आदश उपिवधी
( पोटिनयम )

िवभागीय सहकारी मंडळ
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----------------------िवभागीय सहकारी मंडळ मय .,-----------------------

पोटिनयम
===============================================================
पोटिनयम

पोटिनयम

मांक
================================================================
1. नांव - या मंडळाचे नाव ------------- िवभागीय सहकारी मंडळ मय िदत ---------------- असे राहील. व यापुढे याचा
वभागीय सहकारी मंडळ हणून उ ले ख केला जाईल.

2. प ा - या मंड ळाचा रिज टर झालेला प ा ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ हा रािहल. या प यात बदल झा यास याबाबत मा.िवभागीय

सहिनबंधक सहकारी सं था व महारा

रा य सहकारी सघ यां ना असा बदल झा यापासून 15 िदवसाचे आत कळिवले

जाईल.
2- अ या या –

१)

िवभागीय सहकारी मं डळ

- िवभागीय सहकारी मंडळ हणजे महारा

सहकारी सं था

अिधिनयमातील कलम ९ अ वये न दणीकृ त झालेली िवभाग तरावरील असले ली ---------------िवभागीय / ादेिशक सहकारी मंडळ मय िदत,------------- ही सं था ़
२)

संघ - संघ हणजे महारा

3)

बोड - बोड हणजे िज हा सहकारी बोड

४)

सं था - सं था हणजे महारा सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम ९ व १० अ वये
न दलेली 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 िवभागीय/ ादे शीक सहकारी मंडळ मय िदत चे महारा
सं था अिधिनयम १९६० चे कलम १३ व १४ अ वये न दणीकृत उपिवधी

८)

शासन हणजे महारा

९)

संचालक सिमती - संचालक सिमती हणजे महारा सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे
कलम ७३ अ वये मंडळा या कारभाराची यव था पाहणेसाठी उपिवधी
22 माणे गठीत
झालली संचालक सिमती़

१०)

िनबंधक - िनबंधक हणजे, महारा

११)

पदािधकारी - पदािधकारी हणजे उपिवधी
अय .

नेमले ली य ती

रा य सहकारी संघ मय , पुणे

सहकारी सं था अिधिनयम १९६०

सहकारी सं था िनयम १९६१
सहकारी

शासन

सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम ३ अ वये
.22 अनुसार िनवडू न आलेले िवभागीय मंडळाचे
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१२)

िवभागीय सहकार िवकास अिधकारी - िवभागीय सहकार िवकास अिधकारी, हणजे शासकीय
कामकाज पार पाडणेसाठी जबाबदार असले ला अिधकारी व ते संचालक सिमतीचे कायल ी
संचालक असतील मा संचालक सिमती सभेत यांना मतदानाचा अिधकार असणार नाही.

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 िवभागीय मंडळाचे काम पारपाड यासाठी नेमले ली पगारी य ती

१६)

ि यािशल सभासद - ि यािशल सभासद हणजे जी सं था सभासद / य ती सभासद िवभागीय
मंडळा या कारभारात भाग घे ते कवा यापुढील उपिवधीम ये नमुद केले माणे सभासद िवभागीय
मंडळा या सेवांचा कवा साधनांचा वापर करते अशी सं था.

17)
18)

क

- सहकार िश ण क

सोसायटी कवा सं था - महारा

सहकारी सं था अिधिनयम सन 1960 अ वये न दले ली व या

मंडळा या पोटिनयमानुसार सभासद हो यास पा असणारी सं था
3. काय े िवभागीय

मंडळाचे

काय े

महारा ातील

पुढील

िज हयापुरते

मय िदत

रािहल,

................................................................................... िज हे .व िवभागतील न याने िनम ण होतील ते िज हे असे रािहल.

4. उ े श1. सहकारी सं थेत ील सभासदांना िश ण िश ण दे णेची यव था करणे .
2. सहकारी पिरषदा, पिरसंवाद, मेळावे, िशबीरे , चच स े वगैरे भरिव याची यव था करणे व िविवध कार या
सहकारी सं थांचे खास काय म घेऊन यां चे
3. महारा

नासंबध
ं ी पाठपुरावा क न सोडिवणे.

रा य सहकारी संघाचे वतीने सहकार िश णािधकारी व खाल या दज चे सेवकांवर िनयं ण टे वणे.

4. मंड ळा या काय े ातील सहकारी िश ण क ां या व िज हा सहकारी बोड या कारभारावर िनयं ण
ठे व याबाबतची यव था करणे.
5. सहकार, ामीण आिण नागरी िवकास व इतर त सम िवषयाबाबत चार कर याची यव था करणे.
6. सहकारी सं थेत ील सभासद, संचालक, पदािधकारी व सेवक वग ला सहकार िश ण, िश ण दे णेसाठी िनधीची
तरतूद करणे.
7. महारा

सहकारी सं थांचे अिधिनयमात तरतूद के या माणे महारा

रा य सहकारी संघाचे वतीने िश णिनधी

गोळा करणे.
8. सहकार, ामीण आिण नागरी िवकास व त सम

ना या अ यासास उ े जन दे णे व याबाबतचे संशोधन चालू

ठे वणे.

9. सहकारी चळवळीशी संबंिधत अशा िविवध िवषयावरील िबगर सरकारी मत

दशनासाठी मुख क

हणून काम

करणे व या िवचाराचे यो यिठकाणी ितिनधी व करणे व अशा िवषयासंबंधी चार क न जनमत तयार करणे.
10. महारा

रा य सहकारी संघाने टरवून िदले या अ यास मानुसार िश ण वग साठी व सहकार िश ण क ासाठी

वेळोवे ळी िश ण दे याची यव था करणे आिण महारा

रा य सहकारी संघाकडू न आले या सूचनां या आधाराने
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यां या पिर ा घे याची यव था करणे.
11. सहकारी सं थां या सद यांना व सहकारी चळवळीत काम करणा-या कायक य ना िश ण व िश ण दे याची
यव था करणे आिण जनतेत सहकाराची त वे व आचार याची आवड िनम ण करणे.
12. सहकारी सं थातील पर पर संबंधांचा िवकास करणे व सहकारी सं थांमाफत होणा-या िविवध काय त सम वय घडवून
आण यास सहकाय करणे .
13. मंडळा या उ े शाचे पूत साठी थावर मालम ा िमळिवणे, खरे दी करणे, मालकी ह काने िमळिवणे िव ी करणे ,
भाडयाने दे णे अगर घेणे, अगर अ य माग ने ितचे ह तांतर करणे.
14. महारा

रा य सहकारी संघाने मंड ळाकडे सोपिवलेली इतर कामे करणे.

5. सभासदमंडळाचे सभासद पुढील माणे असतील.
1.

िज हा सहकारी बोडस

2.

िज हा व िज हयापे ा अिधक काय े असणा-या सहकारी सं था कवा संयु त सहकारी सं था

3.

तालुका कवा तालु यापे ा अिधक काय े परं त ू िज हयापे ा कमी काय े असणा-या सहकारी सं था कवा
या

ि या औ ोिगक िवपणन उ पादक व

ाहक सहकारी सं थांचे भाग भांडवल व राखीव िनधी िमळून

पये 25,000/- पे ा अिधक आहे अशा सहकारी सं था.
4.

िज हा म यवत सहकारी बँका

5.

औ ोिगक सहकारी बँका

6.

नागरी सहकारी बँका

7.

सहकारी साखर कारखाने

8.

य त व आजीव सभासद

6. सभासदांना पुढील माणे वा षक वगणी

ावी लागेल.

1.

िज हा सहकारी बोड

2.

िज हा कवा िज हयापे ा अिधक काय े असणा-या
सहकारी सं था कवा संयु त सहकारी सं था

3.

. 1000-00
. 200-00

तालुका कवा तालु यापे ा अिधक काय े परं तु िज हयापे ा
कमी काय े असणा-या सहकारी सं था कवा या ि या औ ोिगक,
िवपणन उ पादक व ाहक सहकारी सं थांचे भागभांडवल व राखीव
िनधी िमळून .25,000-पे ा अिधक आहे अशा सहकारी सं था

. 100-00

4.

िज हा म यवत सहकारी बँका

.1000-00

5.

औ ोिगक सहकारी बँका

.1000-00

6.

नागरी सहकारी बँका

.1000-00

7.

सहकारी साखर कारखाने

.1000-00

8.

य त

.

25-00
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अ) सभासदांनी चालू वष ची वा षक सभासद वगणी सहकारी वष या 31 माचअखेर िदली पािहजे.

7.

सभासदाची जबाबदारी या याकडू न काही वगणी येणे रािहली अस यास या वगणी या र कमेपे ा अिधक
राहणार नाही.
ब) िवभागीय मंडळा या काय े ातील पोटिनयम

. 5 मधील नमूद सं था / य ती मंडळाचे सभासद

राहती
मंडळाचे सभासद व िमळणेसाठी महारा

सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम २२ (१)

माणे

पा ता असेल.
१)

िवभागीय मंडळा या सभासद वासाठी िवभागीय मंडळाने िनध रीत केलेला िवहीत नमु यातील अज
केला पािहजे़ व यासोबत . १००/- वेश फी िदली असली पािहजे़

२)

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

३)

उपिवधी .6 अ वये िनध रीत केलेली 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.

4) य तगत सभासद वासाठी करावयाचा ले खी अज मंडळाने ठरिवले या अिधक़ृत नमु या माणे असला
पािहजे. अशी य त िकमान 5 वष सहकारी सं थे या पंचकिमटीवर काम केले ली असली पािहजे.
8.

य तीगत सभासद कोण याही वेळी राजीनामा दे ऊ शकतात मा

यापूव यांनी मंडळाला आपली सव सभासद

वगणी व इतर काही दे णे अस यास िदली पािहजेत. येणे वगणी व इतर येणी महारा

सहकारी सं था अिधिनयम

1960 व िनयम 1961 अ वये वसूल कर यात येईल.
9. ि याशील सभासदाबाबत तरतूद1. मागील सलग पाच वष त िकमान एक अिधमंडळ वा षक बैठकीस उप थत रहाणे.
2. मागील सलग पाच वष त िकमान एकदा िवभागीय सहकारी मंडळाकडू न सभासद सं थे या सिमती सद य कवा
कमचारी कवा सभासदांना

िश ण घे णे कवा

िवभागीय मंडळाकडू न आयोिजत केले या पिरसंवाद / चच स ात

सहभागी होणे.
सं थेने सभासदांचे अि याशील असे वग करण केले यास आ थक वष संपले चे िदनांकापासून कळिवले पािहजे.
तथापी . ि याशील व अि याशील सभासदांचे वग करणाबाबत वाद उदभव यास असे वग करण के याचे िदनांकापासून 60
िदवसांचे आत िनबंधकाकडे अपील करता येईल.
10.

एखा ा सभासदाने चालू सहकारी वष या 31 माचअखेर चालू वष ची सभासद वगणी भरली नाही तर सभासद
वगणी एक मिह यात भरावी अशी नोटीस पाटिवली जाईल. अशा थकबाकीदार सभासदास सद य वाचे अिधकार
बजावता येणार नाही.

10. अ) या सभासदांची चालू सहकारी वष ची वगणी 31 माच अखेर आली नसेल यां ना मतदानाचा ह क वापरता
येणार नाही तसेच कायकारी सिमतीवर िकवा मंड ळा या इतर कोण याही उपसिमतीवर िनवडणूकीस तो अपा
असेल.
ब) या िज हा सहकारी बोड ने 30 एि ल पयत यां चेकडे जमा होणा-या सभासद वगणीचा ¼ िह सा कवा
.1000/- यापैकी जी र कम जा त असेल इतकी र कम या मंडळास िदनां क 31मे पुव न भर यास ते िज हा
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सहकारी बोड थकबाकीदार हणून समजले जाईल.
11.

मंडळा या सवसाधारण सभेत हजर असून मतदान करणा-या ¾ सभासदां या बहु मताने संमत केले या
ठरावानुसार कोण याही सभासदास खालील कारणासाठी महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम

उपिवधीतील तरतूदीनुसार काढू न टाकता येईल
अ) िवभागीय सहकारी मंडळा या हु कुमाचे कवा टरावाचे जो सभासद बु दीपुर सर उ लं घन करत असेल तर
ब) िवभागीय सहकारी मंडळा या ित ठे ला बाधा आण याजोगे एखादे कृ य याने बु दीपुर सर केले असेल तर

11 अ) सभासद व पुढील कारणामुळे र होते.

12.

1.

महारा

सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे कलम २५ मधील तरतुदी अ वये.

2.

पोटिनयम

3.

िदवाळखोर झा यामुळे कवा काय ाने अपा ठर याने

4.

नैितक अधःपतन होणा-या गु हयाखाली एक मिह यापे ा जादा काळासाठी िश ा झा यामुळे.

5.

शािररीक ,मानिसक कवा कायदे शीर टया अपा झा यामुळे

6.

मृ यू झा यामुळे व सं था गुंडाळ यात आ यामुळे.

7.

थकबाकीदार असेल तर

मांक 8 कवा 8अ माणे राजीनामा िद यामुळे

िवभागीय सहकारी मंडळा या पैशावर िनयं ण संचालक मंडळाकडे राहील. हा पैसा पुढील माग ने
उभार यात ये ईल.

1.
2.
3.
4.

सभासदाकडू न आले ली वगणी
िज हा सहकारी बोड कडू न यावयाची पोटिनयम
महारा

रा य सहकारी संघाकडू न िमळणारे अनुदान

सहकार िश ण क े , सहकारी जगत मािसक, मािसका िवषयची िस दी इतर
महारा

13.

मांक 10 ब अ वये ची वगणी र कम
काशने यासाठी

रा य सहकारी संघाकडू न आले ली आ थक मदत.

5.

िहत चतकाकडू न िमळाले या दे ण या

6.
7.
8.

वाड.मय िव ी, मािसक िव ी यामाग ने िमळाले ले उ प न
सहकारी कायकत पिरषद, पिरसंवाद या उप मासाटी घेतले ली वगणी
मंडळा या उ े शा या पूत साठी सहा यक ठरतील असे िनधी उभारता येईल.

अिधमंडळाची वा षक बैठ क -

िवभागीय मंडळाची अिधमंडळाची वा षक बै ठक दरवष महारा सहकारी सं था अिधिनयम १९६० चे
कलम ७५ म ये िवहीत के या माणे ३० स टबर पयत घे यात येईल.
२)

िवभागीय मंडळाचे सभासद असले या सहकारी सं थांना यांचे संचालक मंडळाने ठरावा ारे
िनयु त केले या ितिनधीना वा षक सवसाधारण सभेस उप थत राह याचा अिधकार असेल 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 देता येतील.

४)

साधारण सभेची सुचना सभासदांना पूण १४ िदवसांची दे यात येईल, या सुचनेत तारीख, वेळ, प ट
प ा व सभेम ये चचला येणारे िवषय नमूद केलेले असतील, सभेची सुचना बोड या अ य ां या
ले खी सुचनेनस
ु ार बोड चे िवशेष काय िधकारी वग-२ / िज हा सहकार िवकास अिधकारी यांचे 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)

अिधमंडळाची वा षक बै ठक सभासद सं ये या १/५ कवा १०० यापै की 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 घे तली 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)

अिधमंडळाची वा षक बै ठक, संचालक मंडळ सभा, या सभांचे सभा वृ ांत सभेस उप थत

७)

वा षक साधारण सभा, संचालक मंडळ सभा, या सभेपढ
ु ील सव िवषयांवर 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
संगी िच ठया टाकुन िनणय घे यात येईल.

८)

िवभागीय मंडळा या
समावेश असेल.

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 इितवृतां त संचालक सिमती सभेपढ
ु े
कायवाहीसाठी ठे व यात येईल आिण तो पुढील वा षक साधारणसभेत कायम कर यात येईल.

अिधमंडळाची

येक वा षक बै ठकी या कामकाजात खालील िवषयांचा

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 देणे.

४) आव यकतेनुसार िवभागीय मंडळाची उपिवधी आिण सव साधारण सभेने मंजरू ी िदलेले
िवभागीय मंडळाचे िनयम यातील सुधारणांवर िवचार करणे व िनणय घे णे 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 पनॅ े लवरील ले खा पिर कांची वैधािनक
ले खापिर णासाठी िनयु ती करणे़ व याचे मानधन / लेखापिर ण शु क ठरवणे.

८)

पुढील सवसाधारण सभेची तारीख ठरिवणे़

९)

सभासदां चे हकालपटटी बाबत सभेपढ
ु े आले या िवषयावर िनणय घे णे़

ती अहवाल
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१०) िवभागीय मंडळा या संचालक सिमतीचा कालावधी संप याचा िदनांक व िनवडणूक
ीया
सु कर याचा िदनांक रा य सहकारी िनवडणुक ािधकरण व िनबंधकास कळिवणे व
िनवडणूक खच ची तरतूद करणे
११)

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

१२)

त ार िनवारण सिमतीची िनवड करणे.

१३) शासन अथवा इतर कोण याही सं थोशी भागीदारी करार करणेबाबत िनणय घे णे
१४) म ा व दािय व एक ीकरण, िवभाजन, ह तां तरण याबाबत िनबंधक / शासन यांचे
पुवसंमतीने िनणय घेणे
१5) िरतसर िवषय ठे वून सभेचे सुचनाप िनगिमत केले आहे असे महारा सहकारी सं था
अिधिनयम १९६० व िवभागीय मंडळाने मंजरु उपिवधीतील तरतुदीचे अनुषंगाने पार
पाडावयाचे इतर कामकाज.

9)

अिधमंडळ वा षक बैठक 30 स टबरपूव घेणेची आहे.

१०) अिधमंडळाची वा षक बैठकीचे सुचना प सद यां या न दले या प यावर पो टाने पाठिवली जाईल
व बैठकीचे सूचना प व वा षक अहवाल सं थे या नोटीस फलकावर िस द कर यात येईल.
केवळ कोण याही सद यास सुचनाप
व वा षक अहवाल िमळाला नाही याच कारणासाठी
साधारण सभा बेकायदे शीर ठ शकणार नाही.

11)

अिधमंडळाची वा षक बै ठकी या 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 अंमलात येणार नाही.
िवभागीय मंडळा या वा षक साधारण सभेस उप थत राह यासाठी सभासदां ना / ितिनध ना/
संचालक मंडळ सद यांना / पदािधका-यांना िवभागीय मंडळाकडू न वासभ ा िदला जाणार नाही.

1२)

त ार िनवारण सिमतीबाबत तरतूद /
संचालक नसले या तीन ि याशील सभासदांची त ार िनवारण सिमतीची िनयु ती अिधमंड ळ वा षक

बैठकीत कर यात येईल. सदर सिमती अिधिनयमातील कलम 89 (AB)

14.

सद य सं थां या अिधकृत

माणे काम करे ल.

ितिनध ना अिधमंडळाची वा षक बैठकीला हजर रहा याचा व

येकी एक मत

दे याचा अिधकार राहील.
य तगत सभासदासाठी मतदानाबाबत महारा
2 (13)

माणे

अवलं बली जाईल.

महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 मधील अिधिनयम

सहकारी सं था िनयम 1961 मधील िनयम

मांक 22

माणे मतदानाची प दत

य तीगत सभासदातफ अिधमंडळ वा षक बैठकीसाठी मत दे यासाठी महारा

सहकारी

सं था अिधिनयमाखाली मंडळाने तयार केले या िनवडणूक िनयमा माणे ितिनधी िनवडणेत येतील.
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15.

अिधमंडळ वा षक बैठकीची सूचना प 14 िदवस अगोदर मंडळाचे सामील सहकारी सं था, य तगत सभासद
रा य सहकारी संघ यां ना िदली जाईल. या सूचना प ात सभेचे िठकाण, तारीख, वेळ आिण बैठकीपुढे

व महारा
येणारी

कामे नमूद असतील. ही बैठक संचालक मंडळाने ठरिव या माणे

ादेिशक सहकारी मंडळाचे

काय लयात कवा मंडळाचे काय े ातील इतर कोण याही सोई या िठकाणी भरिवली जाईल.
अ) िवभागीय मंडळा या पिह या साधारण सभेचे अिधकार व कामे अिधमंडळ वा षक बैठकीस असतील.
16.

अिधमंडळ वा षक बैठकीसाठी य तगत सभासदांनी मतदानासाठी िनवडलेले
िमळून 25 अगर सं था

ितिनधी, य त

ितिनधी व सं था

ितिनधी िमळून होणा-या सं ये या 15

ितिनधी

यापैकी कमी नसणा-या

सं येइतकी गणसं या राहील. मा अशा सभेम ये कोण याही वेळी य ती सभासदाचे ितिनधी हजर असणारे
एकू ण
झाले ली

सं था सभासदां या

ितिनधी या ¼ पे ा अिधक असणार नाहीत. या माणे बैठकीस गणसं या न

बैठक तहकूब केली जाईल.

अशी तहकूब बैठक अध तासाने

या बैठकीसाठी पाठिवले या नोटीशीम ये नमूद केले ली अस यास

भरिवणेत येईल व अशा तहकूब बैठकीसाठी गणसं येची आव यकता

असणार नाही व मुळ बैठकी या नोटीशीवर नमूद केले ली काय मपि का हीच तहकूब बैठकीची काय म
पि का राहील. मंडळाचे सभासदाने 5 वष त िकमान एका अिधमंडळ वा षक बैठकीस उप थत राहणे आव यक
आहे .

17.

अिधमंडळ वा षक बैठक आिण संचालक मंडळाची बैठक यांचे कामकाजाचा वृ ांत यासाठी ठे वले या वतं
पु तकाम ये िलहू न ठे व यात येईल.

18.

अिधमंडळ वा षक
मतदानास पा

यावर मंडळाचे अ य

व मानद सिचवांची वा री असेल.

बैठक आिण संचालक मंडळाची बैठकी या वेळेचे सव ठराव उप थत असले या व

असणा-या सभासदां या बहु मताने मंजरू केले जातील. पदािधका-यां या

िनवडणुकीिशवाय

इतर ठरावांवर समान मत संगी बैठकी या अ य ांना एक जादा कवा िनण यक मत दे ता येईल.

19.

अिधमंडळ वा षक बैठकीस उप थत राह यासाठी

ादे िशक मंडळ आप या सभासदांना कोणताही

वासखच

दे णार नाही.

20.

अिधमंडळाची िवशे ष बैठ क -

1. संचालक मंड ळाने िदले या सुचने नस
ु ार एक मिह याचे आत पुढील कारणासाठी अ य ां या संमतीने मानद सिचव
िवशेष साधारण बैठक बोलावतील.
अ) कायकारी सिमतीने बहु मताने घेतले या िनणयानुसार
ब) मा. िनबंधक सहकारी सं था यां चे आदे शाव न
क) एकूण सभासदापैकी 15 अगर 25 सभासद यापैकी कमी असले या सं येइत या सभासदांनी केले या
मागणीव न या बैठकीची पूण 14 िदवसाची आगावू सुचना िदली जाईल
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21.

अिधमंडळ वा षक बैठक, अिधमंडळाची िवशेष बैठक व संचालक मंडळ बैठकी यावेळी मंडळाचे अ य
बैठकीचे अ य

22.

हे

राहतील. यां चे गैरहजेरीत बैठक दुस-या अ य ांची िनवड करील.

संचालक मंडळ ादेिशक सहकारी मंडळाची संचालक मंडळ रचना पुढील माणे /
1.

मंडळाचे काय े ातील िज हा सहकारी मंडळाचे ितिनधी --

9

2. िज हा कवा िज हयापे ा अिधक काय े असणा-या सहकारी सं था
कवा संयु त सहकारी सं थेचा ितिनधी

1

3. तालुका कवा ताल यापे ा अिधक काय े परं तू िज हयापे ा कमी काय े
असणा-या सहकारी सं था कवा या ि या, औ ोिगक , िवपणन, उ पादक
व ाहक सहकारी सं थांचे भागभांडवल व राखीव िनधी िमळून .25,000पे ा अिधक आहे अशा सहकारी सं थांचा ितिनधी

1

4. सव िज हा म यवत सहकारी बँकांचा ितिनधी

1

5. सव नागरी व इतर सहकारी बँकांचा (िज हा म यवत सहकारी बक
ँ ा वगळून)
ितिनधी

1

6. सव साखर कारखा यां चा ितिनधी

1

7. य तगत ितिनधी

1

8. आजीव सभासद ितिनधी

1

9. मिहला ितिनधी

2

10.अनुसिु चत जाती जमाती

ितिनधी

1

11. इतर मागासवग य ितिनधी

1

12. िवमु त व भट या जमाती व िवशेष मागास वग

1
-----------21

13. त संचालक
14. कायल ी संचालक

2
(फं शनल डायरे टर)

वरील प दतीने थापन झाले ले संचालक मंडळ आपले अ य
मानद सिचव िनवडू न येईपयत जुने अ य

2
व मानद सिचव यांची िनवड करील, निवन अ य

व

व मानद सिचव काम पहातील.

1- संचालक मंडळाची िनवडणूक रा य सहकारी िनवडणूक ािधकरणमाफत होईल
2- संचालक मंडळाचा कालावधी िनवडणूकी या िदनांकापासून 5 वष चा राहील
3- पदािधका-यांचा कालावधी 5 वष चा राहील
4- दोन त

व दोन कायल ी संचालकांना पदािधका-या या िनवडणूकीत मतदानाचे अिधकार असणार नाही व ते

पदािधकारी हणून िनवडणूकीसाटी पा असणार नाही
5- कायल ी संचालक हा सं थे या नोकरीत असले ला व यव थापनातील असावा
6- संचालक मंडळावरील िर त पदे महारा

सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 अ वये भरता येत ील.

7- सं थेची िनवडणूक अ त वातील सिमतीचा कायकाल पूण हो यापूव घे यात आली पािहजे
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8- कायकारी मंडळाचा कोणताही सभासद मंडळा या लागोपाट 3 सभांना िवनापरवानगी गैरहजर रािह यास
कायकारी मंडळावरील याचे सभासद व र होईल .

22-अ- कोण याही सहकारी सं थेकडे थकबाकीदार असणा-या सभासदाचे नांव िनवडणूकीसाटी सुचिवता येणार नाही
कवा यास यव थापक सिमतीवर िनवडू न येता येणार नाही. तसेच नांव सुचिव यानंतर कवा िनवडणूकीनंत र
याचेकडे थकबाकी अस यास यव थापक सिमतीचा सद य हणून राहता येणार नाही, यां चेकडे बाकी थकली
आहे ही मािहती यव थापक सिमतीचे िनदशनास आले या तारखेपासून याचे सद य व र होईल.
23.

यव थापक सिमतीचा

सहकारी बोड चे

येक सभासद िनवडणूकीपासून पाच वष पयत अिधकार पदावर राहील. मा िज हा

ितिनधी यां या बोड या संचालक मंडळावर संचालक नसेल तर याचे या मंड ळाचे संचालक

मंडळावरील सद य व आपोआप
संपु टात येईल.
24.

संचालक मंडळाची कामे पुढील माणे राहतील.
1. ादे िशक मंडळाचा वा षक अहवाल आिण िहशेबाची प के तयार करणे व पुढील
वष साठी अंदाजप क तयार करणे.
1.

अंदाजप कातील मंजरू झाले या र कमे या मय दे त िनरिनराळया कारणासाटी आव यक या खच स मंजरू ी
दे णे.

2.

िज हा सहकारी बोड चे अंदाजप क तपासणे व यां ची छाननी करणे व महारा

रा य सहकारी संघाकडे ती

मंजरू ीसाटी पाटिवणे.
3.

पोटिनयम

4.

महारा
केले या

.12 (अ), (ब), (क)

माणे वगणी व िश णिनधी संकलन करणे .

रा य सहकारी संघ अगर इतर कोण याही जबाबदार अिधका-याने सहकारी सं थांकडे िवचारणा
नाबाबत आव यकता असेल तर अशा सं थांची मते मागिवणे आिण महारा

रा य सहकारी

संघामाफत आपला िवचार कळिवणे.
5.

िनरिनराळया

नांचा िवचार कर यासाटी आिण िनरिनराळी कामे कर यासाटी मंडळां या संचालक

मंड ळा या सभासदांमधून सिम या नेमणे.
6.

महारा

रा य सहकारी संघा या परवानगीने िवभागीय सहकारी पिरषद कवा इतर पिरषदा, पिरसंवाद,

िशबीरे आिण मेळावे भरिवणे.
7.

मंड ळाकडील सिचव व इतर सेवक वग वर िनयं ण टे वणे

8.

सहकारी िनयतकािलके, पु तका, सहकारिवषयक इतर वाड.मय िस द करणे

9.

सहकारिवषयक

नाचे अ यासास उ े जन दे णे व याबाबत संशोधन करणे

10. सहकार िश ण क ाचे कामकाजावर िनयं ण ठे वणे व िज हा सहकारी बोड ना

मागदशन करणे
11. सहकारी सं थेत ील सभासदांना िश ण िश ण दे णे.
12. निवन सभासद क न घेणे , थकबाकीदार व अि याशील सभासदांसंबंधी अिधिनयमातील तरतुदीनुसार

यो य ती कायवाही करणे
13.

िस दीची यव था करणे व याचबरोबर सहकार बोधनासाठी िनयतकािलकां ची
िस दी करणे .

14. सहकार व इतर संबंिधत िवषयां चा चार कर याची यव था करणे
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15. मंड ळाचे सभासदाकडू न आले या पोटिनयमिवषयक दु

याबाबत िवचार करणे व अिधमंडळ वा षक

बैठकीपुढे टे वणे .
16. महारा
17.

रा य सहकारी संघाचे सवसाधारण दे खरे खीखाली ादे िशक मंडळाचे काय चालिवणे.

आ थक वष संप यानंतर सहा मिह यात िवभागीय सहिनबंधकाकडे संचालक मंडळ खालील िववरण प े

सादर करतील.
1.

िवभागीय सहकारी मंडळा या काय ची मािहती.

2.

ले खा पिर ण अहवाल

3.

वािषक सभेची तारीख िनवडणूक अस यास याची तारीख

4.

मा. िवभागीय सहिनबंधकांनी कायदा, िनयम व उपिवधीस अनुस न िवचारलेली इतर मािहती

5.

ले खापिर काची नेमणूक व याची संमती.

6.

िनबंधकाने कायदयातील तरतुदीस अनुस न िवचारले ली इतर मािहती

संचालक मंडळाची बैटक दर तीन मिह यात िनदान एक वेळ तरी भरिवली जाईल. संचालक मंडळा या बैठकांची

25.

कमीतकमी 10 िदवसांची नोटीस अ य ांचे सुचने नस
ु ार मानदसिचवांनी पाठिवली पािहजे. या नोटीशीत बैठकीचे िटकाण,
तारीख, वेळ व बैठकीपुढे येणारे िवषय नमूद केले जातील.

बैठकीस गणसं या सात सभासदांची असेल. मंडळा या पदािधका-यांना आव यक वाटे ल यावेळी संचालक मंडळ
सभासदाकडू न पिरप का ारे मते मागवून मंड ळाचा यवहार करणेचा अिधकार राहील.
संचालक सभासदाम ये मतभेद असतील तर

पिरप कातील िवषयाबाबत

या िवषयांचा िनकाल संचालक मंड ळाची बैटक होईपयत तहकूब टे व यात

येईल. बैटकीपुढे आले या सव िवषयां चा िनणय बहु मताने घेतला जाईल आिण यावेळी दो ही बाजूस समान मते पडतील
यावेळी अ य ांना िनण यक कवा एक जादा मत असेल.
26. संचालक मंडळा या कवा ित या कोण याही उपसिमती या घटनेम ये एखादा दोष कवा उिणव आढळू न आ यामुळे
या संचालक मंडळाची कवा ित या उपसिमतीची कोणतीही कृ य कवा सभावृ ांत याब ल हरकतीचा मु ा उप थत
करता येणार नाही.
27.अ) मानद सिचवमानद सिचव अ य ां या मागदशनाखाली व िनयं णाखाली काम करतील.

यां ची कामे पुढील माणे

राहतील.
1.

अ य ां या सुचनेनस
ु ार मंड ळाकडील सेवक वग या कामां चे वाटप करणे.

2.

रोख िश लक बक
ँ े त भर यापयत िश लक सुरि त ठे वणे

3.

काय ातील नमु या माणे ादेिशक मंडळाचे सव रिज टस, िहशेबाची पु तके ठे व याची यव था करणे.

4.

अ य ां या सुचने नस
ु ार संचालक मंडळ व उपसिम यांची बैठक बोलिवणे व सभावृ ांत िलहू न
ठे व याची यव था करणे .

5.

ब)

मंडळाचे वतीने प यवहार करणे.

िवभागीय सहकारी मंडळाचे सव द तऐवज आिण मह वाचे कागदप ांवर अ य आिण मानद सिचव दोघेही
सहया करतील.
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क)

सिचवमंडळाचे सिचव हे मुख अिधकारी हणून अ य

व मानद सिचव यां चे िनयं णाखाली काम करतील.

28. मंडळाचे यवहारासाठी उपयोगात न आणला जाणारा पैसा महारा

सहकारी सं था अिधिनयमाचे कलम 70 मधील

िनयमा माणे गुंतिवला जाईल व ठे व हणून ठे वला जाईल.

29 .इतर बाबीअिधमंडळ वा षक बैठकीला असले या कोण याही अिधकाराला बाधा न येत ा यापुढे पोटिनयमाचे पूत तेसाटी
आिण िवभागीय मंड ळाचे कामकाज यो यप दतीने हो यासाटी संचालक मंडळास िनयम करणेचा अिधकार
राहील. हे िनयम पुढील अिधमंडळ वा षक बैठक अगर अिधमंडळ िवशेष बैठकीपुढे मंजरू ीसाठी ठे वले
जातील आिण या बैठकीने ते दु

त कवा नामंजरू केले नस यास अमलात राहतील. ते पुढील बाबीसंबंधी

असू शकतील.
1.

िवभागीय आिण इतर सहकारी पिरषदा भरिव याबाबत आिण यां चे कामकाजाबाबत

2.

संचालक मंडळ आिण इतर उपसिम यां या सभासदांना आिण ादेिशक मंडळाचे अिधका-यांना वासभ ा
दे णेबाबत मंजरू ी दे णे

3.

30.

सहकार िश ण क े व िज हा सहकारी बोड चे कामकाजावर िनयं ण टे वणे

िवभागीय सहकारी मंडळाला कोणतीही थावर इ टे ट, विहवाटीचा ह क, यं सामु ी, यवहारातील िश लक
माल, विहवाटीचे कोणतेही अिधकार व सवलती, टॉक , शेअस, रोखे व ादेिशक मंडळाला जे आव यक कवा
अपिरहाय वाटत असतील अशा गो टी खरे दी कर याचा कराराने , भाडयाने दे णेचा कवा घेणेचा , यावर ह क
तािपत

करणेचा तसेच िवक याचा, गहाण ठे व याचा , तारणावर पैसे घेणेचा व िवकून टाक याचा

कवा

कोण याही कारे याबाबत यवहार करणेचा अिधकार राहील.
31. िवभागीय सहकारी मंड ळासाठी संचालक मंडळ िश का ठरवून दे ईल आिण वेळोवेळी याचा नाश क न याऐवजी
दुसरा तयार करणेचा अिधकार असेल.
32. नोटीस

ावयाची असेल अशा

येक वेळी सभासदां या न दिवले या प यावर नोटीस पो टात टाकली हणजे ती

पाठिवली असे मानले जाईल.
33. िवभागीय सहकारी मंडळ कोण याही आंतर ांत ीय कवा रा ीय कवा आंत ररा ीय सं थेस संल न करणेचा
अिधकार संचालक मंडळास राहील.
34. या पोटिनयमातील कोणताही पोटिनयम अिधमंडळ वा षक बैठक कवा यासाठी भरिवले या अिधमंडळाची िवशेष
बैठकीवेळी उप थत असले या सभासदां या 2/3 बहु मताने मंजरू के यािशवाय दु
बोलािव यात येणा-या बैठकी या नोटीशीत करावयाचे पोटिनयम दु

त केला जाणार नाही. यासाठी

तीबाबत, निवन पोटिनयम करणेबाबत कवा

स याचा पोटिनयम काढू न टाक याबाबत उ ले ख केला जाईल आिण बैठकी या िदवसापूव कमीतकमी 14 िदवस ती
पाठिवली जाईल. मा. िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था यां नी दु

ती मंजरू क न ती न दिव याखेरीज ितची

अंमलबजावणी सु होणार नाही.
35.

िवभागीय सहकारी मंडळ / महारा

रा य सहकारी संघ मय .,पुणे या सं थेला संल न राहील.
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ि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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