पगारदार नोकरांची सहकारी पतसं था उपिवधी
आदश - उपिवधी
(िनवडणूक िनयमावलीसह)

अ.1.1.

अ-1.2

अ-1.3

अ तावना
सं थेचे नाव व ितचा न दिवलेला प ा
पतसं थेचे नांव आिण प ा
सं थेचे नांव--------------------------------- पगारदार
सहकारी पतसं था मय .---------------- असे राहील.
आिण ितचा प ा----------------------------------------------------------असा राहील.
अ-1.2
सं थे या प यात झालेला बदल.
प ा बदल : न दिवले या प यात झालेला कोणताही फेरबदल,
असा फेरबदल झाले या तारखेपासून 30 (तीस ) िदवसां या
आत न दणी अिधका-यांना महारा सहकारी सं था अिधिनयम
1960 चे कलम 37अ वये कळिवला पािहजे. असा झालेला
बदलाबाबत महारा सहकारी सं था िनयम 1961 चे िनयम 31
मधील तरतुदीनुसार कायवाही केली पाहीजे उपिवधी दु ती
तावासह िनबंधकाचे पूव परवानगीने प यातील बदल केला
पािहजे.
काय े
कंपनी, कायरत आहे त या आ थापनेचे काय े .
या या सं थेचेमु य वग करण साधन संप ी सं था (िरसोस
सोसायटी) आिण उपवग-कज दे णा-या साधन संप ी सं था
( े डीट िरसोस सोसायटी) असा राहील.
1. या उपिवधीम ये जेथे अिधिनयम व िनयम असा उ लेख
-1-

ब. 1.1

कर यात आलेला आहे तेथे महारा सहकारी सं था अिधिनयम
1960 व या अनुषंगाने तयार कर यात आलेले िनयम महारा
सहकारी सं था िनयम 1961 असे समजले जाईल.
2.शासन हणजे महारा शासन
3. िनबंधक हणजे महारा
सहकारी सं था अिधिनयम
1960 या तरतुदीनुसार नेम यात आलेला सहकारी सं थांचा
िनबंधक ही य ती होय.
4. सभासद
सभासद हणजे सं थेने न दणीसाठी कर यात आले या अज त
सहभागी होणारी य ती अथवा न दणी नंतर यांना उपिवधीतील
तरतुदीनुसार सभासद व दे यात आले आहे अशी य ती.
5. सं था हणजे महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960
या तरतुदीनुसार न दलेली सं था होय.
6. उपिवधी हणजे ---------------पगारदार सहकारी पतसं थेचे
उपिवधी
7.सिचव/ यव थापक,/ महा यव थापक/कायकारी संचालक
/मु यकायकारी अिधकारी
यव थापक सिमतीने नेमणूक
केलेली पगारी य ती.
ब उ ेश
उ ेश :- सं थेचे उ ेश पुढील माणे आहे त.
अ) सभासदांना काटकसर, वावलंबन व सहकाराचा सार
कर यास ो साहन दे ण.े
ब) भागभांडवल वकारणे, सभासदांकडू न ठे वी वीकारणे
क)बाहे रील कज काढणे कवा िनधी उभारणे.
ड) सभासदांस जामीनावर कज दे णे व वसूली करणे.
इ. सं थे या उपयोगासाठी मालकी ह काने कवा भाडयाने
जागा कवा इमारत खरे दी करणे.
फ. सहकारी कायदा कलम 20 व 20 अ* अंतगत सं थांची
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भागीदारी व सं थांकडू न सहयोग करता येईल.
ग सभासदां या आ थक व सामािजक उ नतीसाठी िविवध
उप म हाती घेणे. उपरो त सव कवा एखादा उ े श
साध यासाठी लागणारी अनुषिं गक सव कामे करणे.
क िनधी
क.1.1.

.1.2

क-1.3

सं थेचे िनधी खाली िदले या माग नी उभारले जातील.
1.भाग िव ी
2. वेश फी
3.वगणी ,
4.सभासदांकडू न ठे वी,
5.कज,
6.दे ण या व ब ीसे
7.आ थक सहा य.
यव थापक सिमतीने ठरिवले या मुदतीकरीता िन चत
केले या याजा या दराने ठे वी वकारता येतील.परं तु अशा
जबाबदारीची एकू ण र कम महारा सहकारी सं था िनयम
1961 या िनयम 35* म ये िवहीत केले या मय दे पे ा अिधक
असता कामा नये.
अिधकृ त भागभांडवल .
सं थेचे अिधकृ त भाग भांडवल पये------------ (अ री . ----------- )असेल.
येक भागाची दशनी कमत .500/(अ री पये पाचशे फ त राहील.) महारा सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 कलम 28* मधील तरतुदीस अिधन राहू न
सभासदास जा तीत जा त भाग धारण करता येतील. तथािप
येक सभासदास . ------- (अ री पये --------) पयतचे
भाग धारण करता येईल. व यापुढील याची दरमहा येणारी
र कम सभासद संिचत ठे वीम ये घेता येईल. संिचत ठे वीम ये
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ड.1.1

यावयाची र कम सवसाधारण सभे या मंजरू ीने ठरवावयाची
असून ठर या माणे
येक सभासदांने दरमहा िनयिमतपणे
सं थेला सभासदांचे वेतनातून कपात क न घे याचा अिधकार
सं थेला राहील. या ठे वीवरील याजाचा दर यव थापक सिमती
िन चत करील व वा षक सभे या मंजरू ीने सदर याज िदले
जाईल. याजाचा दर सभासद कज याजा या दरापे ा कमी
असला पािहजे.
सभासद वासबं धी पा ता
कोण याही य तीस महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960
कलम 22* माणे खालील अट ची पूतता के यािशवाय सभासद
होता येणार नाही.
मालका या धोरणानुसार
1. कोणताही सेवक तो कायम /सेवक (Permalnent)
(ए लॉईज) असला पाहीजे.
2. अिधिनयम , िनयम व उपिवधी यातील अट ची पूतता याने
कली पाहीजे.
3. याने आप या मालकाला / यव थापनाला व सं थेला
महारा सहकारी सं था कायदा कलम 49* नुसार पगार
कपातीचे करारा वय अिधकार प िदले पाहीजे.
4. भारतीय करार कायदयानुसार करार कर यास पा असला
पाहीजे.
5. याने 100 पये वेश शु क व िकमान एका भागाची पूण
कमत भरली पािहजे.
6. यव थापक सिमतीने यां या सभासद वा या लेखी अज ना
मा यता िदली असली पाहीजे.
ि यािशल सभासद
ि यािशल सभासद हणजे जो सभासद सं थे या खालील बाबी
पूण करीत असलेले सभासद हे ि याशील सभासद असतील
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अ)सदर सभासदाची सं थे या मागील 5 वष तील एका
सवसाधारण सभेस उप थतीअसली पाहीजे.
ब) सं थेबरोबर सदर सभासदाची मागील सलग 5 वष म ये
िकमान एकदा सं थेकडू न कज घेतलेले असले पािहजे कवा
सं थेत ठे व ठे वलेली असली पािहजे. ठे व यवहार/वगणी
(भागभांडवल)याम ये मागील सलग पाच वष म ये सलग एक
वष करीता सं थे या खेळ या भांडवला माणे खालील माणे
असणे अव यक राहील.
अ- ठे व भांडवल आिण दो ही िमळू नअ. सं थेचे खेळते भांडवल
िकमान ठे वी/
वगणी
(भागभां डवल)

अथवा दो ही
िमळू न
1
. 10 लाखापयत
. 1000/2
. 10 लाखापे ा जा त आिण . 1 .2500/कोटीपयत
3
. 1 कोटी व यापे ा जा त आिण . 5000/. 10 कोटी पयत
4
.10कोटी आिण यापे ा जा त . 10000/आिण .100 कोटी पयत
5.
. 100 कोटीपे ा जा त
. 25000/कवा
ब - ि याशील नसलेला व थकबाकीदार सभासदास सं थे या
यवहारात मतदानाचा अिधकार असणार नाही.
नाममा सभासद- सं थे या सभासदास सेवािनवृ झालेनंतर
सं थेचे नाममा सभासद व दे ता येईल. सदर नाममा
सभासदास सं थेत ठे वी ठे वता येतील. मा कज घेता येणार नाही
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ड.1.2

ड.1.3

ड.1.4

ड 1.5

व याला मतदानाचा अिधकार असणार नाही.
सभासद वासंबंधी अपा ता :कोणतीही य ती खालील कारणा तव सं थेची सभासद हो यास
अपा राहील.
1. िदवाळखोर ठरवून घे याकिरता अज केला अस यास कवा
िदवाळखोर अस यास.
2. एखा ा फौजदारी गु हयाब ल (नैितक अध:पतना या
गु हयासह)िश ा झाली अस यास व जी र कवा माफ केली
नसेल, परं तु अशा िश ेची मुदत संप यापासून पाच वष चा काळ
लोटला अस यास सदर अपा ता लागू होणार नाही.
सभासद दाखल क न घे याची कायप दती :1. िविहत नमु यात अज िदलेला असावा.
2. वेश फी व एक कवा अिधक भागाची मागणी केली पािहजे
व सं थेकडे संपण
ू र कम भरली पािहजे.
3. सभासद हो यासाठीचा अज संचालक मंडळाने सभेम ये
ठराव क न मंजरू केला पाहीजे.
4. सभासद हणून दाखल क न घे यास नकार दे णा-या
सं थे या िनणयामुळे यथीत झाले या य तीस िनबंधकाकडे
अिपल दाखल करता येईल.
भाग दाखला :सं थेने येक सभासदास िवनाशु क भाग दाखला िदला पािहजे.
अशा िदले या भाग दाख यावर भागांची सं या आिण धारण
भागाचा सलग अनु मांक िदला पािहजे. भाग दाख यावर
सं थेचे अ य आिण यव थापक/सिचव दोघां या सहया
अस या पािहजे. अशा िदले या भाग दाख यावर सं थेचे िसल
(Seal) असले पािहजे.
अ) भागाचे ह तांतरण :1. भाग ह तांतरण महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960
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कलम 29 व 30 आिण याखाली केले या िनयम 24 व िनयम
25 नुसार केले जाईल.
2. संचालक मंडळा या संमतीने सभासदाला या या नावावर
ह तांतरण करावयाचे आहे असे भाग 1 वष धारण के यानंतर
ह तांतर करता येईल.
3. या या नावावर भाग ह तांतर करावयाचे आहे , अशा
इसमाचे नाव भाग ह तांतरण न दणी पु तकात दाखल के या
खेरीज आिण
येक ह तांतरणासाठी दाख यामागे याने
.100/-( . शंभर फ त) शु क िद याखेरीज कोणतेही
ह तांतरण पूण झाले असे समज यात येणार नाही.
4. सं थेला दे य असणा-या सव दािय वाची
ह तांतरण
करणा-याने फेड केली पाहीजे.
ड
- सभासद व बंद होणे :1.6
सभासद व सहकार कायदा कलम 25 मधील कारणाने
संप ु टात ये ईल.
1. सभासदाचा मृ यू झा यास,
2) कायमचे वेड लाग यास,
3) राजीनामा िद या नंतर तो मंजरू झा यास,
4) सव भाग ह तांतर के यास,
5) ि याशील नसले या सभासद महारा सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 चे कलम 35 अंतगत काढू न टाक यात
येईल.
6)महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 कलम 35 व
याखालील िनयम28 व 29 यातील तरतुदीनुसार काढू न
टाक यास.
ड.1.7 सभासद वाचा राजीनामा :सभासद आप या सभासद वाचा राजीनामा दे वून वत:चे भाग
भांडवल संचालक मंडळाचे संमतीने परत घेवू शकेल मा तसे
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कर यापूव यांचेकडे येणे असले या रकमांची पूण फेड झाली
असली पािहजे.जामीनदार हणून असलेली दे य जबाबदारी पूण
परतफेड झालेली असावी.
ड.1.8 सभासदाची हकालप ी :महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 35 आिण
महारा र सहकारी सं था िनयम 28 व 29 या तरतुदीस अिधन
राहू न सभासदाची खालील कारणा तव हकालप ी कर यात
येईल.
1. याने जाणून बुजन
ू सं थेस फसिवले अस यास.
2. तो िदवाळखोर कवा कायदयाने अपा ठर यास.
3. याने हे तप
ू रू सर केले या कृ याने सं थे या ित ठे स
बाधा आण यास
4) सभासद हा नंतर ि याशील सभासद न राही यास
ड 1.9 हकालप ी केले या सभासदाला पु हा वेश :महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 35(2) या
तरतुदीस अिधन राहू न हकालप ी केले या सद यास पु हा
दाखल क न घेता येईल.
ड.1.10 य त चे नामिनदशन करणे :कलम 30 या पोटकलम (1) अ वये आप या शेअरचे कवा
िहतसबंधाचे ह तांतरण कर यासाठी एखादया सं थे या
सद याला याने सही केले या द तऐवजा ारे कवा सं थेने या
योजनासाठी ठे वले या क ण याही पु तकात िनवेदन देऊन
कोण याही य तीला कवा य त ना नामिनदशन करता येईल.
2. पोटकलम 1 (1) अ वये केलेले नामिनदशन, या
पोटिनयमानुसार केले या दुस-या कोण याही नामिनदशना ारे र
करता येईल कवा यात फेरबदल करता येईल.
3. (एक) एखादया सं थे या एखादया सद याने कोणतेही
नामिनदशन केलेले नसेल या बाबतीत सद य मरण पाव यावर
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ड.1.11

सं था ित या काय लयात द शत केले या जािहर नोटीशी ारे ,
मृता या
शेअर या
कवा
िहतसंबंधा या
तािवत
ह तांतरणाबाबत कोणाचाही दावा कवा हरकत अस यास,
नोिटशी ारे िविन द ट कर यात आले या मुदतीम ये तो सादर
कर यास सांगेल.
(दोन)अशा नोटीशीस अनुस न कवा अ य कारे िमळालेले
दावे कवा हरकती िवचारात घेत यानंतर आिण चालू
पिर थतीत सिमतीला यो य वाटे ल अशी चौकशी के यानंतर
सिमती ित यामते मृत सद यांचा वारस कवा कायदेशीर
ितिनधी असेल अशी य ती ठरवील आिण कलम 30 अ वये
उपाययोजना करील.
कलम 30 पोटकलम (1) या योजनासाठी नामिनदिशत
केले या
येक य तीचे नाव आिण प ा आिण असे
नामिनदशन रद करणे कवा यात फेरबदल करणे हे िनयम 32
खाली ठे व यात आले या न दवहीत नमूद कर यात येईल.
सभासदाची जबाबदारी आिण सद य व मृत सद या या
मालम े वर जबाबदारी:सभासदाची जबाबदारी महारा
सहकारी सं था अिधिनयम
1960 कलम 33 या तरतुदीस पा राहू न खालील माणे राहील.
मा वैय तीक कज ची तबाबदारी कज पूण परतफेड होईपयत
राहील.
1. सं थे या सभासदाची जबाबदारी या या नावे असले या
भागा या कमती इतकी मय िदत राहील. परं तु सामुदाियक
जबाबदारी सं थे या सव सभासदाची असेल.
2. माजी सभासदां या बाबतीत या तारखेस याचे सभासद व
संपु टात आले असेल या तारखेपयत सं थेची जी कज असतील
या कज संबंधीची जबाबदारी अशा तारखेपासून दोन वष
मुदतीपयत राहील.
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3. मृत सभासदांची, तो मृ यू पावला या तारखेस सं थेची जी
कज दे णे असतील या कज संबंधी जबाबदार अशा तारखेपासून
दोन वष या मुदतीपयत चालू राहील. मा वैय तीक कज ची
जबाबदारी कज पूणफेड होईपयत राहील.
ड.1.12 सभासदांचे भाग भांडवल, लाभांश व ठे वीवरील सं थेचा
अ ह क :सभासदाकडू न अगर माजी सभासदांकडू न सं थेचे येणे असेल
तर यापोटी सं थेत सभासदा या असले या भागावर,लाभांशावर
व ठे वीवर सं थेचा थम अ ह क व बोजा राहील. सं था
के हाही सभासदा या जबाबदारीपोटी यास दे य असलेली र कम
वळती क न घेईल.
ड.1.13 सभासदाचा मृ यू :सभासदाचे मृ यूनंत र संचालक मंडळास जो याचा कायदेशीर
वारस अथवा ितिनधी आहे . अशी खा ी असेल यास सं था
र कम दे ईल. मा आव यक तेा नुकसान भरपाईचा करार क न
घेवून र कम िदली जाईल. अशा र कमेत भाग भांडवल,
लाभांश,ठे वी व यावरील याज अथवा कोण याही कारची
मयत सभासदास दे य असलेली र कम याचा समावेश होईल
अशी र कम दे ताना सं थेची येणे असलेली र कम वजा केली
जाईल.
इ - सभा
इ 1.1
पिहली साधारण सभा सं थेची पिहली साधारण सभा सं थेची न दणी कर यात
आ या या तारखेपासून तीन मिह याचे आत सं थेचे मु य
वतक हे महारा सहकारी सं था िनयम 1961 या िनयम 59
या तरतुदीस अिधन राहू न बोलवतील. पिह या साधारण सभेत
खालील िवषयाबाबत कामकाज केले जाईल.
1. सभेसाठी अ य ाची िनवड करणे
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इ.1.2

2. नवीन सद य दाखल क न घेणे.
3.िहशोब प के वीकारणे आिण सभे या तारखेपासून 14
िदवस आधी वतकांनी केले या सव यवहाराबाबत इितवृ
सादर करणे.
4. उपिवधी अ वये िरतसर िनवडणूका घे यात येईपयत हं गामी
संचालक मंडळाची रचना करणे, उपिवधीस अनुस न
िनवडले या संचालक मंडळाला जे अिधकार व कत ये असतील
तेच अिधकार हं गामी संचालक मंडळास असतील.
5. या मय दे पयत पैसा कज ऊ घेता येईल ती मय दा िन चत
करणे.
6. उपिवधीत िवशेष क न उ लेख कर यात आला आहे . अशी
कोणतीही इतर बाब.
7. हं गामी सिमतीची मुदत 1 वष राहील.
सवसाधारण सभा व ितची कामे:1. सं थेचे सहकार वष 1 एि ल ते 31 माच असे राहील.
2. सहकार वष संप यापासून 45 िदवसाचे आत सं थेने
वा षक िहशोबप के तयार केली पाहीजे व वा षक िहशोब
प के तयार करणे आव यक व बंधनकारक आहे .
3. सं थचे वा षक िहशोब पूरे कर यासाठी अ थक वष
संप यानंतर
सहा मिह या या कालावधी या आत
हणजेच दरवष 30 स टे बरपूव सभासदांची वा षक
सवसाधारण सभा बोलावीली पाहीजे.
4. सिमतीने वाष क सवसाधारण सभेत िदले या कज चा
तपिशल दशिवणारे िववरण प /झालेली कजफेड, या
वष अखेरीस येणे असले या रकमेचा तपिशल,वा षक
ताळे बंद व नफयातोटयाचा िहशोब ठे वला पािहजे.
5. सवसाधारण सभेपढ
ु े सिमतीने सं थे या कामकाजाची
थती/िविश ट र कम राखीव िनधीम ये दाखिव याचा हे त ू
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

असेल अशी र कम, लाभांश दे याब दल िशफारस करील
अशी र कम नमूद करील.
वाष क साधारण सभेत ताळे बंद/नफातोटयाचा िहशोब,
लेखापरी काने सादर केलेले लेखापरी णाचे ापन, व
सिमतीचा अहवाल मा यतेसाठी ठे वला पाहीजे. तसेच
पूव चा लेखापरी ण दोषदु ती अहवाल ठे वला पािहजे.
सं थेचा अ य , या या अनुप थतीत उपा य कवा या
दोघां या अनुप थतीत सभेस उप थत असले या
सद यानी िनवडलेला सद य सभेचा अ य
पद
वकारील.
सभेस गणपूत हो यासाठी एकू ण सद य सं थे या1/5
िकवा 25 यापैकी कमी असेल इतके असणे आव यक
आहे .
िचटणीस कवा सभा बोलािवणारा इतर अिधकारी सभा
बोलािव याची नोटीस आिण सभेची काय म पि का
वाचून काय म पि केत या माने असतील या माने
िवषय िवचारात घे यात येतील. अ य ा या परवानगीने
यात बदल कर याची स मती असेल.
वाष क साधारण सभेस ठराव उप थत असले या
ि याशील सद यां या बहू मताने स मत कर यात येईल.
अ य ास िनण यक मत दे याचा अिधकार असेल.
जर गणपूत अभावी साधारण सभा भरिवता आली नाही
तर ती सभा याच िदवशी नंतर या वेळेपयत कवा सात
िदवसांपे ा अिधक नसेल अशा नंतर या तारखेपयत
नोटीसम ये नमूद के या माणे थगीत कर यात येईल.
अशा िरतीने थगीत केले या सभेत गणपूत असो वा नसो
मूळ सभे या काय म प ीकेतील सव कामकाज
िनकालात काढ यात येईल.
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12. सं थे या सभासदास काढू न टाकणे, सिमती या सद याला
दूर करणे कवा उपिवधीतील दु ती करणे याबाबत
यो य ती नोटीस दे यात आ यािशवाय वाष क
सवसाधारण सभेपढ
ु े हे िवषय आणता येणार नाहीत.
13. मागील सवसाधारण सभेचे इतीवृ वाचून कायम करणे .
14. वैधािनक लेखापरी काची नेमणूक करणे.
15. मागील लेखापरी णातील दोषांचे जाहीर वाचन करणे व
दोष दु ती करणे व याची न द घेणे.
16. वाष क सवसाधारण सभेची नोटीस 14 िदवस अगोदर
पाठिवणे याम ये सभेची जागा तारीख व वेळ याचा
उ लेख असला पाहीजे. नोटीशीवर यव थापक/सिचव
यांची सही असेल.
17. वाष क सवसाधारण सभा बोलािव याची जबाबदारी
संचालक मंडळाची राहील.
18. वा षक सभा मुदतीत घे यास कसूर करणा या जबाबदार
सिमती सद यास पुढील 5 वष किरता अपा ठरिव यात
येईल. तसेच जबाबदार सेवकांना . 5000/- दंड कर यात
येईल.
19. पुढील वष चे अंदाजप क मांडणे आिण नफा वाटणी करणे
तसेच उपिवधी दु ती सताव मांडणे.
इ-1.3

िवशेष साधारण सभा
िवशेष साधारण सभा खालील पिर थतीत बोलािव यात येईल.
अ. अ य कवा यव थापक सिमती या मतािध याने अशी
सभा के हाही बोलिवता येईल.
ब सं थे या सभासदांनी म.स.सं अिधिनयम 1960 चे कलम 76
मधील तरतुदीनुसार एकपंचमांश सभासदांनी मागणी के यास
क कलम 76 नुसार िनबंधकाने सूचना केली अस यास.
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इ.1.4

इ.1.5

ड संघीय सं थे या संचालक मंडळाने सूचना केली अस यास.
इ िवशेष सवसाधारण सभा बोलािव याची सूचना कमीत कमी 7
िदवस अगोदर पाठिवली पािहजे.
वरील ब,क ड व इ नुसार बोलवावयाची सभा अशा त-हे ने
मागणी सूचना ा त झा यापासून 1 मिह याचे आत बेालिव यात
येईल.
िवशेष साधारण सभेपढ
ु ील कामकाज :िवशेष सवसाधारण सभे या नोटीशीम ये अंतभूत असले या
िवषयापुरतेच िवशेष सवसाधारण सभेचे कामकाज मय िदत
राहील.
वा षक सवसाधारण सभा व िवशेष साधारण सभा 1.वा षक सवसाधारण सभेची सूचना (नोटीस) सभासदा या
न दले या प यावर यव थापक सिमतीचा अहवाल, ताळे बंद,व
नफातोटा प के आिण िवषय पि केसह सभे या तारखे या 14
िदवसअगोदर पाठिवली जाईल. सं थेने सभेची सूचना, सूचना
फलकावर िचटकवून लावली पािहजे. व याची सूचना सं थे या
िनबंधकाला दे यात यावी.
2.िवशेष सवसाधारण सभे या सूचना प ात मागणी केले या
िवषयांचा अंतभ व क न सभा बोलावली पािहजे. अशा सभेत
िवषय पि केवर फ त मागणी केलेलाच िवषय राहील.
सभासदाचे न दले या प यावर अशी नोटीस सभे या तारखेपव
ू
कमीत कमी सात (7) िदवस अगोदर पाठिवली पािहजे. तसेच
सभेची नोटीस सं थे या सूचना फलकावर लावली पािहजे. व
याची सूचना सं थे या िनबंधकाला दे यात यावी.
3 कोण याही सवसाधारण सभेची नोटीस िमळाली नाही हे
कारण सभा तहकू ब कर यासाठी अथवा पुढे ढकल यासाठी
पुरेसे नाही.
4 कोण याही सवसाधारण सभे या नोटीशीत सभेची
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इ.1.6

इ.1.7

इ.1.8

इ.1.9

इ.1.10

जागा,तारीख व वेळ याचा प ट उ लेख असेल, तसेच सदरहू
नोटीशीत कोरम अभावी तहकू ब झाले या सभेची जागा, तारीख
व वेळ यांचा प ट उ लेख असेल.
5सवसाधारण/िवशेष साधारण सभेची नोटीस यव थापक/
सिचव यां या वा रीने िदली जाईल.
वा षक सवसाधारण सभा व िवशेष साधारण सभा गणपूत
(कोरम ) कोण याही सवसाधारण सभेस एकू ण सभासद सं ये या 1/5
अगर 25 या पैकी जी सं या कमी असेल इतके सभासद हजर
असले हणजे गणपूत झाली असे समजणेत येईल.
वा षक साधारण सभेची तहकुबी आिण िवशेष साधारण
सभा र करणे :1. जर वा षक सवसाधारण सभा गणपूत अभावी होऊ शकली
नाही तर नोटीशीत नमूद के या माणे अ य तासासाठी तहकू ब
केली जाईल. अशी तहकू ब केलेली सभा नंतर भर यावर
सं थे या मूळ िवषय पि केम ये समािव ट केले या िवषयावर
गणपूत (कोरम) असो अगर नसो िवचार केला जाईल.
सवसाधारण सभेचे अ य :सं थेचे अ य सवसाधारण सभेचे अ य असतील. यांचे
गैरहजेरीत उपा य सभेचे अ य थान वकारतील. दोघां या
गैरहजेरीत हजर असलेले व मतदानाचा ह क असलेने सभासद
आप यापैकी एकाची िनवड सभे या अ य
हणून करतील.
मतदानाचा अिधकार :1. िकतीही भागधारण केले असले तरी येक सभासदांला फ त
एकच मत दे याचा अिधकार राहील.
2. समसमान मताचे संगी सभे या अ य ास सभासद हणून
असले या मतािशवाय एक िनण यक मत राहील.
ठराव :- 15 -

इ 1.11

फ 1.1

एखादा ठराव मंजरू करताना सभेत उप थत असले या
ि याशील सभासदानी ठरिव यानुसार मतदान घे यात येईल.
हात वर क न मतािध य आजमवले जाईल कवा गु त मतदान
प दतीने मतदान घे यात येईल.
िनबंधक यांनी खास सूचना के यािशवाय कवा यांची पूव
स मती अस यािशवाय सवसाधारण सभेत सहा मिह याचे आत
ठराव मांडता येणार नाही.
ब- पूव चे साधारण सभेत मंजरू झालेला ठराव पुन वचारासाठी
ठराव मांडता येणार नाही .
इितवृ :सवसाधारण सभेचे इितवृ सवसाधारण सभा झा यापासून एक
मािह याचे आत िलहीले पाहीजे आिण यासाठी सदर इितवृताची
न द याव थापक सिमती या सभेम ये घेतली पािहजे.
फ यव था
यव थापक सिमती :यव थापक सिमती महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960
व िनयम 1961 अ वये खालील माणे 21 पे ा कमी सद याची
राहील.
1.सं थे या सभासदातून सभासदांनी िनवडलेले सद य.
06
2.अनुसिू चत जाती/जमाती सभासदांसाठी राखीव जागा
1
3.मिहला ितिनधी राखीव जागा
2
4.इतर मागासवग यांसाठी राखीव
1
5.भट या िवमु त जाती/जमाती व िवशेष मागास वग राखीव 1
एकूण 11
6.त संचालक
-- 1
7.कायरतसंचालक
--1.
(िटप- त संचालक व कायरत संचालक यांना पदािधकारी
िनवडणुकीम ये मतदानाचा अिधकार असणार नाही. मा त
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संचालक यांना सं थे या यवसाया या अनुषग
ं ाने कामकाजात
ठराव व िनणय याम ये याचे मत ाहय धरले जाईल.
तसेच कायरत संचालक यांना सभेम ये आले या
िवषया या अनुषंगाने ते आपले हणणे (Copinion) मांडू
शकतील वा ठरावाबददल आपले अिभ ाय नांदवू शकतील.
कायरत संचालकाची स या एक अस यास सं थेचा मू य
शासकीय
अिधकारी,मु य
कायकारी
अिधकारी/
महा यव थापक / यव थापक /सिचव/िचटणीस कवा इतर
पदनाम धारण केलेला हाच कायरत संचालक असेल.
प टीकरण
अ राखीव जागेस पा अनुसिू चत जाती/जमाती या सभासदांचा
राखीव जागेसाठी िनवडणुक लढिव याचा ह क राहील.
यव थापक सिमतीचे िनवडणुकीत मतदान कर याचा ह क
असणा-या येक य तीस राखीव जागेचा िनवडणुकीत मतदान
करता येईल
ब वरील राखीव जागेसाठी कोणीही सभासद िनवड यात आला
नाही तर िनवडणुकीनंतर झाले या यव थापक सिमती या
सभेत फ 1.1 मधील (2)ते (5) नुसार िनवडणुक लढिव यास
पा असले या सभासदांतन
ू हया जागा वकृ त क न भर यात
येतील.
क यव थापक सिमतीने वरील माणे सद य वकृ त केले नाही
तर उपकलम (2) ते (5) माणे राखीव जागांसाठी िनवडणुक
लढिव यास पा असले या सभासदांमधून िनबंधक अशा
नेमणूका करे ल.
त संचालक हणजे सहकारी पतसं था/ सेवक पतसं था/
सहकारी बक
ँ ा /रा ीयकृ त बँका/ यापारी बक
ँ ा यामधील अनुभवी
य ती, सनदी लेखापाल.
ड-कायरत
संचालक
हणजे
सिचव
/ यव थापक
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फ 1.2

फ.1.3

फ 1.4

/महा यव थापक/ मु यकायकारी अिधकारी अथवा सं थेचा
यव थापनातील अिधकारी
यव थापक सिमतीची िनवडणूक
1. यव थापक सिमतीची िनवडणूक रा य सहकर िनवडणूक
ािधकरणामाफत घे यात येईल.
2. यव थापक सिमतीची मुदत 5 वष राहील.
पदािधकारी िनवड :1. िनवडणुक झा यानंतर यव थापक सिमतीची पिहली सभा
एक मिह या या आत बोलिवली पाहीजे. िनवडू न आले या
सद यांमधून अ य /उपा य ,/मानद सिचव/खजीनदार यांची
िनवड केली जाईल. यांची मुदत पाच वष राहील. यव थापक
सिमती या सव सभांचे अ य पद अ य
कवा यांचे
अनुप थतीत उपा य भुषिवतील,आिण दोघांचे गैरहजेरीत
यव थापक सिमतीचे िनवडू न आलेले सद य आप यातून
एकाची अ य पदासाठी िनवड करतील.
2. सभे या अ य ास वत: या मता यितिर त एक िनण यक
मत राहील. या िनण यक मताचा वापर पदािधका-यां या
िनवडणुकीत करता येणार नाही. अशा वेळी िनणय िच या
टाकून घे यात येईल.
यव थापक सिमती सद य पदा या िनवडणूकीसाठी
पा ता:1. यव थापक सिमती िनवडणुकीत भाग घेऊ इ छणारा
सभासद महारा सहकारी संसथा अिधिनयम 1960 चे कलम
27(3)ची पूतता करीत असला पािहजे.
2. महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 कलम 73ड *व
याखालील िनयम आिण उपिवधी यातील तरतूदीनुसार तो
िनवडणूक लढिव यास अपा असता कामा नये.
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फ 1.5

फ 1.6

फ 1.7

यव थापक सिमती सद य पद िरकामे होणे /संपणे :यव थापक सिमतीचे सद यपद खालील कारणा तव संपु टात
आले असे मानले जाईल.
1. महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 कलम 73 आिण
िनयम 1961 चा िनयम नुसार अपा झा यास, तसच कलम
147श ती झा यास
2.
याने राजीनामा िदला तर अथवा इतर कारणाने याचे
सभासद व न ट झाले तर
3. तो रजा न घेता सलग तीन यव थापक सिमती या सभेस
सभेची नोटीस िमळू नही गैरहजर राही यास.
4 तो थकबाकीदार अस यास.
5. यास फौजदारी व पा या गु हयासाठी एक वष या
करावासाची िश ा झा यास
6. ि याशील सभासद न रािह यास.
7.महारा सहकारी सं था कायदा 1960 चे कलम 24 अे
मधील तुदीनुसार सहकार िश ण न घेत यास
8 एकापे ा जा त जागांवर िनवडू न आ यास यापैकी एका
जागे यितिर त इतर जागांचा राजीनामा पंधरा िदवसा या मुदतीत
न िद यास
यव थापक सिमतीवरील िरकामी जागा भरणे :1. सद याचा मृ यु अगर इतर कारणामुळे सिमतीवरील
सद या या िरका या जागा
वकृ तीने यव थापक सिमतीस
भरता येतील. अशा वीकृ त केले या सद यांची यव थापक
सिमतीवरील मुदत यव थापक सिमती या िश लक रािहले या
कालावधी इतकीच राहील. अशा सद यांना इतर सद या माणेच
सव अिधकार राहतील. मा अशा वकृ त संचालकची सं या
एकू ण सिमती सद य सं ये या 1/3 पे ा अिधक असणार नाही.
यव थापक सिमती या सभा व यांची सूचना (नोटीस)
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फ 1.8

फ 1.9

ज री माणे यव थापक सिमती या सभा बोलिव यात या यात.
मा मिह यातून एक तरी सभा झाली पाहीजे. यव थापक
सिमतीचे सभे या सूचनाप ाबरोबर (नोटीस)सभेची िवषय
प ीका टाचणासह सभे या कमीत कमी सात िदवस अगोदर सव
यव थापक सिमती सद यांना पाठिवली पाहीजे
गणपूत :- (कोरम)
यव थापक सिमतीचे सद य सं येपैकी िकमान 50 ट के पे ा
जा त सद य हजर असले हणजे गणपूत (कोरम) झाली असे
समजावे. मा त व कायरत संचालकांना गणपूत करता गणले
जाणार नाही.
यव थापक सिमतीची कामे व जबाबदा-या :1. नवीन सभासदांना वेश दे ण.े
2. सं थे या सव पगारी नोकराची नेमणूक करणे, वेतन व इतर
भ े ठरवणे, सेवेत कायम करणे , यांना ता पुरते कामाव न दूर
करणे,दं ड करणे, कवा बडतफ करणे
3. गा-हाणी ऐकणे व यासंबंधी यो य ती कायवाही करणे.
4. कज स ठी आले या अज चा िवचार क न मंजरू /नामंजरू या
संदभ त िनणय घेणे.
5. िहशोबावर दे खरे ख ठे वणे व ते पडताळून पाहणे.
6. थकबाकी या वसूलीसाठी कायदे शीर कारवाई करणे.
7. सवसाधारण सभेचा यवहार संभाळणे. आिण मुदतीत िदनांक
30 स टबर पूव दरवष वा षक साधारण सभा घेणे.
8. िन चत केले या शत नुसार कज उभारणे व ठे वी घेणे.
9. कायदया या चौकटीत राहू न सं थे या वतीने दावे दाखल
करणे, ितवादी हणून दावे चालिवणे आिण या बाबतीत
तडजोड घडवून आणणे.
10. सं थे या वतीने भाग, सरकारी आिण इतर रोखे िवकणे,
ह तांतरण कवा अ य िरतीने याबाबतीत यवहार करणे
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11. म.स.सं िनयम 1961 चा िनयम 107 सी मधील अटीस
अिधन राहू न यव थापक /सिचव/सेवक यां या हाती रोख
र कम िकती असावी याची मय दा ठरिवणे व संबंिधत इसमावर
याची जबाबदारी सोपिवणे.
12. सं थेकडे आले या रकमा िनयिमतिर या बक
ँ े त भरणा
के या जातात का नाही ते पाहणे.
13. सहकार खा याने मागिवलेले अहवाल व इतर मािहती वेळेत
पाठिव याची यव था करणे.
14. नेमणूक केले या अंतगत िहशोब तपासणीसाकडू न येक
तीन मिह यांनी सं थेचे िहशोब तपासून घेणे.
15. सं थेचे कामकाज आवशयकतेनस
ु ार पदािधका-यात वाटू न
घेणे व यासंबंधी जबाबदारी यांचेवर सोपिवणे
16. नोकरांकडू न जामीन आिण यां या ेणी व जामीनकी या
रकमा ठरिवणे, पगारवाढ फंड, ॅ युएटी, बढती इ. सह िनयम
तयार करणे
17. मागील सहकार वष चा 1 एि ल ते 31 माचचा वाष क
अहवाल,ताळे बंद जमाखच प क,नफा तोटा प क आिण
नफयाची िवभागणी इ यादीचा अहवाल तयार करणे व यास
मंजरू ी दे ऊन वाष क सवस धारण सभे या मंजरू ीसाठी ठे वणे.
18 थकबाकी व अ य येणे रकमा वसूलीसाठी कायवाही करणे.
19. साधारण सभे या संमतीने नोकरांकरीता सेवा िनयम,
भिव य िनव ह िनधीचे िनयम तयार करणे, सदर रकमा बक
ॅ ेत
वतं पणे गुंतिवणे व या संदभ तील यवहाराची तपासणी
करणे.
20 िवशेष कामाकिरता सिम या व उपसिम या नेमणे अिण
यव थापक सिमतीला यो य वाटतील ते अिधकार यांना सुपत
ु
करणे. यांनी केले या सूचनांवर यव थापक सिमती या सभेत
िनणय घणे.
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21 महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 वा याखाली
तयार केलेले िनयम आिण उपिवधी यां या तरतुदीनुसार
उभारले या िविभ न िनधीचा िविनयोग करणे.
22 महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 कलम 70 आिण
महारा सहकारी सं था िनयम 1961 िनयम 54 व 55 या
तरतुदी या उपबंधास अिधन राहू न सं थे या िनधीची गुंतवणूक
करणे. िनधीची गुंतवणुक िज हा म यवत सहकारी
बक
ँ ा/रा यसहकारी बक
ँ
या बक
ँ े चा मागील सतत तीन वष
लेखापरी ण वग अ आहे अशा बँकाम ये करणे बंधनकारक
राहील.
23
सं थे या वा षक सवसाधारण सभेपढ
ु े लेखापरी ण
अहवाल ठे वणे.
24
सं थे या कामकाजाची धोरणे ठरिवणे, साधारणत:
सं थे या कामकाजाबाबत सारासार िवचार करणे, जबाबदारीने व
सं थे या िहतसंबंधाची जपणूक क न सं थे या िनधी या
सुरि ततेची काळजी घेणे आिण सभासदां या व आम जनते या
िहतसंबंधास बाधा न आणता सं थेचा कारभार चालिवणे.
25 संभवनीय बुडीत आिण संशयीत कज ची अंदाजे कमत
ठरिवणे याची तरतूद करणे.
26 िहशोब तपासणी अहवाल िवचारात घेणे आिण िहशोब
तपासणीसाने दाखवून िदलेले दोष सुधारणे.
27. सं थे या िहशोब वहयांम ये दाखिवलेली रोख बाकी पंधरा
िदवसांतन
ू एकदा व सं थेची इतर मालम ा मिह यातून एकदा
तरी पडताळून पाह यासाठी सिमती या एका सद याला या या
नावाने अिधकार दे णे. या सद याने आप या कामाचा अहवाल
सिमती या पुढील सभेत सादर करणे. अशा अहवालात जर रोख
बाकी अगर इतर मालम ेम ये तूट आ याचा उ लेख केला
असेल तर तुटी या अगर इतर मालम े या वसुलीसाठी त परतेने
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कारवाई करणे सिमतीचे कत य ठरते. उपरो त कारवाई
कर यात जर सिमतीकडू न िदरं गाई झाली तर सिमतीचे सद य
सामुदाियक व वैय तीिर या ती तुट सं थेस भ न दे यास
जबाबदार राहतील.
28 सिमती या सव सद याची सेवा िवनामु य राहील परं तु
िनयमा माणे सभा भ ा, दै िनक भ ा व वासभ ा घेता येईल.
29 ठे वीवरील आिण कज वरील याजदर ठरिवणे. याअनुषंगाने
इतर िनयम करणे.
30 त स लागार , कायदा स लागार व चौकशी अिधकारी
अथवा याबाबत कामे करणारी सं था यांना सं थे या
यवहारासंबंधी कराराने नेमणे व यांचा मेहनताना ठरिवणे.
31 वा षक सवसाधारण सभे या परवानगीने सं थेसाठी जागा
भाडयाने घेणे, खरे दी कर यासाठी करार करणे यासाठी आगाऊ
भाड/ठे व व भरपाईची अथवा तारणासिहत/िवरिहत िदघ
मुदती या उचलीची र कम ठरिवणे.
32. वा षक अथसंक प तयार करणे व खच स मा यता दे ण.े
33. यव थापक सिमती या िनवडणुकीसबंधी तयारी करणे
34. यव थापक सिमतीचा कायकाल िन यापे ा कमी
अस यास सिमतीवरील ता पुर या िरका या झाले या जागा
वीकृ त प दतीने भरणे.
35. यो य या सं थांचे सभासद व घेणे व संल न होणे
36. आव यकतेनस
ु ार िविवध सं थेचे वा षक सभांना ितिनधी
पाठिवणे, यां या सिमतीवर /संचालक मंडळावर ितिनधी
पाठिवणे तसेच ज री माणे िविवध तरावर हे ाणा-या चचसाठी,
अिधवेशनासाठी ितिनधी पाठिवणे.
37. खालील बाबतीत वेळोवेळी िनयम करणे, यात सुधारणा
करणे, रदद करणे
अ सव कार या ठे वी व कज चे िनयम.
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ब कमचा-यां या िनयु तीचे /सेवा/बढती िनयम व इतर योजना
तयार करणे
क कमचा-यांचे वास भ े व इतर भ े.
ड भिव य िनव ह िनधी, ॅ युईटी व बोनस
इ. सभासद क याण योजना तयार करणे.िनयम तयार करणे
ई कमचा-यांसाठी केले या सेवािनयमांना मे. िनबंधकाची
मा यता घेणे.
38. सं थे या उ े शास अनुस न सव यवहार अंिगकारणे व
यासाठी
शासकीय
दृ टया
आव यक
लागणा-या
बाब ची/िनयमांची पूतता करणे.
39 सं थे या वतीने करार, वचनिच ी ,कज अज मंजरू ी ,
कजरोखे तसेच इतर मह वा या द तऐवजावर सहया कर याचे
अिधकार दान करणे.
फ 1.10 कजिवषयक धोरण1)सवसाधारण कज :सं थेकडे उपल ध असलेले िनधी सभासदांची पा ता, शासकीय
पिरप के ल ात घेऊन यव थापक सिमती आपले कज मय दा,
कज वरील याजदर कज फेडीचा िन चत कालावधी िन चत
करे ल. मा. सहकार आयु त व िनबंधक सहकारी सं था यांचे
काय लयाचे वेळोवेळ या पिरप का माणे कज धोरण राहील.
कजफेडीचे जा तीत जा त मािसक ह ते 180 राहतील.
2) ठे व कज- ठे वी या 80% पयत दे ता येईल. परत फेडीचे
मािसक ह ते 10 ते 25 पयत राहतील.
3) आक मत कज- . 20000/- पयत आक मत कज दे ता
येईल. परत फेडीचे 12 ह ते राहतील.
1. एकू ण सव िमळू न असणारे सवसाधारण कज दे य पगारा या
25 पटीपे ा जा त रकमेचे असणार नाही. जर कज कमाल
मय दे पयत मंजरू केले तर वसूल कर यात येणा-या कज चा
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ह ता, याज व वेतनातून एकू ण करावयाची कपात ही पेमट ऑफ
वेजेस ॲ ट माणे या या वेतना या 2/3 पे ा जा त असणार
नाही. अशी खा ी क नच कज ावे. 10% र कम याची शेअस
व संिचत ठे व िमळू न जमा करावी.
2. यव थापक सिमतीला सभासदा या गरजेनस
ु ार फेर कज
मंजरू करता येईल.
3. या सभासदांची सं थेने ठरिवले या माणे सं थेस येणे
र कम िनयिमतपणे येत नसेल तर याला कज माग याचा
अिधकार राहणार नाही. याने दरमहाची वगणी व इतर येणी पूण
केली पािहजेत.
4. कमीत कमी दोन सभासदां या वैय तीकजािमनकीवर कज
िदले पािहजे. मा एका सभासदास दोन पे ा अिधक कजदारास
जािमन राहता येणार नाही.
5. आक मक कज मंजरू कर याचा अिधकार सं थेचे
अ य /उपा य /सिचव, यव थापक यापैकी दोघांना सयु तपणे
राहील. मा अशा कज स पुढील यव थापक सिमती या सभेत
मंजरू ी घेतली पािहजे.
6.कज वरील याजाचा दर ठरिव याचा अिधकार यव थापक
सिमतीस राहील. मा हा याजाचा दर दरसाल दरशेकडा 6ते
12% राहील. िज हा बक
ँ े चे कज घेत यासबँक या याजाचे
दराने कज देते या दरापे ा 1 ते 3 ट केपयत यादा याजदर
ठे वता येईल.
7. सभासद एकाच वेळी 2 पे ा जा त कारचे कज घेता येणार
नाही. वाष क सभे या पूव मंजरू ीने यव थापक सिमतीने
वेळोवेळी केले या िनयमानुसार आिण उपिवधीत िवहीत
केले या मय दां या उपबंधास अिधन राहू न चालू खाते, बचत
खाते कवा ठरावीक मुदतीकिरता ठे वी वकारता येतील. चालू
बचत अगर मािसक ठे वीदाराला एक पासबुक िदले पािहजे.
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यात याजा या न दी घे यात या यात. तसेच मुदत ठे वी या
पाव या दे यात या यात.
(अ)मुदतीकिरता ठे वले या ठे वीची मुदत संप यानंतर जर ठे वी
पु हा पुढ नवीन मुदतीकिरता सिमतीने वकार या नसतील तर
यावर बचत ठे वी या दराने याज िदले जाईल.
(ब) तसेच इतर ठे वी या योजना चालू करता येतील.
(क)ठे वीचे याजाचे दर व िनयम तयार कर याचा अिधकार
यव थापक सिमतीला असेल.
(ड)50% कज परत फेड झालेनंतर सभासदांस नवीन कज
मागणी करता येईल. मा नवीन कज मागणी अज ना थम
ाधा य राहील.
फ 1.11 यव थापक सिमतीचे /उपसिमतीचे सभांचे इितवृ
यासाठी वतं पणे ठे वले या पु तकांत नोदले जाईल. सदरहू
पु तका या येक पानावर अनु मांक न दणे आव यक आहे .
इितवृतावर या सभे या कय य ांनी व सिचव/ यव थापक
यांनी सहया के या पािहजे. व सभावृ ांत िलहू न झा यावर
पुढील सभेत सदर सभावृ ांत संचालकांनी वाचून मा य/आमा य
असलेबाबत सभा वृ ांताखाली वा री केलीच पाहीजे.
फ 1.12 काय य ाची कामे . यव थापक सिमती /उपसिमती या सव
सभांम ये काय य
या ना याने काम करणे, साधारण
सभा, यव थापक
सिमती
सभेतील
ठरावांची
यो य
अंमलबजावणी होते की नाही हे पहाणे आिण सं थे या
यवहारावर दे खरे ख व पगारी नोकरांवर िनयं ण ठे वणे आिण
यव थापक सिमती या सवसाधारण मागदशनाखाली सं थे या
िहताचीकामे करणे. इ यादी काय य ांची कामे राहतील. तसेच
उपािवधीत सहकारी काय ंतगत न द असले या व इतरांवर
जबाबदारी न िदलेली सव कामे काय य पाहतील.
फ 1.13 सिचव/ यव थापकाची कामे :- 26 -

सं थे या यव थापक सिमती या िनयं णाखाली सिचव/
यव थापक यांची खालील कामे राहतील.
1. सं थे या वतीने सव प यवहार करणे आिण ित या सव
कागदप े व िहशोबा या वहया अदयावत तयार ठे वणे.
2. सव कार या ठे वी वीकार याची यव था करणे व
यापोटी पाव या व पासबुक दे याची यव था करणे.
3. कज चे आिण ठे वी परत माग याचे अज वीकारणे आिण ते
मंजरू ीसाठी सिमतीपुढे ठे वणे,सभे या िनयमानुसार कायवाही
करणे आिण पाव या व इतर हाऊचस तयार करणे व
सभासदांना भाग दाखले देणे.
4. यव थापक सिमती या हु कुमा वये सं थे या वतीने र कम
वीकारणे व ितचा िविनयोग करणे आिण रोख रकमेब ल
जबाबदार राहणे, यव थापक सिमतीने
वेळोवेळी पािरत
केले या ठरावाची अंमलबजावणी करणे.
5.
हाताखालील कमचा-यां या िनयु तीसंबंधीचे आदेश
यव थापक सिमती/सेवक सिमती यांचेकडू न घेऊन यांची
अंमलबजावणी करणे मा कमचा-यांची स या एकू ण मंजरू
सं येपे ा जा त असणार नाही. तसेच यांची वेतन ेणी व भ े
यव थापक सिमतीने मा यता िद या माणे असतील.
6.
यव थापक
सिमतीने अथवा अ य ांने िदले या
अिधकारानुसार कामे करणे.
7. कमचारी वग म ये कामाची वाटणी करणे, कामकाज
सोपिवणे
व
कामकाजावर
दे खरे ख
ठे वणे
आिण
आव यकतेनस
ु ार कमचा-यां या बद या करणे.
8. थायी आदेश/ सेवा िनयमानुसार कमचा-यांवर िश त
पालनासाठी यो य ती कारवाई करणे.
9. कमचारी वग चे रजेचे अज, वासभ ा िबल, वैदयकीय िबल,
व इतर संमत केले या िवषयांची िबले मंजरू करणे.
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ग.1.1

10. कायदे शीर कारवाई संबंधी सं थेचे ितिनधी व करणे.
11. संचालकमंडळाने सोपिवलेली सं थेची इतर कामे पार
पाडणे.
12. सहकार िवभागाने वेळोवेळी मागिवले या मािह या मुदतीत
सादर करणे.
13. दरवष वा षक साधारण सभा िदनांक 30 स टबर पूव
मुदतीत घेणे.
ग नफा वाटणी
नफा वाटणी :1. महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961
या िनयम 49(अ) नुसार सं थेचा िन वळ नफा काढला जाईल.
सं थेने िन वळ नफा काढताना ितला झाले या ठोक नफयातुन
पुढील बाब ची वजावट करावयाची आहे .
1.जी कज येणे आहे त व ितची मुदत संपली असून ताळे बंदा या
िदवसापयत या कज वर होणारे याज.(मा यात मुदत ठे वीवर
जी कज घेतली आहे त कवा सो या या तारणावरील कज यांचा
समावेश करावयाचा नाही.)
2.कज घेतले अस यास कवा ठे वी घेत या अस यास यावर
दे य असलेले याज.
3. आ थापनेचा खच (ए ट ॅ लीशमट चाज)
4. ऑडीट फी कवा दे खरे ख फी.
5.दु ती भाडे आिण करारचा चालू खच
6.घसारा
7.बोनस (अिधलाभांश)अिधिनयम 1965 नुसार नोकरवग ना
दे य असलेला बोनस
8.इ कम टॅ स दे याची तरतूद
9.रा य शासनाकडू न अिधसूिचत कर यात येईल अशा संघीय
सं थेला ावयाचा िश ण िनधी.
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10. सहकारी रोजगार िनधीस (को ऑपरे िट ह ए लॉयमट
फंड)दयावयाचे अंशदान
11.बुडीत व संशियत येणे याबाबतची तरतूद.
12.भागभांडवल परत दे यासाठी तरतूद
13.गुंतवणुकी या कमतीत होणा-या चढउतारासाठी तरतुद.
14.सेवका या िनवृ ी लभाची तरतूद
15.कोण याही कायदयानुसार देय हो याजोगी मागणी.
16.संशयीत येणी आिण जमाखच ची नुकसानी जी कोण याही
िनधीतून भरपाई केली नाही याची तरतूद.
2. राखीव िनधीची गुंतवणूक व िविनयोग महारा सहकारी
सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 66आिण महारा सहकारी
संसथा िनयम 1961 चा िनयम 54 मधील तरतुदीनुसार कर यात
येईल.
3. संचालक मंडळाचे िशफारशीनुसार िन वळ नफयाची वाटणी
सवसाधारणसभेत खालील माणे कर यात येईल.
अ. सहकार आयु त यांनी वेळोवेळी िनदिशत केले या सूचने
नुसार नफयातील भाग राखीव िनधीत जमा केला जाईल.िन वळ
नफया या 25% राखीव िनधीची तरतूद केली पािहजे. व याची
वतं गुंतवणूक िज हा म यवत सहकारी बक
ँ े म ये केली
जाईल.
ब. महारा
सहकारी सं था अिधिनयम 1960 मधील
तरतुदीम ये नमूद केले या कमाल मय दे स पा राहू न लाभांश
दे यासाठी तरतुद केली जाईल.
क. इमारत िनधी व इतर िनधीसाठी उरले या रकमेतन
ू वा षक
सवसाधारण सभेचे मा यतेनस
ु ार र कम वग केली जाईल. व
र कम िश लक राही यास पुढील वष किरता वग कर यात
येईल.
ड. महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 मधील कलम
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ग 1.2

ग.1.3

ह.1.1

24 व िनयम 1961 मधील िनयम 53 नुसार महारा रा य
सहकारी संघ या सं थेस िश ण िनधी िदला पािहजे.
राखीव िनधी :1. महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व या खालील
िनयम आिण उपिवधी यात नमूद केले या रकमेिशवाय राखीव
िनधीत, वेश फी, नाममा सभासद फी, भाग वग कर याची फी,
ज त केले या भागाची र कम , ज त केले या लाभांशाची
र कम या रकमा जमा के या जातील.
2.राखीव िनधीची गुंतवणुक व िविनयोग महारा सहकारी सं था
अिधिनयम 1960 चे कलम 70 मधील तरतुदीनुसार व मा.
सहकार आयु तां या वेळोवेळी स द केले या पिरप का माणे
करता येईल.
लाभांश :1. लाभांशाची र कम ही या सहकारी वष शी संबंिधत असेल
या वष या शेवट या िदवशी हणजेच 31 माच रोजी सदरहू
भाग याचे नावाने सं थे या पु तकात असतील यास दे यात
येईल.
2. भागधारकाची र कम िजतके मिहने सं थेकडे असेल
या माणात तसेच भागाचे माणांत लाभांश िदला जाईल.
3.लाभांशाची र कम सं थे या काय लयातून िदली जाईल.
4.लाभांश जािहर के यानंतर तीन वष या आत न घेत यास ती
र कम ज त क न राखीव िनधीत जमा केली जाईल.
5.न घेतलेला लाभांश अज के यानंतर िदला जाईल मा तो
लाभांश ज त केलेला नसावा.
ह द तर व िहशोब
द तर व िहशोब :- महारा सहकारी सं था िनयम 1961
मधील िनयम 65 माणे
1. येक सहकार वष संप यापासून पंचेचाळीस िदवसाचे आत
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ह.1.2

कवा कोण याही सं थे या कवा सं थां या वग या बाबतीत
िनबंधकाकडू न िविनद ट कर यात येईल अशा वाढिवले या
मुदतीत येक सं थेची सिमती पुढील बाबी दशिवणारे ले याचे
वाष क िववरणप तयार करील.
1.मागील सहकारी वष तील जमा झाल या व खच केले या
रकमा.
2. या वष चे नफातोटा प क आिण
3.वष या अखेरीस अस या माणे ताळे बंद
सं थांनी ठे वावयाची िहशोब पु तके- येक सं था पुढील िहशेब
व पु तके ठे वतील.
(1) नमुना आय मधील नोदवही.
(2.)शेअसची न दवही.
(3)ऋणप के व रोखे यां दारे भांडवलाची उभारणी कर यात
आली असेल याबाबतीत ऋणप े रोखे न द वही.
(4)साधारण सभां या कामकाजासबंधीचे सभावृ ांत पु तक.
(5)सिमती या सभां या कामकाजासंबंधी सभावृ ांत पु तक.
(6)रोकड वही.
(7)सवसाधारण खाते वही आिण वैय तीक खाते वही.
(8)सं ह न दवही.
(9)मालम ा न दवही.
(10)िहशोब तपासणी करताना घे यात आले या हरकती व या
सुधारणे याबाबतची न दवही.
(11)रा य शासन कोण याही सं थेसाठी कवा सं थां या
वग साठी िवशेष कवा सवसाधारण आदे शा दारे वेळोवेळी
िविन द ट करील असे इतर िहशोब आिण पु तके.
(12)दरवष अ थक वष संप यानंतर ि याशील सभासदाची
न दवही 15 एि लपूवव तयार करणे.
लेखापरी ण :- 31 -

ह.1.3

ह.1.4

ह.1.5

महारा
सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम
81(1)नुसार सं थेने लेखापरी ण क न घेणे आव यक आहे .
सं थेची मोहोर (िसल) सं थेची एक मोहोर (िसल) तयार कर यात येईल व ती
यव थापक/सिचवांचे ता यात राहील. सदरहू मोहोर (िसल)
संचालक व यव थापक/ सिचवांचे सम संचालक मंडळाचे
ठरावा माणे वापरली जाईल.
उपिवधी दु ती :1. महारा सहकारी सं था िनयम 1961 चा िनयम 12 *म ये
दाखिवले या कायप दतीनुसार उपिवधीतील कोणताही भाग
बदलता येईल, रदद करता येईल कवा याऐवजी नवीन उपिवधी
समािव ट करता येईल. उपिवधी दु तीचा
ताव मंजरू
झाले या तारखेपासून 2 मिह याचे आत न दणी अिधका-याकडे
पाठिवला पािहजे.
2. वरील (1) माणे मंजरू झाले या उपिवधीची अंमलजबावणी
न दणी अिधका-यांची लेखी मंजरू ी िमळा याचे तारखेपासून
होईल.
रोख िश लक :1. यव थापक/सिचव कवा यव थापक सिमतीने वा अिधकृ त
केलेला ितचा एखादा सद य यांनी . 500/-पे ा जा त कवा
म.स.सं. िनयम 1961 चा िनयम 107 क मधील िदले या
मय दे पे ा अिधक र कम आपणाजवळ ठे वू नये. उपरो त
मय दे पे ा जा त रोख िश लक अिधका-याने ता काळ बक
ँ ेत
भरली पािहजे.
2.सं थेचे यव थापक /सिचव यांनी िकद वहीवर सहया के या
पािहजे. यव थापक सिचव व अिधकृ त केले या यव थापक
सिमती सद य रोख िश लकीसाठी संय ु त िर या व
वैय तीकिर या जबाबदार राहील. या येकाकडे असलेली
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ह-1.6

िनयम
.1
िनयम
2

रोख र कम याने िकद वहीत अ रात व अंकात न दली पािहजे.
3. सं थेचे यवहार बंद कर याचे वेळी सं थे या अिधक
मालम ेची िवभागणी महारा सहकारी सं था अिधिनयम 1960
चे कलम 110व महारा सहकारी सं था िनयम 1961 चा िनयम
90 या तरतुदीनुसार केली जाईल.
4. सं थेने (1)िज हा म यवत सहकारी बँक (2)सहकारी बोड
(3)महारा सहकारी संघ (4)रा य/िज हा/पगारदार पतसं था
सहकारी संघ यांची वगणी भ न सभासद झाले पािहजे.
सं थेसाठी द तऐवजावर सही कर याची सील कर याचे
आिण यांचा बटवारा कर याची प दत1.सं थेचे काय य / उपकाय य /से े टरी/ यव थापक
सिमतीचे सद य यापैकी कोणाही दोघां या/ितघां या संय ु त
सहयांने बक
ँ खा यावर यवहार कर याचे अिधकार राहतील.
याबाबत सं थेची यव थापक सिमती ठराव करील.
2.सं थे या वतीने कागदप े द तऐवज यावर सहया करणेचे व
सं थे या वतीने कज रोखे बेचन क न दे याचे अिधकार वरील
माणे संय ु तिर या यव थापक सिमती या ठरावा माणे
राहतील.
कज िवषयक िनयम
या िनयमाला पत सं थेचे कज िवषयक िनयम असे संबोध यात
येईल व हे िनयम न दणी अिधका-यांनी न दणी िद यानंतर
अंमलात येतील.
सं थेकडू न कज िमळिव यासाठी सं थेने िवहीत केले या
नमु यात लेखी अज करावा लागेल. सदर अज त खालील
बाब चा समावेश असेल.
1.अजदाराचे
संपण
ू
नाव,
यवसाय,
प यवहाराचा
प ा,राह याचे िठकाण व गांव.
2. कज ची र कम
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िनयम
.3

िनयम
.4
िनयम
.5
िवषय
.6
िनयम
7

3. कज चाउ े श
4. कज फेडीचा कालावधी व कार
5. कजदाराचे दरमहा उ प न ( यावेळी आव यक असेल
यावेळी कुटुं िबयाचे दरमहा उ प न)
6. जामीनदाराचे संपण
ू नांव, यवसाय, प यवहाराचा प ा,
राह याचे िठकाण(गांव), जामीनदाराचे मािसक उ प न व
याचबरोबर जामीनदाराचे जामीनाबाबतचे संमतीप क.
7. इतर तारणाचा कार व वणन.
8.जर अजदार अथवा जामीनदार इतर बक
ँ ांचा अथवा
पतसं थांचा सभासद असेल तर याचे दािय व.
9. यव थापक सिमतीस अिधक मािहती हवी अस यास ती
मािहती.
सं थेकडे कज िमळ यासाठी आलेले अज यासाठी या अज
नोदवहीत येतील व यात अज चा िदनांक अजदाराचे नाव व
कज चा कार , मागणी केले या कज ची र कम नोद यात
येईल.
अशा अज ची सं थे या कमचा-यांमाफत (सिचव/ यव थापक
इ यादी) यो यिर या छाननी
झा यानंतर ते यव थापक
सिमतीसमोर सादर केले जातील.
यव थापक सिमती अजदाराकडू न अथवा जािमनदाराकडू न
आव यक असणारी, अितिर त मािहती मागवू शकेल अथवा
आव यक ती चौकशी क शकेल.
यव थापक सिमतीने कज नामंजरू के या या तारखेपासून तसे
एका मिह यात अजदारास कळिव यात येईल.
अ. कज मंजरू के यानंतर चूकीची मािहती दे ऊन अथवा
िदशाभुल क न कज मंजरू केले आहे असे िनदशनास आ यास
मंजरू कज यव थापक सिमती संपण
ू कज एक र कमेने परत
मागिव याचा अिधकार राहील.
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ब-कज मंजरू ीनंतर अजदाराने 3मिह या या कालावधीत कज
रकमेची उचल न के यास यव थापक सिमती या मंजरू ीने
सदरची कज मंजरू ी आपोआप रदद होईल.
िनवडणुक
सं थेची यव थापक सिमतीची िनवडणुक दर पाच वष नी
रा य सहकार िनवडणूक ािधकरण घेईल त पूव वेळेत
यव थापक/सिचव यांनी ि याशील सभासदांची यादी
तयार क न िनवडणूक आयोग/ ािधकरण यांना सादर
करणे आव यक व बंधनकारक राहील.
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