आदश उपिवधी
( पोटिनयम )

िज हा सहकारी मंडळ
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आदश उपिवधी ( पोटिनयम )
१.

सं थे चे नांव व प ा :- --------------------------------------------------------------सं थे चे नांव:-

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

प ा ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

असा आहे .

प यात बदल झाले पासून ३० िदवसांचे आत तो बदल महारा सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम
३७ व महारा सहकारी सं था िनयम १९६१ चे िनयम ३१ मधील तरतुदीनुसार िनबंधकांना कळिवला जाईल. िनयमानुसार
उपिवधीत दु ती के यािशवाय तो बदल न दला गेला असे समज यात येणार नाही.
न दणी

2.

मांक

न दणी िदनां क- --------------------------------------

---------------------,

काय े

बोड चे काय े ------------------------------ िज ापुरते मय िदत राही परं तु या काय े ात समान उ े शाची दुसरी सं था
न दली गे यास या सं थे या काय े ात समािव ठ असले ला भाग या बोड चे काय े ातून आपोआप वगळ यात आले
अस याचे समज यात येईल.

3.

या या :
१)

बोड - बोड हणजे महारा सहकारी सं था अिधिनयमातील कलम ९ अ वये न दणीकृत झाले ली
िज हा तरावरील असले ली ---------------- िज हा सहकारी बोड मय िदत,------------- ही सं था ़

२)

संघ - संघ हणजे महारा

३)

िवभागीय सहकारी मंडळ - िवभागीय सहकारी मंडळ हणजे या िज ा या काय े ात अ त वात
असले ले ------------------------------------------------ िवभागीय सहकारी मंड ळ मय .

४)

सं था - सं था हणजे महारा सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम ९ व १० अ वये न दले ली अगर
न द केली हणून समज यात आलेली सहकारी सं था.

५)

अिधिनयम - अिधिनयम हणजे महारा

६)

िनयम - िनयम हणजे महारा

७)

उपिवधी - उपिवधी हणजे --------------------------- िज हा सहकारी बोड मय िदत -------------------------------चे
महारा सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम १३ व १४ अ वये न दणीकृत उपिवधी

८)

शासन हणजे महारा

९)

संचालक मंडळ - संचालक मंड ळ हणजे महारा सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम ७३ अ वये
बोड या कारभाराची यव था पाहणेसाठी उपिवधी
९ माणे गठीत झाले ले संचालक मंडळ

१०)

िनबं धक - िनबंधक हणजे, महारा

११)

पदािधकारी - पदािधकारी हणजे उपिवधी

१२)

िवशेष काय िधकारी वग-२ / िज हा सहकार िवकास अिधकारी, िज हा सहकार िवकास अिधकारी हणजे
शासकीय कामकाज पार पाडणेसाठी जबाबदार असले ला अिधकारी व ते संचालक सिमतीचे कायल ी
संचालक असतील मा संचालक मंडळ सभेत यां ना मतदानाचा अिधकार असणार नाही़

य ती
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रा य सहकारी संघ मय , पुणे

सहकारी सं था अिधिनयम १९६०

सहकारी सं था िनयम १९६१

शासन

सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम ३ अ वये नेमले ली
.९ अनुसार िनवडू न आलेले बोड चे अ य व उपा य
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४.

१३)

सभासद- सभासद हणजे सं थे या न दणीसाठी कर यात आले या अज त सहभागी होणारी सं था अथवा
न दणीनंतर याने सभासद व वकारले आहे अशी सं था ़

१४)

सहकार वष - हणजे १ एि ल ते ३१ माच रोजी संपणारे व

१५)

सेवक- हणजे बोड चे काम पारपाड यासाठी नेमले ली पगारी य ती

१६)

ि यािशल सभासद- ि यािशल सभासद हणजे जी सं था सभासद बोड या कारभारात भाग घेते कवा
यापुढील उपिवधीम ये नमुद केले माणे बोड या सेवां चा कवा साधनांचा वापर करते अशी सं था ़

उ ेश
1)

महारा
ही िज

2)

बोड सहकारी चळवळी या पोषक वाढीसाठी व सहकारी सं था काय म बनिव यासाठी आव यक ते काय
हाती घेईल व यासाठी िनधी उभारी
सहकारी सं थांचे सभासद, पदािधकारी,कायकत, अिधकारी, कमचारी व सेवक यांना सहकारी
चळवळीबाबत िश ण- िश ण दे णे, कायशाळा घेणे तसेच सहकार खा यातील अिधकारी व कमचारी यां चे
िश ण वग वा कायशाळा घेणे़
सहकारी िश ण व िश ण बदल या काळानुसार स म कर यासाठी अधुिनक तं ानात व साधनांनी
सहकारी चळवळीची वाढ करणे़
सहकारी चळवळीची सव िगण गती साध यासाठी बोड चे काय े ात नवीन कार या सहकारी सं था
थापन कर यास सहकाय करणे / ो साहन दे णे़
सहकारी चळवळीची अ ावत मािहतीची िनयतकालीके , प के, िवशेषांक, सां यीकीय मािहती, सहकार
दै नंिदनी, सहकारी सं थांचे पोटिनयम, शासना या सहकारी काय ात वेळोवे ळी होणार्या बदलानुसार
कायदयाची पु तके तयार क न काशीत करणे़ सहकारासंबधी वाङमय िस द करणे, कािशत करणे़
वेळोवे ळी सहकारी कायकत मेळावे, पिरसंवाद, पिरषदा, कायशाळा भरिवणे व याबाबतचा अहवाल
संघाकडे पाठिवणे़
सहकारी सं थां या ि यािशल सभासदांचा अ यासदौरा आयोजीत क न चांग या आदश सहकारी सं थांना
भेटी दे ऊन सभासदांना ो सािहत करणे़
मिहला सहकारी सं था अगर औ ोिगक सहकारी सं थांनी उ पािदत केले या मालाची िव ी व , िस दी
हावी हणून दशन भरवून माल िव ीस ो साहन दे णे़

3)

4)
5)
6)

7)
8)
9)

रा य सहकारी संघा या, िवभागीय सहकारी मंडळा या व सहकार खाते यां या मागदशनाखाली बोड
ातील सहकारी िश ण- ािश ण दे णारी शै िणक सं था हणून पुढील माणे काय हाती घेई

सहकार खाते व संघ यांचे सहकाय ने िज हा तरावर, तालुका तरावर व
सम यां ची मािहती संकिलत क न यो य या िवभागाकडे पाठिवणे व पाठपुरावा करणे़
५.

ाम पातळीवर मेळावे घेणे व

िनधी
बोड खालील ोतामाफत सं थे या उि द ट पूत साठी िनधी उभारे ल व सदर िनधीचा िविनयोग कर याचा
अिधकार बोड या संचालकसिमतीस राहील. िविनयोग क न िश लक रािहले या िनधीची गुंतवणूक आव यकते
माणे महारा सहकारी सं था अिधिनयमा या कलम - ७० माणे करे
१)
२)

सभासद अज िव ी व वेश फी़
य ती , कंपनी, भािगदारी सं था व सहकारी सं थांकडू न दे ण या / अनुदाऩ

३)

सभासद वा षक वगणी

४)

िव ीय सं थांकडील कज.

५)

थावर मालम त
े न
ू िमळणारे उ प न
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६.

६)

शासकीय अनुदान

७)

ले खन सामु ी, पु तके, फॉम वगैरे या िव ीवर िमळणारे किमशन, अनुदान
िविनयोग कर याचा अिधकार बोड स रािह

८)

िश ण - िश ण काय म शु क आका न िमळणारे उ प न

९)

संघ अनुदाऩ

पाने िमळणा या रकमांचा

सभासद व
महारा

िज ातील सव कार या सहकारी सं था बोड या सभासद राहती बोड चे सभासद व िमळणेसाठी
सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम २२ (१) माणे पा ता असेल.

१)

बोड चे सभासद वासाठी बोड ने िनध रीत केले ला िवहीत नमु यातील अज केला पािहजे़ व यासोबत . १००/वे श फी िदली असली पािहजे़

२)

सभासद वासाठी दाखल केले या अज वर अज करणा या सं थे या संचालक सिमतीचे अ य व दोन सद य
यां या स ा अस या पािहजेत. व अज वर स ा कर याचा अिधकार िदले ला आहे , असा ठराव असला पािहजे.

३)

उपिवधी .७ अ वये िनध रीत केले ली सभासद वगणी सभासद अज सोबत िदली पािहजे़ तसेच सभासद व
िमळाले नंतर सदर वगणी दरवष सहकारी आ थक वष संपले नंतर सहा मिह याचे आंत भरली पािहजे.

७. सभासद वगणी
बोड या सभासदांना खालील माणे वाष क वगणी आ थक वष संपलेनंतर ६ मिह यांचे आंत भरावी लागेल.
अ. नं.

1.

सं था कार
कृिष सहकारी सं था

वा षक वगणी पये
१००

2.

उपसा जल सचन सहकारी सं था

२००

3.

िपक संर ण सहकारी सं था

२००

4.

ाहक सहकारी सं था

२५०

5.

सहकारी बँका

१०००

6.

गृहिनम ण सहकारी सं था

१००

7.

ि या सहकारी सं था

३००

8.

उ पादक सहकारी सं था

३००

9.

साधन संप ी सहकारी सं था

३००

10.

सवसाधारण सहकारी सं था

५००

11.

कंपनी / भागीदारी / धमदाय इ. सं था

१०००

12.

थािनक ािधकारी सं था

१०००

सभासदाने उपरो त नमुद वगणी भर यािशवाय यास सभासद वाचे ह कांचा वापर करता येणार नाही. तसेच वगणी
थकबाकीदार सभासदास सं थे या कामकाजात मतदानाचा अिधकार असणार नाही.
Upavidhi junaral

Page 4

८. सं था सभासद व र होणे खालील कारणांमुळे सं था सभासद व आपोआप र होईल.
महारा सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम २५ मधील तरतुदी अ वये.
अशा य तीवर नैितक अध:पतनाबाबतचा फौजदारी गु हा िस द झाला असेल.
जर सभासदाने राजीनामा िदला असेल व याचा राजीनामा वकारला गेला असेल तर सभासद व र होईल.
मा यापुव यां याकडू न येणे असलेली सभासद वगणी बोड कडे जमा केली जाईल.
5) कोण याही सं था सभासदाने बोड चे संचालक सिमती या मते बोड स अपिकत आणली असेल तर, कवा
कामकाज सुरळीत चालिव यास व बोड या िहतास बाधा येईल असे कोणतेही कृ य केले असेल तर, अगर
बोड ची ित ठा यायोगे कमी होईल अशी कोणतीही गो ट हे त ू पुर सर केली असेल तर अशा सं था सभासदास
अिधिनयमा या तरतुदीनुसार संचालक सिमतीचे ठरावाने सव साधारण सभे या िशफारशी नुसार याचे
सभासद व र कर यात येईल. परं तु यापुव या सं था सभासदास सव साधारण सभेसमोर आपली बाजू
मांड याची संधी दे यात येई
1)
2)
3)
4)

बोड चे सभासद असले या सं थेचे समा तीकरण झाले अस या
९.

संचालक सिमतीबोड ची संचालक सिमती खालील माणे राही

९अ)

िनवडू न आलेले ितिनधी

अ. नं.

सं था कार

ितिनधी सं या

१.
२.

येक तालु याला एक ितिनधी
पुणे शहर १, २, ३, 4, ५, ६ िवभागा मधून ३ ितिनधी *

१३
३

३.

अनुसिु चत जाती / जमाती ितिनधी

१

४.
५.

िवमु त जाती / भट या जमाती / िवशेष मागास वग ितिनधी
इतर मागास वग ितिनधी

१
१

६.

मिहला ितिनधी
एकूण :-

२
२१

* (राखीव जागे यितिर

त इतर ितिनध या सं या

येक िज हा सहकारी बोड ने िन चीत करावी.)

९. ब ) या यितिर त खालील माणे ४ वकृत संचालक राहती
1.

त संचालक

२

2.

कायल ी संचालक ( फं शनल डायरे टर ) *

२

*(संचालक सिमती सद यांची सं या १७ अस यास एक आणी १७ पे ा अधीक अस यास दोन कायल ी संचालक
करता येतील.)

वीकृत

९-१

उपिवधी .९अ (१) माणे १३ ितिनध ची िनवड ही या - या तालु यातील बोड चे सव ि यािशल सभासद सं था
यांनी ािधकृत केले या ितिनधी माफत केली जाई

९-२

उपिवधी

.९ अ (२) माणे ३ ितिनध ची िनवड ही पुणे शहर १,२, ३,

4, ५ व ६ मधील बोड चे सव ि

यािशल

सभासद सं था यां नी ािधकृत केले या ितिनधी माफत केली जाई
९-३

अनुसिु चत जाती - जमाती / िवमु त जाती- भट या जमाती- िवशेष मागास वग / व इतर मागास वग / व मिहला
ितिनध ची िनवड बोड चे सव ि यािशल सभासद सं था यां नी ािधकृत केले या ितिनधीमाफत केली जाई
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९.४

दोन त संचालकांची वकृती संचालक सिमती िनवडू न आ यानंत र होणा-या पिह या संचालक सिमती सभेत
कर यात येईल व यां चा कालावधी संचालक सिमती या मुदती एवढा राही
यांना बोड चे कोण याही
िनवडणूकीस उभे राह याचा / िनवडणूकीसाठी मतदान कर याचा अिधकार असणार नाही़ तसेच यां ना बोड चे
पदािधकारी होता येणार नाही़

९. ५

दोन कायल ी संचालकांची (फं शनल डायरे टर ) वकृत संचालक सिमती िनवडू ण आले नंतर होणा-या पिह या
संचालक सिमतीत कर यात येईल यापैकी बोड चे िवशेष काय िधकारी वग-२ / िज हा सहकार िवकास अिधकारी
हे एक कायल ी संचालकास असणे अिनवाय रािहल व याचा कालावधी संचालक सिमती या मुदती एवढा राही
कायल ी संचालकास बोड चे कोणतेही िनवडणूकीस उभे राह याचा / िनवडणूकीसाठी मतदान कर याचा
अिधकार असणार नाही़ तसेच संचालक सिमती सभेत मतदानाचा अिधकार असणार नाही तसेच यां ना बोड चे
पदािधकारी होता येणार नाही.

९. ६

िनवडणूकीने िनवडू न ये यासाठी व िनवडणूकीला मतदान कर यासाठी या बोड चे ि यािशल सं था सभासदासच
िनवडणूकीला उभे राह याचा व मतदानाचा अिधकार राही
तथापी, सं था सभासद महारा सहकारी सं था
अिधिनयम १९६० चे कलम २७ अ वये पा असला पािहजे . तसेच महारा अिधिनयम १९६० चे कलम २६
अ वये पा असला पािहजे़

९. ७

वरील माणे तयार झाले ली संचालक सिमती िनवडू न आले नंतर होणा-या पिह या संचालक सिमती सभेत अ य
व उपा य या पदािधका-यां ची रा य िनवडणूक ािधकरणामाफत िनवड करती
यासाठी उपिवधी . ९ ब मधील
त व कायल ी संचालक मतदान करणार नाही सदर पदािधका-यां ची मुदत संचालक सिमती मुदतीएवढी राही

९. ८

बोड या संचालक सिमतीची मुदत िनवडणूकी या िदनां कापासून ५ वष ची रािह

९. ९

बोड चे संचालक सिमती सद याने सिमती या लागोपाठ तीन सभांना मा. संचालक सिमती अ य ांना पूव सुचना
िद यािशवाय आिण यो य या कारणािशवाय अनुप थत रािह यास याचे पद आपोआप िरकामे झाले असे
समज यात येई राखीव जागावरील िर त झाले ले संचालक पद हे याच वग या सभासदामधून भरणे आव यक
राही िर त झाले ली पदे महारा सहकारी सं था अिधिनयमातील तरतुदी माणे भरली जाती

९. १०

राजीनामा, मृ यू कवा कोण याही कारणाने िर त झालेले संचालक सिमती सद याचे पद हे महारा
अिधिनयमातील तरतूदी माणे भर यात येई

९. ११

सहकारी सं था

संचालक सिमतीची िनवडणूक रा य सहकारी िनवडणूक ािधकरणामाफत होईल.

१०-अ ) ि यािशल सभासद हणजे १)

संचालक सिमती कालावधीचे सलग ५ वष त िकमान एका वा षक सवसाधारण सभेस उप थत राहणारा
सभास आिण

२)

संचालक सिमती कालावधीचे सलग ५ वष त िकमान एकदा बोड कडू न सद य सं थे या सिमती सभासद
अथवा कमचारी यांनी िश ण घेणे आव यक कवा बोड दारे घे यात येणारे पिरसंवाद अथवा चच स
यां ना सभासद सं थेचा ितिनिध हजर राहणे आव यक

१०-ब) ि यािशल सभासद न दवही 1.

2.

महारा सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम ३८ अ वये सभासदांची न दवही ठे वावी लागेल व ती
आ थक वष संपले नंत र दर वष अ यावत करावी लागेल. याच माणे खालील न दवहया दरवष आ थक
वष संपले नंतर अ यावत करा या लागती
उपिवधी तरतुद . १० अ ची पुत ता करणारे सभासदांचे नां व ि यािशल सभासद न दवहीत राही
उपिवधीची तरतुद
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सं थेने सभासदांचे अि याशील सभासद असे वग करण केलेस यास आ थक वष संपले चे िदनां कापासून
३० िदवसात कळिवले पािहजे़ तथापी ि यािशल व अि याशील सभासदाचे वग करणाबाबत वाद उदभव यास असे
वग करण केले चे िदनांकापासून ६० िदवसांचे आत िनबंधकाकडे अिपल करता येईल.
१० क) अि याशील सभासदास सं थे या कामकाजात मतदानाचा अिधकार राहणार नाही़ अि याशील सभासद महारा
सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम २६ माणे कारवाईस पा राहील.
११.

त संचालक अहतासहकार िवषयक संशोधन कवा िश ण, ािश ण संबधी कामकाजाचा िदघ अनुभव असलेले सहकारी
चळवळीतील कायकत कवा शासकीय / िनमशासकीय सं था / सेवामधील आजी / माजी ाचाय / ा यापक / वग-१
/ वग -२ दज चे अिधकारी व याची िनवड संचालक सिमतीने केली आहे असा होय.

१२.

कायल ी संचालक अहता (फं शनल संचालक)
बोड चा िवशेष काय िधकारी वग-२ / िज हा सहकार िवकास अिधकारी कवा सहकार िश णािधकारी कवा
बोड चा अिधकारी याची िनवड संचालक सिमतीने केली आहे असा अिधकारी होय.

१३.

१४.

संचालक सिमती सद य वासाठी अनहता ़ १)

महारा

२)

उपिवधी

सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम ७३ - ग क अ वये अनहता धारण करणारा सभासद.
. १० (अ) अ वये अनहता धारण करणारा सद य.

बोड चे संचालक सिमतीची िनवडणूक बोड चे संचालक सिमतीची िनवडणूक महारा

सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे तरतूदी अ वये घेतली

जाईल.
१५.

संचालक सिमतीची कत ये, अिधकार आिण जबाबदा-या१)

बोड या कामकाजाचा वा षक अहवाल आिण िहशोबाची प के तयार करणे , व ती वा षक सवसाधारण
सभेपढ
ु े संचालक सिमतीची मा यता व िशफार शीसह मंजरू ीसाठी सादर करणे .

२)

बोड चे पुढील वष चे अंदाजप क तयार क न वा षक सवसाधारण सभेपढ
ु े संचालक सिमतीची मा यता व
िशफारशीसह मंजरू ीसाठी सादर करणे.

३)

उपिवधी . ५ माणे िनधी उभारणे व आव यकते माणे महारा
तरतुदीनुसार गुंतवणूक करणे.

४)

रा य संघाचे वतीने सहकारी चळवळीचा व ता हणून सहकार चळवळीवर पिरणाम करणा-या
सहकारी सं थांची मते जाणून घेणे, िनवेदन करणे आिण चाराचे मा यमातून जनमत तयार करणे .

५)

उपिवधी . ४ मिधल उ ेशांची पुतता कर यासाठी वा षक िनयोजन आराखडा तयार करणे व यानुसार
सहकारी िश ण, िश ण, सहकारी पिरषदा, पिरसंवाद, पिरचच , कृितस े, कायशाळा, सभा संमेलने, अ यास
दौरे आयोिजत करणे, सहकारी दशने भरिवणे, िज हा, रा य व रा ीय तरावर या काय मात सहभागी होणे.

६)

बोड चे सेवकांचे पगार भ े व सेवा िनयम तयार क न वाष क सवसाधारण सभे या मंजरू ीने अमलबजावणी
करणे.

७)

बोड चे सभासद वासाठी आले या अज वर िनणय घेणे.
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८)

सहकारी सं थांचे सभासद, भावी सभासद, सहकारी चळवळीतील कायकत व सहकारी सं थांचे आिण सहकार
पणन, व ो ोग, पदुम, सामािजक याय, आिदवासी िवकास िवभागाचे सेवक यां ना सहकार िवषयक िश ण
आिण िश ण दे यासाठी यव था करणे .

९)

सभासद सं थां या गरजेनुसार िश ण व िश णाचे काय म घेणे.

१०)

बोड ची सवसाधारण सभा बोलािवणे.

११)

उपिवधी

१२)

शै िणक काय म राबिवणेसाठी जागा िमळिवणे, खरे दी करणे, इमारत बां धणे, िनगा ठे वणे.

१३)

बोड या सं थांचे सभासद आहे या सं थांचे वा षक सवसाधारण सभेसाठी ितिनधी पाठिवणे.

. ७ माणे वगणी, दे ण या व अनुदान िमळिवणे.

१४) सहकार व त संबधी िवषयावरील पु तकां ची खरे दी िव ी करणे.
१५)

आव यकते नुसार बोड चे पोटिनयम दु
तरतुदीनुसार कायवाही करणे.

ती बाबत महारा

सहकारी सं था अिधिनयम

१९६० मधील

१६)

बोड चे आ थक िहत ल ात घेवून बोड ची मालम ा भाडयाने दे णे, तसेच आव यकतेनुसार
भाडयाने घेणे.

१७)

बोड चे आ थक िहत ल ात घेवून बोड साठी थावर व जंगम मालम ा मालकी ह काने िनम ण करणे, धारण
करणे.

१८)

सहकारी त वे व काय णाली लोकि य करणे.

१९)

बोड चे वतीने कवा बोड चे िव द यायालयात दाखल दा यांची तडजोड कर यासाठी, िनराकरणासाठी कवा
चालिव यासाठी कायदे त ाची नेमणूक करणे, सदर दावा दाखल कर याचा व चालिव याचा अिधकार
बोड या पदािधका-यास / अिधका-यास दे णे व याचे यावसायीक शु क / मेहनताना ठरिवणे.

२०)

संचालक सिमती बोड साठी एका िश याची ( मोहोर ) तजिवज करील, असा िश का (मोहर ) तयार कर याचा
अिधकार संचालक सिमतीस असेल, संचालक सिमतीने यासंबधी ठराव पारीत के यानुसार याची याबाबत
खास क न नेमणूक केली आहे , अशा संचालक सिमती या िनवडू न आले या सद यांना हा िश का सव
कार या ले खी करारावर व द तऐवजावर उठिवता येईल आिण संचालक सिमतीचे हे सद य बोड चा िश का
या येक द तऐवजावर यां या उप थतीत उठिवला आहे , अशा द तऐवजावर वा री करतील.

२१)

बोड चे अ य , उपा य यां नी कवा संचालक सिमती सद याने िदले ला राजीनामा
तसेच बोड चे सेवकांचे राजीनामे वकृत करणे .

थावर मालम ा

वकार याची न द घेणे.

२२) संचालक सिमतीने सभेतील िवषयावर िनणय घेणे बधंनकारक राहील. एखा ा िवषयावर िनणय घे याचे
अिधकार पदािधका-यांना दे वू नये.
२३)

बोड चे सेवकांचे िहतासाठी सेवक क याण िनधी उभारणे यास आ थक मदत करणे.

२५) बोड चे वैधािनक ले खापिर ण कलम ८१ अ वये िवहीत मुदतीत होणेसाठी ताळे बंद, जमाखच प के, इतर
आ थक द तऐवज तयार करणे व बोड चे वैधािनक ले खापिर कां चे नेमणूकीसाठी लेखापरी कां चे नाव
वाष क सवसाधारण सभेस संचालक सिमतीची मा यता व िशफारशीसह मंजरू ीसाठी सादर करणे व वा षक
सवसाधारण सभेने मा यता िदले ले ले खापिर काचे नांव याचे संमतीसह वाष क सवसाधरण सभेचे
िदनां कापासून ३० िदवसाचे आत िनबंधकास कळिवणे.
२६)

बोड चा वैधािनक ले खापरी ण अहवाल व दोषदु ती अहवाल वाष क सवसाधारण सभेस आिण िनबंधकास
संचालक सिमतीची मा यता व यावर केले या कायवाहीसह, िशफारशीसह मंजरू ीसाठी सादर करणे
बंधनकारक राहील अ यथा कलम ८२ (६) मधील तरतुदीनुसार संचालक मंडळ कारवाईस पा राहील.

२७) बोड चे संचालक सिमतीचा कालावधी संप याचा िदनां क रा य सहकारी िनवडणूक ािधका-यास मुदत
संप या या िदनां कापूव सहा मिहने अगोदर कळिवणे व संचालक मंड ळ मुदत संपणे पव
ु िनवडणुक घेणेबाबत
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िनबंधक व रा य सहकारी िनवडणूक ािधका-यास कळिवणे व िनवडणूक खच ची तरतुद क न तो यापोटी
स म ािधका-यास वग करणे . संचालक सिमती सद य व आिण पदािधकारी पद िर त झा यास िर त
िदनां कापासून १५ िदवसांचे आत रा य सहकारी िनवडणूक ािधका-यास कळिवणे आिण िनवडणूकी संबधाने
रा य सहकारी िनवडणूक ािधका-याने मागिवलेली पु तके, अिभले ख, मािहती पुरिवणे तसेच िनवडणूकीसाठी
मतदार यादी तयार करणे तव आव यक ती मदत, सहा य व सहकाय करणे.
२८) (अ) बोड चे संचालक सिमती सद याने उपिवधी

.

मांक ९ ९ अ वये असले या िवहीत मुदतीत िकमान दोनदा

ठरवून िदले ले एक िदवसीय सहकार िश ण / िश ण घेतले पाहीजे.
(ब) संचालक सिमती कालावधीचे सलग ५ वष त िकमान एकदा सभासद व सेवक यांना ािश ण दे णे
अिनवाय राहील.
(क) संचालक / सेवक व सभासद यां चे िश ण िश णासाठी िश ण िश ण िनधीची िवहीत कर यात येईल.
अशा दराने दरवष अनुदानाची तरतुद करणे अिनवाय राहील.
२९)

सभासदास सं थेचे द तर आिण आ थक बाब चे अिभले ख पाहावयास उपल ध करणे.

३०)

आ थक वष संप यावर सहा मिह यात िनबंधकाकडे खालील िववरण प े सादर करणेची यव था करणे.
१) सं थे या काय चा वा षक अहवाल
२) लेखापरी ीत आ थक प के व जमाखच प के
३) नफा वाटणी ( अस यास ) व वा षक सवसाधारण सभेने मा यता िदलेले अितिर त िनधीचे िव हे वाट
लावणेचे िनयोजन
४) उपिवधी दु

ती ( अस यास )

५) वाष क सभेची तारीख / िनवडणूक असले स सिमतीची मुदत संपणेची तारीख व निवन सिमती िनवडू न
येणेची अंितम तारीख
६) ले खापिर क नेमणूक आदे श यां चे संमतीसह वाष क सवसाधारण सभेचे िदनां कापासून ३० िदवसाचे
आत कळिवणे़
७) िनबंधकाने कायदयातील तरतुदीस अनुस न िवचारलेली इतर मािहती
३१)

उपिवधी . १५ (३१) अ वये िववरणप े मुदतीत सादर न के यास दर िदवाशी
करणाराकडू न िनबंधकाचे आदे शाने वसुल केला जाई

. १००/- माणे दं ड कसूर

१६.

संचालक सिमतीची सभा िकमान ३ मिह यातून एकदा होईल संचालक सिमती सद य सं ये या २/३ इतके सद य
उप थत असले हणजे संचालक सिमती सभेची गणपूत झाली असे समज यात येईल, गणपूत चे गणनेत त
संचालक आिण कायरत संचालक यां चा समावेश असणार नाही़ संचालक सिमती सभेची सूचना संचालक मंडळ
सद याने काय लयास िदले या प यावर रिज टर ए. डी. पो टाने / पीड पो टाने / कुिरयरने / सा या पो टाने पूण दहा
िदवस अगोदर पाठिव यात येईल.

१७.

सवसाधारण सभा
१)

बोड ची वा षक सवसाधारण सभा दरवष महारा सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम ७५ म ये
िवहीत के या माणे ३० स टबर पयत घे यात येईल.

२)

बोड या सभासद असले या सहकारी सं थांना यां चे संचालक मंडळ ठरावा ारे िनयु त केले या ितिनधीना
वा षक सवसाधारण सभेस उप थत राह याचा अिधकार असे ल व याम ये ि यािशल सभासदानांच येकी
एक मत असेल.
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३)

एकापे ा अिधक सं थांचे ितिनधी व करणा-या य तीस तो िजत या सं थांचे ितिनधी व करीत असेल
तेवढीच मते दे ता येतील.

४)

साधारण सभेची सुचना सभासदांना पूण १४ िदवसांची दे यात येईल, या सुचने त तारीख, वेळ, प ट प ा व
सभेम ये चचला येणारे िवषय नमूद केले ले असतील, सभेची सुचना बोड या अ य ां या ले खी सुचने नस
ु ार
बोड चे िवशेष काय िधकारी वग-२ / िज हा सहकार िवकास अिधकारी यां चे सहीने काढ यात येईल. उपिवधी
िनयम . १७ (१) अ वये मुदतीत वाष क सवसाधारण सभा घे याची जबाबदारी मा. अ य व िवशेष
काय िधकारी वग -२ / िज हा सहकार िवकास अिधकारी यांची राहील.

५)

वा षक साधारण सभेसाठी सभासद सं ये या १/५ कवा १०० यापैकी जी सं या कमी असेल तेवढी गणपूत
राहील. सभेची गणपूत न झा यास सभे या सुचना प ाम ये नमूद के या माणे ती सभा याच िदवशी अ य
तासानंतर घेत ली जाईल कवा ७ िदवसांपे ा कमी नाही अशा नंतर या कालावधीपयत तहकुब केली जाईल
आिण अशा तहकुब सभेम ये मूळ सं थे या िवषय पि केवरील िवषया माणे कामकाज होईल अशा सभेस
गणपूत ची आवयकता राहणार नाही.

६)

वा षक साधारण सभा, संचालक मंडळ सभा, या सभांचे सभा वृ ांत सभेस उप थत असले या सद यां या
नावांसह याच कारणासाठी ठे व यात आले या वतं रिज टरम ये सभे या अ य ां या सहीने न द यात
येतील. वा षक साधारण सभेचा इितवृत ांत संचालक सिमती सभेपढ
ु े कायवाहीसाठी ठे व यात येईल आिण तो
पुढील वा षक साधारणसभेत कायम कर यात येईल.

७)

वा षक साधारण सभा, संचालक मंडळ सभा, या सभेपढ
ु ील सव िवषयां वर उप थत व मतदान करणेस पा
असणा-या सद यां या बहु मताने िनणय घे यात येतील. तथापी, समान मते पड यास सभे या अ य ांना एक
िनण यक मत असेल मा पदािधकारी िनवडणुकीचे संदभ त समान मत सं गी िच ठया टाकुन िनणय घे यात
येईल.

८)

बोड या वा षक साधारण सभे या कामकाजात खालील िवषयांचा समावेश असेल.
१)

संचालक सिमतीकडू न सादर झाले या वा षक कामकाजाचा अहवाल

२)

ले खापरी ीत ताळे बंद, उ प न खच प क व मागील लगत या आ थक वष चा ले खापिर ण अहवाल
सादर करणे

३)

पुढील वष चे अंदाजप कास मा यता दे णे.

४) आव यकतेनस
ु ार बोड उपिवधी आिण सव साधारण सभेने मंजरू ी िदलेले बोड चे िनयम यातील
सुधारणांवर िवचार करणे व िनणय घेणे व महारा सहकारी सं था अिधिनयमातील तरतुदीनुसार
पुढील कायवाही करणे.
५)

िश लक रकमे या िवनीयोगासाठीची योजना

६)

मागील लगतचे आ थक वष पूव या वष चा ले खापिर ण दोष दु

७)

चालू आ थक वष साठी शासन मा यता ा त पॅनेलवरील ले खा पिर कांची
ले खापिर णासाठी िनयु ती करणे़ व याचे मानधन / लेखापिर ण शु क ठरवणे.

८)

पुढील सवसाधारण सभेची तारीख ठरिवणे़

९)

सभासदांचे हकालपटटी बाबत सभेपढ
ु े आले या िवषयावर िनणय घेणे़

१०)

बोड चे संचालक सिमतीचा कालावधी संप याचा िदनांक व िनवडणूक
कर याचा िदनांक िनबंधकास कळिवणे व िनवडणूक खच ची तरतूद करणे

११)

अिधिनयमा या कवा कोण याही िनयमा या तरतुदीनुसार, िनयमानुसार िनबंधकाने मागवलेली इतर
कोणतीही मािहती

१२)

शासन अथवा इतर कोण याही सं थेशी भागीदारी करार करणेबाबत िनणय घेणे
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१३)

म ा व दािय व एक ीकरण, िवभाजन, ह तांत रण याबाबत िनबंधक / शासन यां चे पुवसंमतीने िनणय
घेणे

१४) िरतसर िवषय ठे वून सभेचे सुचनाप िनगिमत केले आहे असे महारा सहकारी सं था अिधिनयम
१९६० व बोड चे मंजुर उपिवधीतील तरतुदीचे अनुषंगाने पार पाडावयाचे इतर कामकाज.
९)

वा षक साधारण सभेचे सुचना प व वा षक अहवाल सद यां या न दले या प यावर पो टाने पाठिवली
जाईल. केवळ कोण याही सद यास सुचनाप व वा षक अहवाल िमळाला नाही याच कारणासाठी साधारण
सभा बेकायदोशीर ठ शकणार नाही.

१०)

वा षक साधारण सभेस अथवा या कारणासाठी खास बोलािवले या साधारण सभेस उप थत असले या
आिण मतदान करणा-या सद यां या २/३ बहु मताने ठर यािशवाय मंजरू उपिवधीतील कोणताही उपिवधी
बदलता येणार नाही, र द करता येणार नाही अथवा यात भर घालता येणार नाही. तसेच िनबंधकाने मा य
के यािशवाय आिण न दिव यािशवाय उपिवधीतील सुधारणा अमलात येणार नाही.

बोड चे वा षक साधारण सभेस उप थत राह यासाठी सभासदांना / ितिनध ना/ संचालक मंड ळ सद यांना /
पदािधका-यां ना बोड कडु न वासभ ा िदला जाणार नाही.
१८.

िवशेष साधारण सभा
िवशेष साधारण सभा हणजे महारा सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम ७६ अ वये बोलावले ली
सभा. सदर सभा पूण चौदा िदवसांची सुचना दे वून सं थेचे अ य कवा िवशेष काय िधकारी वग-२ / िज हा सहकार
िवकास अिधकारी यांना बोलावता येई
अशी सभा बोलिव याची जबाबदारी सं थेचे अ य
कवा िवशेष
काय िधकारी वग-२ / िज हा सहकार िवकास अिधकारी यां ची राहील.

१९.

बोड चे अ य , यां चे अनुप थतीत बोड चे उपा य , वा षक साधारण सभा, िवशेष साधारण सभा,
संचालक सिमती सभांचे अ य राहतील या दोघां या अनुप थतीत सभेस उप थत सद यांमधुन सभेकरीता
अ य ांची िनवड करे ल.

२०.

अ य ांचे अिधकार, कत ये व जबाबदा-या

२१.

१)

बोड चे मा. अ य हे बोड चे कायकारी मुख असतील.

२)

बोड ची वा षक सवसाधारण सभा व संचालक सिमती सभेचे अ य या ना याने काम करणे, सभांमधून
झाले या ठरावांची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहणे व ती करवून घेणे.

३)

बोड चे सव कार या सभां या तारखा िन चत करणे .

४)

सं थे या दै नंिदन यवहारावर दे खरे ख व िनयं ण ठे वणे, मागदशन करणे, संचालक मंडळा या िनणयाची
अंमलबजावणी सं थे या िहता या टीने करणे, संचालक मंडळाने/ सवसाधारण सभेने ठरिवले या धोरणां ची
अंमलबजावणी करणे.

५)

सव साधारण सभेत मतदानाची मागणी झा यास यावर िनणय घेणे.

६)

सभेतील िवषयां वर चचअंत ी िनणय दे णे.

७)

बोड चे उि ट पुत साठी काय वण राहणे.

८)

महारा

सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम ७५ व कलम ७९ अ वयेची िववरणप े सादर करणे.

उपा य ांचे अिधकार, कत ये व जबाबदा-या
अ य ांचे अनुप थतीत यां नी िदले या अिधकारानुसार कामे करणे.
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२२.

पदािधकारी यां ची वरील कत ये असून ती कत ये पार पाड यास यां नी कसूर केली असे संचालक मंडळ सद यांना
वाट यास यांनी यांचे िव द अिव वासाचा ठराव आण यास महारा सहकारी सं था अिधिनयम १९६० मधील
तरतुदीनुसार कारवाई कर यात येईल.

२३.

िवशेष कायकारी वग-२ /िज हा सहकारी िवकास अिधकारी यांचे अिधकार, कत ये व जबाबदा-या
१)

बोड या संचालक सिमती व सवसाधारण सभेचे अनुषंगाने सव कामे करणे. तसेच या सभांनी केले या
ठरावांची अमलबजावणी करणे.

२)

बोड ची वा षक साधारण सभा व संचालक सिमती सभा अिभले ख जतन करणे, सभा सुचना, िवषय सुची,
िवषयवार िटपणी, इितवृतांत सादर करणे, इितवृत न दवही अ यावत करणे.

३)

बोड चे दै नंिदन शासिकय कामकाजावर दे खरे ख करणे, िनयं ण ठे वणे व मागदशन करणे

४)

बोड चे सव तरावरील सेवकांचे जॉब चाट करणे व या माणे कामकाजावर िनयं ण ठे वणे.

५)

सेवकांचे आ थापना िवषयक कामकाज

६)

बोड चे ले खा िवषयक कामकाज

७)

िश ण, िश ण,
राबिवणे.

८)

िनधी संकलनासं बधी आव यक तो सव प यवहार सं था व िनबंधक यां चेशी करणे.

९)

िनयतकािलके, काशने, पु तके खरे दी िव ीची कामे करणे.

१०)

रा य सहकारी संघ, िवभागीय सहकारी मंडळ व िनबंधक यां नी िश ण- िश ण याबाबत सोपिवले या
काय मां ची अंमलबजावणी करणे.

११)

संचालक सिमतीचे ठरावा माणे यायालयीन दावे व इतर कायदे शीर कामकाजावर दे खरे ख ठे वणे.

१२)

मा. अ य ांनी वेळोवे ळी सोपिवलेली कायदा व िनयमास अनुस न इतर कामे करणे.

१३)

महारा

चार,

िस दी व संशोधन िवषयक कामकाजाचे संचालक सिमतीने ठरिवले ले धोरण

सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम ७५ व कलम ७९ अ वयेची िववरणप े सादर करणे.

२४.

सं थेचे आ थक वष १ एि ल रोजी सु

होईल व येणा-या ३१ माच रोजी संपेल.

२५.

सं थेचे काय व कामकाज, ितचे उपिवधी, अिधिनयम व िनयम तसेच रा यशासन कवा मा. सहकार आयु त व
िनबंधक, सहकारी सं था, महारा रा य, पुणे हे वेळोवे ळी काढतील अशा धोरण िवषयक िनदशानुसार चाले ल.

२६.

त ार िनवारण सिमती बोड दरवष वा षक सवसाधारण सभेम ये संचालक नसले या तीन ि यािशल सभासदांची गा-हाणे,
समझोता व िनवारण सिमती सभासदांमधील / संचालक व सं थेमधील वाद / गा-हाणे सोडिवणेसाठी तािवत करे ल
अशा सिमतीम ये बोड चे ये ठ सभासद व बोड या कामाचा अनुभव असणा-या य ती असतील व गठीत सिमतीचा
अहवाल िनबंधकास कळिवल. यावर सिमतीचा अहवाल वेळोवे ळी संचालक मंडळ सभेत मांड यात येईल
संचालक मंड ळाने मा यता िदले नंतर तो मा य होईल. सदर गा-हाणे समझोता व िनवारण सिमतीची कायप दती,
अिधकार व अिभलेख तरतुद कलम ८९ (अ ब) माणे असेल.

िटप :

उपरो त नमूद उपिवधीतील कोणतीही तरतुद भारतीय संिवधान सहकारी सं थांचा कायदा व िनयमातील
तरतुदीशी सुसंगत नस यास ती लागू होणार नाही़
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