


अनुच्छेद ५१ क 

मूलभूत कत्तव्छे – प्रत्छेक भारती् नागररकाचछे हछे कत्तव् असछेल की त्ानछे –

(क)	 प्रत्येक	 नागरिकानये	 संविधानाचये	 पालन	 किािये.	 संविधानातील	 आदराांचा,	 िाष्ट्रधिज	 ि	
िाष्ट्रगीताचा	 आदि	 किािा.

(ख)	 सिातंत््ाच्ा	 चळिळीला	 प्रयेिणा	 दयेणाऱ्ा	 आदराांचये	 पालन	 किािये.

(ग)	 दयेराचये	 साि्वभौमति,	 एकता	 ि	 अखंडति	 सुिवषित	 ठयेिण्ासाठी	 प्र्तनरील	 असािये.

(घ)	 आपल्ा	 दयेराचये	 िषिण	 किािये,	 दयेराची	 सयेिा	 किािी.

(ङ)	 सि्व	 प्रकािचये	 भयेद	 विसरून	 एकोपा	 िाढिािा	 ि	 बंधुतिाची	 भािना	 जोपासािी.	
स्सरि्ांच्ा	 प्रवतष्येला	 कमीपणा	 आणतील	 अरा	 प्रथांचा	 त्ाग	 किािा.

(च)	 आपल्ा	 संवमश्र	 संसककृतीच्ा	 िािराचये	 जतन	 किािये.

(छ)	 नैसवग्वक	 प्ा्वििणाचये	 जतन	 किािये.	 सजीि	 प्राण्ांबद्दल	 द्ाबुद्ी	 बाळगािी.

(ज)	 िैज्ावनक	 दृष्ी,	 मानितािाद	 आवण	 वजज्ासूिृतती	 अंगी	 बाळगािी.

(झ)	 साि्वजवनक	 मालमततयेचये	 जतन	 किािये.	 विंसयेचा	 त्ाग	 किािा.

(ञ)	 दयेराची	 उततिोतति	 प्रगती	 िोण्ासाठी	 व्स्तिगत	 ि	 सामूविक	 का्ा्वत	 उच्चतिाची	
पातळी	 गाठण्ाचा	 प्र्तन	 किािा.

(ट)	 ६	 तये	 १४	 ि्ोगटातील	आपल्ा	 पाल्ांना	 पालकांनी	 वरषिणाच्ा	 संधी	 उपलबध	करून	
द्ाव्ात.

भारताचछे संविधान
भाग ४ क

नागररकांची मूलभूत कत्तव्छे
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प्रस्तावनता

प्रिय प्िद्यार्थी प्ितयाांनो,

शैक्षप्िक िर्ष २०२०-२१ पयासून इयत्या १२ िी कलया ि ियाप्िजय शयाखेसयाठी ‘सहकयार’ यया प्िरययाचयया पुनर्षप्ि् 
अभययासक्रियािर आधयारर् पयाठ्यपुस्क सयादर कर्यानया आमहयाांलया अप््शय आनांद हो् आहे.

सहकयारयािे ियानिी सियाजजीिनया्ील िहत्ि लक्षया् घेऊन इयत्या ११ िी िधये आपि सहकयारयािे रियार्प्िक सिरूपया्ील 
ज्यान अभययासले आहे. तययािरि आधयारर् इयत्या १२ िीचयया अभययासक्रिया् सहकयारी सांसर्याांिे सांघटन,  सप्िियािया पतवयिहयार, 
सहकयार आयुक्त ि प्नबांधक, िहयारयाष्ट्र सहकयारी सांसर्या कयायदया १९६०, सहकयारी बँांकयाांिया अभययास, सहकयार प्शक्षि ि 
रिप्शक्षि आप्ि सहकयार क्षेतयापुढील आवहयाने हे घटक सियाप्िष् करणयया् आले आहे्.

यया प्िरययाचयया घटकयाांिी ियाांडिी ‘िहयारयाष्ट्र सहकयारी सांसर्या कयायदया १९६० ि प्नयि १९६१ चयया अनुरांगयाने करणयया् 
आली आहे. यया कयायद्या् िेळोिेळी दुरूसतयया झयालयया असून ९७ िी सुधयारिया ि िहयारयाष्ट्र सहकयारी सांसर्या अप्धप्नयि २०१३ 
अनिये अनेक दुरूसतयया करणयया् आलयया आहे् . यया सुधयारियाांिया ि दुरूसतययाांिया प्िियार अभययासक्रिया् करणयया् आलया आहे.

सहकयार कयायद्या्ील कयायदेशीर ि ्याांप्तक बयाबींिया प्िियार करून सहज सोपयया भयारे् घटकयाांिी ियाांडिी केली आहे. 
प्िद्यारययाांिया ियोगट ि आकलनक्षि्या ययाांियाही प्िियार करणयया् आलया आहे.

पयाठ्यपुस्कयाचयया सुरूिया्ीलया क्षि्या प्िधयाने प्दली आहे्. यया क्षि्याांनया अनुसरूनि आशय सिजयािून दे्यानया 
पयाठ्यपुस्कया् ् कतययाांिया ियापर केलया आहे. सिय: अधययनयालया रिोतसयाहन देणययासयाठी ि प्िरययािी आिड प्निया्षि करणययासयाठी, 
्सेि अप््ररक्त ियाप्ह्ीसयाठी कृ्ी प्दलेलयया आहे् . ययाप्शियाय िहत्ियाचयया सांज्या ि सियाधययाय ्सेि उपयोजनयािर आधयारर् 
रिशनरिकयारयाांिया सियािेश केलया आहे.

वययािसयाप्यक पयया्षिरिया् निीन बदलयािी आिशयक्या लक्षया् घेऊन प्िद्यारययाांनया निीन बदलयाांनया सयािोरे जयाणययासयाठी 
रिशनपप्तके्ील सुधयारर् आरयाखड्यािया प्िियार करून रिशनरिनया ि पयाठ्यघटकयाांिी रिनया केलेली आहे.

अभययासक्रिया्ील उपघटकयाांचयया कयागदपतयाांिे निुने ि आिशयक ियाप्ह्ी रिर्ि पृष्यािरील कयू. आर. कोडचयया 
ियाधयिया्ून दे्  आहो्. जेिेकरून अधययन ि अधययापन पररियािकयारक होईल.

यया पयाठ्यपुस्कयाचयया पररपूि्ष्ेसयाठी योगदयान प्दलेले अभययास सप्ि्ी सदसय, अभययासगट सदसय, भयारयाां्रकयार ि 
सिीक्षक यया सियाांिे आमही आभयारी आहो्.

हे पुस्क प्शक्षि ्जज्, प्िरय ्जज्, प्शक्षक ि प्िद्यारययाांचयया अपेक्षया नक्कीि पूि्ष करेल असया आमहयाांस प्िशियास 
ियाट्ो.

	 	 (वववेक	गोसतावी)
पुण	े 	 संचतालक

विनतांक	:		21 ’o$~«wdmar 2020 िहयारयाष्ट्र रयाजय पयाठ्यपुस्क प्नप्ि्ष्ी

भतार्ीय	सौर	:		2 ’$mëJwZ 1941 ि अभययासक्रि सांशोधन िांडळ, पुिे



 क्षम्ता नवधतािे

इयतता १२ ्वी सहकार न्वरयाचया अभयासक्रमातून खालील क्षमता न्वद्ारयाांमधये न्वकनसत होतील.

घटक 
क्रमतांक

घटक क्षम्ता नवधतािे

१. सहकारी संस्ांचे संघरन •	 सहकारी संस्ेची संघरन रचना सपष् करता यरेे.

•	 सभासि, प्रकार, अनरकार, जबाबिाऱया यांची मानहती सांगता 
येते.

•	 काय्णकारी सनमती, कायये, अनरकार, जबाबिाऱया यांची मानहती 
सांगता येते.

•	 अधयक्ष, कायये, अनरकार, जबाबिाऱया यांची मानहती सांगता येते.

•	 सनच्वाची कायये, अनरकार, जबाबिाऱया, गरु यांची मानहती 
सांगता येते.

•	 सहकारी संस्ेचया न्वन्वर पत्रवय्वहाराची मांडरी करता येते.
२. सहकारी संस्ांचा अायुक्त 

्व ननबंरक 
•	 सहकारी संस्ांचा आयुक्त ्व ननबंरकाची भूनमका, कायये, अनरकार 

्व जबाबिाऱया सांगता येतात.

३. महाराष्ट्र सहकारी संस्ा 
कायिा १९६०

•	 महाराष्ट्र सहकारी संस्ा कायिा - १९६० (९७ ्वी सुराररा ्व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्ा अनरननयम २०१३) मरील भांड्वल 
उभाररी, सभा यांबाबत मानहती सांगता येते.

•	 नहशेब ्व नहशेबतपासरी, तसेच तयाबाबतचया कायिेशीर तरतिुी 
यांची मानहती सांगता येते.

४. सहकारी बँकांचा अभयास •	 नागरी सहकारी बँक, नजलहा मधय्वतथी सहकारी बँक, राजय सहकारी 
बँक यांची कायये, समसया ्व उपाय सांगता येतात.

५. सहकार नशक्षर ्व प्रनशक्षर •	 सहकार नशक्षर ्व प्रनशक्षराची उद्दिष्े, गरज याची मानहती सांगता 
येते.

•	 न्वन्वर सहकारी प्रनशक्षर संस्ांची मानहती सांगता येते.  
६. सहकार क्षेत्रापुढील 

आवहाने
•	 सहकार क्षेत्रापुढील आवहाने ्व तया्वरील उपाय यांची मानहती 

सांगता येते.
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अ.क्र. प्रकरणताचे िताव पृष्ठ 
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१.  सहकारी संस्थेचथे संघटन
(Organisation of a Co-operative Society)

 १.१   प्रस्ावना १.३  सारांश

 १.२   सहकारी संस्थेची संघटन रचना १.४  महत्वाच्ा संज्ा

 १.२.१  सभासद १.५  सवाध्ा्

 १.२.२  व्वस्ापन समम्ी 

 १.२.३  सहकारी संस्थेचथे पदामिकारी

	 	 •	 अध्क्ष

	 	 •	 उपाध्क्ष

	 	 •	 समचव

	 	 •	 खमिनदार

१.१ प्रस्ावना : 
सहकार हा व्यवसा्य संघटनेचा एक प्रकार आहे. सहकारी संस्ेचे संघटन हे इतर व्यावसाय्यक संघटन प्रकारांपेक्ा वेगळे 

आहे.  इतर व्यवसा्य संघटना ्या नफ्याच्या हेतूने स्ापन झालेल्या असतात. परंतु सहकारामध्ये नफा यमळवणे हे गौण मानले 
जाते आयण सेवेला प्राधान्य यिले जाते. सहकारात भांडवलापेक्ा व्यक्ीला महत्वाचे स्ान आहे तर स्ंयुक् भांडवली संस्ेत 
भांडवलाला महत्वाचे स्ान असते. सहकारी संस्ा ्या कमीत कमी नफ्यावर आपला व्यवसा्य चालवत असतात. सेवेला 
प्राधान्य िेतात. ्या प्रसतुत प्रकरणात आपण सहकारी संस्ेच्या संघटन रचेनचा अभ्यास करणार आहोत.

१.२ सहकारी संस्थेची संघटन रचना
 सहकारी संस्ेची संघटन रचना पुढीलप्रमाणे असते.

सभासि

व्यवस्ापन सयमती/ संचालक मंडळ

पिायधकारी

अध्यक्         उपाध्यक्           सयचव        खयजनिार



2

१.२.१ सभासद (Member) :
 अ््थ :

सामान्य लोकांच्या यहतासाठी सहकारी संस्ेची स्ापना प्रवत्तक करीत असतात. समान उि् यिष्े असणाऱ्या व्यक्ी 
सवेच्ेने एकत्र ्येऊन सहकारी संस्ा स्ापन करण्याचा यनण्त्य घेतात. सहकारी संस्ेची नोंिणी करत असताना नोंिणी अजा्तवर 
प्रवत्तक महणून ज्या व्यक्तींनी सह्ा केलेल्या असतात, त्यांना संस्ेची नोंिणी झाल्यानंतर सभासितव प्राप्त होते.  सहकारी 
संस्ेचे ते प्र्म सभासि महणून ओळखले जातात. सहकारी संस्ेची नोंिणी झाल्यानंतर इच्छुक व पात्र व्यक्ी आवश्यक ती 
प्रवेश फी व भागभांडवलासह यवयहत नमुन्यात सभासितवासाठी अज्त करू शकतात. आलेल्या अजा्तवर संस्ेने यवचारयवयनम्य 
करून मंजुरी यिल्यास ती व्यक्ी सभासि होऊ शकते. अज्त यमळाल्यापासून तीन मयहन्याच्या आत सभासितवाचा यनण्त्य 
घेतला पायहजे. व्यवस्ापन सयमतीने यनण्त्य घेतलेल्या तारखेपासून १५ यिवसाच्या आत संबयंधत व्यक्ीस सभासितवाचा 
यनण्त्य कळयवला पायहजे.

यरि्याशील सभासि हे संस्ेचे खरे मालक असतात. मालक ्या नात्याने सभासिांना व्यवस्ापन सयमतीच्या यनवडणुकीस 
उभे राहणे, अयधमंडळाच्या वाय््तक सभेला उपसस्त राहण्याचा, चचचेत भाग घेण्याचा,  मतिान करण्याचा अयधकार असे 
यवयवध अयधकार प्राप्त होतात.

व्ाख्ा :
महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा १९६० कलम २ व पोट कलम १९ (अ) नुसार, ‘‘सभासि महणजे ज्या संस्ेची 

नंतर नोंिणी करण्यात आली आहे अशा सहकारी संस्ेच्या नोंिणीसाठीच्या अजा्तत सामील झालेली व्यक्ी यकंवा संस्ेच्या 
नोंिणीनंतर संस्ेची सिस्य महणून ्य्ोयचतररत्या िाखल करुन घेतलेली व्यक्ी ्यात नाममात्र सभासि, सह्योगी सभासि 
आयण प्रा्यमक सहकारी कृ्ी पतसंस्ेतील कोणताही ठेवीिार यकंवा यवतती्य सेवा, उपभोक्ा ्यांचा समावेश होतो’’. 

Ø		 सभासदाची पात्र्ा :
पुढील व्यक्ी आयण का्यिेशीर संस्ा सहकारी संस्ेच्या सभासितवास पात्र असतात.

१) सज्ान व्क्ी : कोणतीही सज्ान व्यक्ी सहकारी संस्ेची सभासि होऊ शकते.  व्याची १८ व्चे पूण्त केलेली आयण 
मानयसकि़ृष््या सक्म असलेली व्यक्ी सभासितवास पात्र असते. ह्ा व्य³Vrला कोणत्याही संबयंधत अयधयन्यमाद्ारे 
करार करण्यास बंिी केलेली नसावी. भारती्य करार का्यद्ाप्रमाणे करार करण्यास पात्र व्यक्ी सभासि होऊ शकते.

२) का््थक्षथेत्रा् वास्व् : सभासि होऊ इसच्णारी व्यक्ी संस्ेच्या का्य्तक्ेत्रात राहणारी असली पाहीजे व प्रवेश शुलका 
सोबत यकमान एका भागाची रक्कम भरलेली असावी.

३) मवद्ा्थी सभासद : शाळा महायवद्ाल्यातील यवद्ार्याांनी सुरू केलेल्या यवद्ा्थी सहकारी भांडाराचे सभासितव 
यवद्ार्याांना यमळते. अशा सहकारी संस्ेचे सभासि होण्यासाठी व्याची अट यवचारात घेतली जात नाही. १८ व्ा्तपेक्ा 
कमी व्य असणारा यवद्ा्थीही सभासितवास पात्र असतो.

४) नोंदणीकृ् संस्ा : संस्ा नोंिणी का्यद्ानुसार नोंिणी झालेल्या संस्ािेखील सहकारी संस्ेचे सभासि होऊ शकतात.  
उिा. शैक्यणक संस्ा, रिीडा संस्ा, सांसकृयतक मंडळे इ.

५) भागीदारी संस्ा : ज्या भागीिारी संस्ेची स्ापना भागीिारी का्यिा १९३२ नुसार झालेली असते अशा संस्ािेखील 
सहकारी संस्ेच्या सभासितवास पात्र असतात. भागीिारी संस्ेने चालयवलेला व्यवसा्य त्या सहकारी संस्ेच्या 
का्य्तक्ेत्रात ्येणारा असावा.
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६) कंपनी : भारती्य कंपनी का्यिा २०१३ नुसार नोंिवलेली सं्युक् भांडवली संस्ा (कंपनी) सहकारी संस्ेची सभासि 
होऊ शकते. कंपनीचे मुख्य का्या्तल्य त्या सहकारी संस्ेच्या का्य्तक्ेत्रात असले पाहीजे. तसेच कंपनीचा हेतू व उदे्श 
सहकारी संस्ेच्या हेतू व उदे्शाच्या यवसंगत नसावा.

७) साव्थिमनक मवशवस् संस्ा : ज्या साव्तजयनक यवशवसत संस्ेची नोंिणी मुंबई साव्तजयनक यवशवसत का्यिा १८६० 
अंतग्तत समाजाला यवयशष् प्रकारच्या सेवा पुरवण्यासाठी झालेली असते त्यािेखील सहकारी संस्ेचे सभासि होऊ 
शकतात.

८) सहकारी संस्ा : सहकारी संस्ा का्यिा १९६० नुसार नोंिवलेली एक सहकारी संस्ा िुसऱ्या सहकारी संस्ेच्या 
सभासितवास पात्र असते.  उिा. शेती सहकारी संस्ा ही यवपणन सहकारी संस्ेची सभासि होऊ शकते.

९) स्ामनक सवराज् संस्ा : स्ायनक सवराज्य संस्ा सहकारी संस्ेचे सभासि होण्यास पात्र असतात. उिा. ग्ामपंचा्यत, 
पंचा्यत सयमती, यजलहापरर्ि, नगरपरर्ि, महानगरपायलका इ.

१०) केंद्र / राज् सरकार : आवश्यकता भासल्यास केंद्र / राज्य सरकारही सहकारी संस्ेचे सभासितव सवीकारतात.

 कृ्ी १ : आपल्ा पररसरा्ील एका सहकारी संस्थेस भथेट दथेऊन म्च्ा कामकािासंबिंी चचा्थ करा.

Ø		 सभासदांचथे प्रकार :
१)  मरि्ाशील सभासद : जो संस्ेच्या कारभारात भाग घेतो आयण उपयवधीमध्ये नमूि केलेल्या संस्ेच्या सेवांचा यकंवा 

साधनांचा यकमान म्या्तिेत वापर करतो त्याला यरि्याशील सभासि असे महणतात. यरि्याशील सभासि सभासितवाच्या 
सव्त अटतींची पूत्तता करतो. यरि्याशील सभासिास का्यद्ातील तरVwिीनुसार सव्त  अयधकार आयण हक्क यमळतात. 
यरि्याशील सभासिास अयधमंडळाच्या वाय््तक सभा तसेच अयधमंडळाच्या यवशे् सभेची सूचना यमळयवण्याचा, सभेतील 
चचचेत सहभाग घेण्याचा, मतिान करण्याचा, लाभांश यमळयवण्याचा, संस्ेची यहशेबपुसतके पाहण्याचा अयधकार प्राप्त 
होतो. यरि्याशील सभासिाने अयधमंडळाच्या सिस्यांच्या वाय््तकसभेच्या लागोपाठ पाच व्ा्तच्या कालावधीत यकमान 
एका सभेला हजर रायहले पाहीजे.  तसेच त्याने संस्ेच्या उपयवधीत नमूि केलेल्या संस्ेच्या सेवांचा यकंवा साधनांचा 
यकमान म्या्तिेत वापर करणे आवश्यक आहे.  

२) अमरि्ाशील सभासद : जो सिस्य अयधमंडळाच्या वाय््तक सभेच्या लागोपाठ पाच व्ा्तच्या कालावधीमध्ये 
यकमान एका सभेला हजर राहणार नाही आयण संस्ेच्या उपयवधीत नमूि केल्याप्रमाणे लागोपाठच्या पाच व्ा्तच्या 
कालावधीमध्ये यकमान एकिा सेवांचा यकमान म्या्तिेत वापर करणार नाही असा कोणताही सिस्य अयरि्याशील सभासि 
महणून समजला जातो.  त्याचे अयरि्याशील सिस्य महणून वगथीकरण केले जाते. ज्या वेळेस अशा सिस्याचे अयरि्याशील 
सिस्य महणून वगथीकरण केले जाईल तेवहा त्याला यवतती्य व््त समाप्त होण्याच्या यिनांकापासून तीस यिवसांच्या आत 
संस्ेने कळयवले पाहीजे. असे वगथीकरण केल्याच्या यिनांकापासून पुढील पाच व्ा्तत जर अशा सिस्याने यरि्याशील 
सिस्यासाठीचे यनक् पणू्त केले तर तो पुनहा यरि्याशील सिस्य होण्यास पात्र ठरतो. मात्र पुढील पाच व्ा्तत सिर यनक् 
पूण्त केले नाही तर अशा अयरि्याशील सिस्याचे सभासितव रद् होऊ शकते. मात्र अयरि्याशील सिस्यास यनबंधकाकडे 
िाि मागता ्येते.

३) सह्ोगी / सं्ुक् सभासद : सह्याेगी सभासि महणजे जो सभासि इतर सभासिांबरोबर स्ंयुक्पणे संस्ेचा भाग धारण 
करतो पण ज्याचे नाव भागप्रमाणपत्रावर प्र्म स्ानी नसेल असा सभासि हो्य.  सह्योगी सभासि हा िोन यकंवा अयधक 
व्यक्ी यमळून सहकारी संस्ेचे भाग खरेिी करतात.  अशा सभासिाचे नाव भागप्रमाणपत्रावर िुसऱ्या यकंवा त्या पुढील  



4

रिमांकावर असते.  सह्योगी सभासिाला कोणतेही अयधकार प्राप्त होत नसतात.  ्या सभासिास सभेत हजर राहण्याचा, 
मतिान करण्याचा, यनवडणूकीस उभे राहण्याचा अयधकार नसतो. जर यरि्याशील सभासि सभेत गैरहजर असेल तरच 
सभेत हजर राहून मतिान करण्याचा अयधकार असतो. अशा सभासिाला सवतंत्रपणे भागप्रमाणपत्र यिले जात नाही.

४) नाममात्र / नामिारी सभासद : उपयवधीनुसार सहकरी संस्ेची नोंिणी झाल्यानंतर नाममात्र सिस्य महणून ज्याचे 
सभासितव मान्य केलेले असेल तो नाममात्र सभासि महणून ओळखला जातो. ्या सभासिास फक् प्रवेश फी भरावी 
लागते. तो सहकारी संस्ेचे भाग खरेिी करीत  नसल्यामुळे त्याचे नाव भागपुसतकात नसते. त्याला भागप्रमाणपत्र यमळत 
नाही. व्यवस्ापनात भाग घेणे, यनवडणूक लढयवणे, अयधमंडळ सभेला हजर राहणे, मतिान करणे, लाभांश यमळयवणे 
इत्यािी अयधकार नसतात.

Ø	 सभासदांचथे अमिकार :

१) भाग प्रमाणपत्र ममळमवणथे :  यरि्याशील सभासिास संस्ेकडून खरिेी केलेल्या भांगाचे भाग प्रमाणपत्र यमळयवण्याचा, 
भाग हसतांतरण करण्याचा व संस्ेत जमा केलेल्या रकमेची पावती यमळयवण्याचा अयधकार असतो.

२) सभथेबाब् अमिकार : यरि्याशील सभासिांना सव्तसाधारण सभेची सूचना यमळयवण्याचा, सभेस उपसस्त राहण्याचा, 
चचचेत भाग घेण्याचा व सभेतील कामकाजात भाग घेण्याचा अयधकार असतो.

३) व्वस्ापन समम्ीबाब् अमिकार : व्यवस्ापन सयमतीवर आपले प्रयतयनधी यनवडण्याचा तसेच व्यवस्ापन 
सयमतीच्या यनवडणुकीसाठी उमेिवार महणून यनवडणूक लढयवण्याचा अयधकार सभासिास असतो.

४) मनबंिकाकडथे अि्थ करण्ाचा अमिकार : व्यवस्ापन सयमतीने अयधमंडळाची वाय््तक सव्तसाधारण सभा न बोलयवल्यास 
यनबंधकाकडे सभा आ्योयजत करण्यासाठी अज्त करता ्येतो. तसेच सहकारी संस्ेची चौकशी वहावी ्यासाठी सुि् धा 
सभासिास यनबंधकाकडे अज्त करता ्येतो.

५. लांभाश, वसतू व 
सेवा यमळयवण्याचा 

अयधकार

१. भाग प्रमाणपत्र 
यमळयवणे

२. सभेबाबत 
अयधकार

३. व्यवस्ापन 
सयमतीबाबत अयधकार

४. यनबंधकाकडे अज्त 
करण्याचा अयधकार

६. वारसाबाबत 
अयधकार

७. इतर अयधकार

सभासदांचथे 
अमिकार
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५) लांभाश, वस्तू व सथेवा ममळमवण्ाचा अमिकार : सहकारी संस्ेने िेऊ केलेल्या वसतू व सेवा यमळयवण्याचा आयण 
व्यवस्ापन सयमतीने जाहीर केलेला लाभांश यमळयवण्याचा अयधकार सभासिास असतो.

६) वारसाबाब् अमिकार : सभासिाला आपला वारसिार नोंियवणे अ्वा वारस नावात बिल करण्याचा अयधकार 
असतो. 

७) इ्र अमिकार : सहकारी संस्ेची यहशेब पुसतके व पत्रके, नोंिवह्ा पाहणे व त्यांच्या साक्ांयकत प्रती यमळयवण्याचा 
अयधकार असतो. उिा. उपयवधीची प्रत, मागील व्ा्तचे ताळेबिंपत्रक, नफातोटापत्रक, सभासि नोंिवही, सभेचे 
इयतवृतत इत्यािी यमळयवण्याचा अयधकार असतो.

Ø	 सभासदांच्ा िबाबदाऱ्ा :

 खालील बाबतींसाठी सहकारी संस्ेचे सभासि जबाबिार मानले जातात.

१) मन्मांचथे पालन करणथे : सहकारी संस्ा का्यिा, यन्यम व पोटयन्यमांचे पालन करण्याची जबाबिारी सभासिाची असते.

२) दथेणी दथेणथे : सभासिाने राजीनामा यिला अगर संस्ेने सभासिाची हकालपट्ी केली तर राजीनामा यिल्याच्या अगर 
सभासितव रद् झाल्याच्या तारखेप्यांची िेणी फेडण्यासाठी संस्ेस तो जबाबिार असतो.

३) भागिारण करणथे : सभासिाला सहकारी संस्ेच्या एकूण भागभांडवलाच्या १/५ पेक्ा अयधक भागभांडवल धारण 
करता ्येत नाही. परंतु राज्य सरकार, यजलहा परर्ि ्यांना हे बंधन नसते. ते ्यास अपवाि आहेत.

४) दथे््ा : म्या्तयित  जबाबिारीच्या सहकारी संस्ेत मात्र सभासिाची जबाबिारी ही त्याने धारण केलेल्या भागांच्या िश्तनी 
यकमतीइतकीच म्या्तयित असते.

सभासदांच्ा 
िबाबदाऱ्ा

२. िेणी िेणे

४. िे्यता

६.कज्त वापर व परतफेड

८. सभांना उपसस्त राहणे

१०.नुकसान भरपाई

१. यन्यमांचे पालन करणे

३. भागधारण करणे

५. वारसनोंि

७. चौकशीच्या वेळी 
मायहती पुरयवणे

९. उतपायित वसतूची 
संस्ेमाफ्फत यवरिी

११.संस्ेचे यहत जोपासणे
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५) वारसनोंद : सभासिाने आपले वारस नोंिवले पायहजे. सभासिाच्या मृत्यूनंतर सभासिाचा भाग मालकी हक्क हसतांतर 
करण्यासाठी वारसनोंि आवश्यक असते. सभासि कोणत्याही व्यक्ीची वारस नोंि करू शकतो. तसेच गरज भासेल 
तेवहा वारस नावामध्ये बिलसुि् धा करू शकतो.

६) कि्थ वापर व पर्फेड : जे सभासि सहकारी संस्ेकडून कज्त घेतात त्या सभासिांनी ज्या कारणासाठी कज्त घेतले आहे, 
त्याच कारणासाठी वापर केला पायहजे. संस्ेकडून घेतलेल्या कजा्तची यन्ययमतपणे परतफेड केली पायहजे.

७) चौकशीच्ा वथेळी मामह्ी पुरमवणथे : यनबंधकाने सहकारी संस्ेची चौकशी केल्यास आवश्यक मायहती पुरयवण्याची 
जबाबिारी सभासिाची असते.

८) सभांना उपसस्् राहणथे : संस्ेने वेळोवेळी बोलयवलेल्या सभांना उपसस्त राहणे व गरज भासल्यास मतिान करणे ही 
सभासिाची जबाबिारी असते.

९) उतपामद् वस्तूची संस्थेमाफ्फ् मवरिरी :  उतपािक सहकारी संस्ेच्या सभासिाने उतपायित केलेल्या वसतू उतपािक 
सहकारी संस्ेमाफ्फतच यवकल्या पायहजेत. उिा. Xÿध यकंवा ऊस उतपािक सहकारी संस्ेच्या सभासिाने आपले उतपािन 
संस्ेमाफ्फतच यवकले पायहजे.  

१०) नुकसान भरपाई : सभासिाच्या गैरवत्तनाने सहकारी संस्ेचे काही नुकसान झाले तर अशा नुकसानीची भरपाई संबयंधत 
सभासिाने केली पायहजे.

११) संस्थेचथे मह् िोपासणथे :  सहकारी संस्ेचा सभासि हा सहकारी संस्ेचे यहत जोपासणे व संस्ेच्या कामात मित करणे 
्यासाठी िेखील जबाबिार असतो.

Ø	 सभासदतव रद्द होणथे/संपुष्ा् ्थेण्ाची कारणथे :
 सहकारी संस्ेच्या सभासिाचे सभासितव पुढील कारणामुळे रद् होते यकंवा संपुष्ात ्येते.
१) सभासदाचा मृत्तू :  सभासिाचा मृत्यू झाल्यास त्याचे संस्ेतील सभासितव रद् होते. म्यत सभासिाचे सव्त भाग 

त्याच्या का्यिेशीर वारसाच्या नावे हसतांतररत केले जातात.

२) सभासदतवाचा रािीनामा : एखाद्ा सभासिाने राजीनामा यिला आयण तो राजीनामा व्यवस्ापन सयमतीने मंजूर केला 
तर त्या सभासिाचे सभासितव संपुष्ात ्येते.

३) भाग हस्ां्रण : एखाद्ा सभासिाने आपले सव्त भाग यकंवा यहतसंबंधाचे हसतातंर सहकारी संस्ेला यकंवा संस्ेच्या 
सभासिाला केले तर तो सहकारी संस्ेचा सभासि राहत नाही. त्याचे सभासितव संपुष्ात ्येते.

४) का््थक्षथेत्राबाहथेर वास्व् : एखािा सभासि सहकारी संस्ेच्या का्य्तक्ेत्राबाहेर का्यम वासतव्यास गेल्यास त्याचे 
सभासितव संपुष्ात ्येते.  कारण सहकारी संस्ेचा सभासि सहकारी संस्ेच्या का्य्तक्ेत्रात राहत असला पायहजे.  अशी 
सभासितवाची एक अट असते.

५) संस्थेचथे मवसि्थन : सहकारी संस्ा बिं पडल्यास यतची नोंिणी रद् होते. भागीिारी संस्ा, कंपनी व इतरांच्या बाबतीत 
यवसज्तन अ्वा यिवाळखोरी झाल्यास साहयजकच त्या संस्ेतील सभासिांचे सभासितव संपुष्ात ्येते.

६) सभासदाची हकालपट्ी : एखािा सभासि सहकारी संस्ेच्या यन्यमांचे पालन करत नसेल, संस्ेची फसवणूक, 
यिवाळखोरी, संस्ेच्या प्रयतष्ेस बाधा आणणारे कृत्य अशा  वत्तनाने सहकारी संस्ेच्या यहतसंबंधास व नावलौयककास 
बाधा ्ेयत असेल तर अशा सभासिाला आपली हकालपट्ी का करू न्ये अशा आश्याची सूचना यिली जाते. 
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हकालपट्ीचा प्रसताव सव्तसाधारण सभेत सािर केला जातो. सभासिाला हकालपट्ीपूवथी आपले महणणे मांडण्याची 
संधी िेण्यात ्येते. सभासिाच्या हकालपट्ीचा ठराव सव्तसाधारण सभेत 3/4 gXñ¶m§À¶m बहुमताने मंजूर झाला 
पायहजे. सव्तसाधारण सभेत ठराव मंजूर झाल्यानंतर त्याची मायहती यनबंधकास कळयवली पायहजे. ठरावास यनबंधकाची 
मान्यता घ्यावी लागते. यनबंधकाने त्या ठरावास मान्यता यिल्यानंतरच त्या सभासिाचे सभासितव संपुष्ात ्येते.

७) नादारी : नािारी जाहीर झाल्याने अ्वा का्यिेशीर तरVwिीने सभासि राहण्यास पात्र न ठरल्यास सभासितव रद् होते.

८) अमरि्ाशील सभासद : संस्ेने एखाद्ा सभासिाचे वगथीकरण अयरि्याशील सिस्य महणून केले असल्यास त्याने 
असे वगथीकरण झाल्यापासून पुढील पाच व्ा्तत यरि्याशील सिस्यासाठीचे यनक् पणू्त न केल्यास त्याचे सभासितव 
संस्ा रद् H$ê$ शकते.  मात्र तो यनबंधकाकडे िाि मागू शकतो.

१.२.२ व्वस्ापन समम्ी/का््थकारी समम्ी : (Managing Committee/Board of Directors) :
अ््थ : सहकारी संस्ेमध्ये अयधमंडळाची वाय््तक सभा ही सववोच्च अयधकार असणारी सभा आहे. यतच्या माफ्फतच व्यवस्ापन 

सयमतीस िैनंयिन व्यवहार पाहण्याचे व यनण्त्य घेण्याचे अयधकार प्राप्त होतात.

सभासि हे सहकारी संस्ेचे मालक असतात. त्यामुळे सहकारी संस्ेच्या व्यवस्ापनाची जबाबिारी सभासिांची 
असते.  पंरतु सव्तच सभासि संस्ेच्या िैनंयिन व्यवस्ापनात भाग घेऊ शकत नाहीत. कारण सभासिांची संख्या जासत असते 
तसेच सभासिातील बिल, सभासिाचे िूरवर वासतव्य इत्यािी कारणांमुळे सहकारी संस्ेला प्या्त्यी व्यवस्ापनाची व्यवस्ा 
करावी लागते.  महणून सभासि आपले प्रयतयनधी यनवडतात त्यांना संचालक असे महणतात. आयण त्या संचालकांच्या समूहास 
एकयत्रतपणे व्यवस्ापन सयमती यकंवा संचालक मंडळ असे महणतात. ‘‘ज्या सयमतीकडे संस्ेच्या कारभाराचे व्यवस्ापन 
सोपयवण्यात आले आहे त्या सयमतीस व्यवस्ापन सयमती  यकंवा संचालक मंडळ असे महणातात.’’

महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा १९६० आयण यन्यम १९६१ आयण उपयवधी ्यामधील तरतुिीनुसार व्यवस्ापन 
सयमतीला व्यवस्ापनाचे अयधकार सव्तसाधारण सभेकडून प्राप्त होतात. सहकारी संस्ेचे व्यवस्ापन हे व्यवस्ापन 
सयमतीकडे सोपयवले जाते. व्यवस्ापन सयमती सव्तसाधारण सभेकडून यमळालेल्या अयधकारांचा वापर व्यवस्ापन सयमतीच्या 
सभांमध्य ेकरू शकते.  संस्ेच्या िैनंयिन कामकाजाबाबतचे यनण्त्य व्यवस्ापन सयमती घेते. का्य्तकारी सयमतीचा का्य्तकाल 
पाच व्ा्तसाठी असतो.

Ø		 व्वस्ापन समम्ीची रचना :
व्यवस्ापन सयमतीतील सिस्य संख्या उपयवधीत यिलेली असते. सामान्यपणे व्यवस्ापन सयमतीतील  सिस्य संख्या 

यव्म अंकात असते. मतांची समानता टाळण्यासाठी ही संख्या यव्म असते.  व्यवस्ापन सयमतीतील सिस्य संख्या ही 
जासतीत जासत २१ प्यांत असावी. ्यामध्ये िोन मयहला सिस्य असल्या पायहजेत. यनबंधकास सयमती सिस्यांची संख्या 
ठरयवण्याचा अयधकार असतो.  यनबंधक साधारण यकंवा यवशे् आिेश काढून आयण त्याची प्रयसद्ी सरकारी राजपत्रात करून 
सिस्य संख्या ठरवू शकतो.

अ)   व्वस्ापन समम्ीची का्ये :
१) िोरणांची अंमलबिावणी : अयधमंडळाच्या वाय््तक सव्तसाधारण सभेमध्ये सहकारी संस्ेच्या संचालनाबाबत व इतर 

बाबततींत धोरणे ठरयवली  जातात.  त्या धोरणांची कम्तचाऱ्यांच्या मितीने अंमलबजावणी करण्याचे का्य्त व्यवस्ापन 
सयमती करते.

२) सभासदतवास मान््ा : संस्ेच्या का्य्तके्त्रातील पात्र व्यक्ी सहकारी संस्ेकडे सभासितवासाठी अज्त करतात.  संस्ेचा 
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सयचव आलेले अज्त व्यवस्ापन सयमतीपुढे मान्यतेसाठी ठेवतो. सभासितवासाठीचा  अज्त ्योग्य रीतीने भरलेला असेल, 
आवश्यक प्रवेश शुलक आयण यकमान भाग भांडवलाची रक्कम भरलेली असेल तर व्यवस्ापन सयमतीच्या सभेत अशा 
अजा्तवर यवचार होऊन ठराव मंजूर केला जातो.  सभासितवाचा यनण्त्य सभासितवासाठीचा अज्त यमळाल्यापासून तीन 
मयहन्यांच्या आत घेतला पायहजे. सभासितवायव््यीचा यनण्त्य घेतल्यापासून १५ यिवसांच्या आत संबयंधत व्यक्ीस 
कळयवला पायहजे.

व्वस्ापन समम्ीची का्ये

२.  सभासितवास मान्यता

३. का्या्तल्यीन कम्तचाऱ्यांची यन्युक्ी

४. भाग भांडवलात वाढ

५. यनधीमध्ये वाढ 

६. सेवकांच्या तरिारतींचे यनवारण

७.  सभासिांच्या तरिारतींचे यनवारण

८. सभासिांचे यहतसंरक्ण

९. यनवडणुकांचे आ्योजन

१. धोरणांची अंमलबजावणी

१०. सव्तसाधारण सभांचे आ्योजन

३) का्ा्थल्ीन कम्थचाऱ्ांची मन्ुक्ी : सहकारी संस्ेचे कामकाज व्यवसस्तपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक सेवक 
वगाांची संख्या यनसशचत करून कम्तचारी यन्युक्ीची प्रयरि्या व्यवस्ापन सयमती सुरू करते. ्यामध्ये वत्तमानपत्रात 
जायहरात िेणे,अज्त मागयवणे, अजा्तची ्ाननी करणे, मुलाखत पत्रे पाठयवणे, मुलाखती घेणे, सेवकांची यनवड करणे, 
वेतन ठरयवणे आयण यन्युक्ी पत्र पाठयवणे त्यांच्या सेवाशतथी ठरयवणे इत्यािी का्याांचा समावेश होतो.

४) भाग भांडवला् वाढ : का्य्तरत असलेल्या सहकारी संस्ेस आवश्यकता भासल्यास अयधमंडळाच्या वाय््तक यकंवा 
यवशे् सव्तसाधारण सभेत भागभांडवल वाढीबाबतचा ठराव मंजूर करून तो यनबंधकाकडे मंजुरीसाठी पाठयवला जातो. 
्यावर यनबंधक भागभांडवल वाढ करण्याबाबत यनण्त्य घेतो. यनबंधकाच्या मान्यतेनुसार व्यवस्ापन सयमती भागभांडवल 
वाढयवण्यासंिभा्तत पुढील का्य्तवाही करत असते.

५) मनिीमध थ्े वाढ  : सहकारी संस्ेस अ््तक्म करण्यासाठी संस्ेच्या यनधीमध्ये वाढ करण्याचे का्य्त व्यवस्ापन सयमती 
करत असते.  त्यासाठी ठेवी सवीकारणे, कजचे घेणे, िेणगी सवीकारणे इत्यािी मागाांचा अवलंब केला जातो.
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६) सथेवकांच्ा ्रिारींचथे मनवारण : सहकारी संस्ाच्या कम्तचाऱ्यांच्या काही तरिारी व मागण्या असतात.  सेवकांच्या 
तरिारी, मागण्या, सूचनाकडे ्योग्य ते लक् यिले पायहजे. अन्य्ा सेवकांमध्ये असंतो् यकंवा असवस्ता यनमा्तण 
होते. ्याचा सहकारी संस्ेच्या कामकाजावर यवपररत पररणाम होण्याची शक्यता असते. सहकारी संस्ेतील कम्तचारी 
बऱ्याचवेळा व्यवस्ापन सयमतीकडे सूचना, मागणी व तरिारी करत असतात. कम्तचाऱ्यांच्या तरिारी ्या का्या्तल्यीन 
वेळ, का्या्तल्यातील सुयवधा, आरोग्ययव््यक सोईंचा अभाव, तसेच पगारवाढ, बोनस, सुट्टा, रजा इ. बाबत मागण्या 
असतात. अशावेळी व्यवस्ापन सयमती प्राप्त झालेल्या तरिारीवर यवचार करून त्या सोडयवण्याचे प्र्यतन करत असते.

७) सभासदांच्ा ्रिारींचथे मनवारण : सभासि हे सहकारी संस्ेचे मालक असतात.  कम्तचारी वगा्तकडून त्यांना ्योग्य 
तो सनमान यमळावा अशी त्यांची अपेक्ा असते. परंतु त्याबाबतचा त्यांचा अनुभव चांगला नसेल तर संस्ेच्या 
कामकाजायव््यी ते व्यवस्ापन सयमतीकडे तरिार करत असतात.  ्यामध्य ेभाग हसतांतरणास यवलंब, कज्त मंजुरीस 
यवलंब, कमी लाभांश, अनावश्यक वजावटी इत्यािी. व्यवस्ापन सयमतीने ्या तरिारतींची  यवनायवलंब व गांभी्या्तने 
चौकशी करून शक्य असल्यास आवश्यक त्या उपा्य्योजना करून तरिारतींचे यनवारण करणे आवश्यक असते.

८) सभासदांचथे मह्संरक्षण : सहकारी संस्ेतील सभासि हे कमी उतपन्न गटातील असतात. त्यांनी त्यांची बचत सहकारी 
संस्ेमध्ये गुंतयवलेली असते. त्यामुळे सहकारी संस्ेकडून उततम सेवा, उतपायित वसतूंना ्योग्य यकंमत, ्योग्य लाभांश, 
संस्ेतील यनधीची सुरयक्त गुंतवणूक वहावी अशी अपेक्ा असते. सभासिांनी व्यवस्ापन सयमतीवर िाखयवलेल्या 
यवशवासास पात्र राहणे हे व्यवस्ापन सयमतीचे कत्तव्य आहे.

९) मनवडणुकांचथे आ्ोिन : संस्ेच्या सव्त यनवडणुका घेणे तसेच मुित संपण्यापूवथी यनवडणूका घेणेबाबत राज्य सहकारी 
यनवडणूक प्रायधकरण तसेच यनबंधकास कळयवण्याची जबाबिारी व मुित संपण्यापवूथी यनवडणूक घेण्याचे काम 
व्यवस्ापन सयमतीचे आहे.

१०) सव्थसािारण सभांचथे आ्ोिन : व्यवस्ापन सयमतीने का्यद्ातील तरतिुीप्रमाणे अयधमंडळाच्या वाय ््तक व 
अयधमंडळाची यवशे् सभा बोलयवल्या पायहजेत.  आय््तक व््त संपल्यानंतर अयधमंडळाची वाय््तक सव्तसाधारण 
सभा िरव्थी बोलयवली पायहजे. सभेची सूचना यमळण्याचा अयधकार असणाऱ्या प्रत्येक व्यक्ीला सभेची सूचना व 
का्य्तरिमपयत्रका पाठयवणे, सभेच्या सूचनेबरोबर वाय््तक अहवाल, यहशेब तपासयनसाचा अहवाल पाठयवणे इत्यािी का्यचे 
व्यवस्ापन सयमतीलाच करावी लागतात.

ब)   व्वस्ापन समम्ीचथे अमिकार :
सहकारी संस्ेचे सभासि आपले प्रयतयनधी यनवडतात. त्यांना संचालक असे महणतात. संचालकांचा समूह महणजे 

व्यवस्ापन सयमती हो्य.  व्यवस्ापन सयमतीला का्यद्ातील तरतिुी, यन्यमानुसार व सव्तसाधारण सभेकडून काही अयधकार 
यमळतात. संचालक मंडळ ्या अयधकारांचा वापर व्यवस्ापन सयमतीच्या सभेमध्ये करतात. व्यवस्ापन सयमतीस खालील 
अयधकार असतात.

१) सभासदांबाब्चथे अमिकार : व्यवस्ापन सयमतीस अयधमंडळाच्या वाय््तक व अयधमंडळाची यवशे् सव्तसाधारण 
सभा बोलयवणे, भागभांडवल हसतांतर करणे, नवीन सभासितव मंजूर करणे, सभासिाकडून भागभांडवल जमा करणे 
सभासिाचा राजीनामा मंजूर करणे इत्यािी अयधकार असतात. ्यायशवा्य सहकारी संस्ेच्या यन्यमांचे उल्ंघन करणाऱ्या 
आयण संस्ेच्या यशसतीचे पालन न करणाऱ्या सभासिाला संस्ेतून काढून टाकण्याचासि्ु धा अयधकार व्यवस्ापन 
सयमतीला असतो.
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२) सथेवक वगा्थची मन्ुक्ी : आवश्यक सेवक वगा्तची यनवड व नेमणूक करणे, कामावरून काढून टाकणे, त्याचंी वेतन 
यनसशचती, बढती, प्रयशक्ण व्यवस्ा, त्यांना कामे वाटून िेणे, त्यांच्या कामकाजावर िेखरेख ठेवणे त्यांच्या सेवाशतथी 
ठरयवणे इत्यािी अयधकार व्यवस्ापन सयमतीला असतात.

३) मनिी उभारणथे  : संस्ेच्या का्या्तसाठी आवश्यक यनधी उभारण्याचा व ्योग्य त्या कारणासाठी हा यनधी खच्त करण्याचा 
तसेच ठेवी ñdrकारणे, ठेवी ठेवणे, कज्त काढणे व त्यासाठी करारपत्र त्यार करणे इत्यािी अयधकार व्यवस्ापन सयमतीस 
असतो.

४) मालमत्ा खरथेदी : सहकारी संस्ेसाठी जमीन, इमारत, फयन्तचर इत्यािी मालमतता खरिेी करण्याचा यकंवा यमळयवण्याचा 
अयधकार व्यवस्ापन सयमतीस असतो.

५) इ्र अमिकार : सहकारी संस्ेची नोंिपुसतके  व यहशेबपुसतके पाहण्याचा, यहशेब पुसतके ठेवणे, मायसक, त्रैमायसक व 
वाय््तक यहशेबपत्रके त्यार कê$न घेणे व त्यास मंजुरी िेणे, संस्ेच्या वतीने िो्ी व्यक्तींवर िावा िाखल करण्याचा व 
उपसयमत्या यन्युक् करण्याचा अयधकार व्यवस्ापन सयमतीस असतो.

क)   व्वस्ापन समम्ाच्ा िबाबदाऱ्ा :
सभासिांनी त्यांच्यातूनच यनवडून यिलेल्या सभासिांचा समूह महणजे व्यवस्ापन सयमती हो्य. सहकारी संस्ेचे सभासि 

संस्ेच्या व्यवस्ापनासाठी आपले प्रयतयनधी यनवडतात. व्यवस्ापन सयमती ही सभासि आयण संस्ेची यवशवसत असते.  
व्यवस्ापन सयमती सिस्यांच्या वत्तनाने सहकारी संस्ेचे काही नुकसान झाले तर व्यवस्ापन सयमतीचे सभासि वै्यसक्कररत्या 
व सामयूहकररत्या त्या नुकसानीस जबाबिार असतात.

 व्यवस्ापन सयमताच्या जबाबिाऱ्या  पुढीलप्रमाणे सांगता ्येतील.

१) व्यवस्ापन सयमती सिस्य महणून िाखल झालेल्या यिनांकापासून १५ यिवसांच्या आत सहकारी संस्ा का्यद्ाने 
यनसशचत केलेल्या यवयहत नमुन्यात सयमतीच्या सव्त सिस्यांनी  काम करण्यास त्यार असल्याचे  बंधपत्र यिले पायहजे.

२) व्यवस्ापन सयमती सिस्यांनी यन:सवा्थी व प्रामायणकपणे का्य्त केले पायहजे.
३) अयधमंडळाची वाय््तक सभा ३० सपटेंबरपवूथी आ्योयजत करणे व सभेची तारीख ठरवणे.
४) व्यवस्ापन सयमतीने सव्त यनण्त्य यवचारपवू्तक आयण पुरेशी चचा्त करून घेतले पायहजेत.
५) सहकारी संस्ेचे भांडवल आयण यनधीची गुंतवणूक फा्यिेशीर व्यवहारांमध्ये आयण ्योजनांमध्ये केली पायहजे.
६) आय््तक व््त संपल्यानंतर सहा मयहन्याच्या आत यवयहत यववरणपत्रे यनबंधकास सािर करणे तसेच संस्ेचा वैधायनक 

लेखापरीक्ण अहवाल व िो्िुरुसती अहवाल अयधमंडळाच्या वाय््तक सभेत मान्यतेसाठी ठेवणे व यनबंधकास पाठयवणे.
७) सहकारी संस्ेची मालमतता जसे इमारत, वाहन,फयन्तचर इत्याितींचा वापर खाजगी अ्वा सवत:च्या फा्यद्ासाठी करू 

न्ये.
८) सव्तसाधारण सभेस सहकारी संस्ेच्या आय््तक सस्तीयव््यी सत्य आयण वासतव मायहती पुरयवणे.
९) राज्य सहकारी यनवडणूक प्रायधकरणाला संचालक मंडळाची मिुत संपण्याच्या यकमान सहा मयहने आधी आपला 

का्य्तकाळ संपण्याबाबत कळयवणे.
१०) सयमतीमध्ये यकंवा यतच्या पिायधकाऱ्यांमध्ये झालेल्या कोणत्याही नयैमसततक ररक् पिाबाबत असे पि ररक् झाल्यापासून 

पंधरा यिवसाच्या आत राज्य सहकारी यनवडणूक प्रायधकरणाला कळयवणे.
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११) सहकारी संस्ा करीत असलेल्या व्यवसा्याला सपधा्त यनमा्तण होईल असा व्यवसा्य व्यवस्ापन सयमती सिस्याने 
करू न्ेय.

१२) सहकारी संस्ेच्या नावे वाजवी यकंमतीत मालमतता खरेिी करणे.
 

 

कृ्ी २ : एखाद्ा सहकारी संस्थेस भथेट दथेऊन संस्थेचथे कामकाि कसथे चाल्थे ्ामवष्ी मामह्ी गोळा करून 
आपल्ा मशक्षकाबरोबर चचा्थ करा.

१.२.३ सहकारी संस्थेचथे पदामिकारी :
सहकारी संस्ेचे सभासि हे संस्ेचे मालक ्या नात्याने संस्ेचा कारभार पाहू शकतात. पंरतु संस्ेच्या अम्या्ति सभासि 

संख्यमेुळे सवाांनाच संस्ेचा कारभार पाहणे शक्य होत नाही.  महणून सहकारी संस्ेमध्ये संस्ेची मालकी आयण व्यवस्ापन 
एकच न राहता त्याचे यवभाजन केले जाते.  महणूनच सभासिांना जरी संस्ेचे व्यवस्ापन सांभाळण्याचा अयधकार असला 
तरी हा अयधकार सोईसाठी व्यवस्ापन सयमती महणजे संचालक मंडळास यिला जातो. व्यवस्ापन सयमती ही सभासिांची 
प्रयतयनधी महणून संस्ेचे कामकाज पाहते. संस्ेचे सव्त धोरणातमक यनण्त्य व्यवस्ापन सयमतीकडून घेतले जातात आयण 
त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबिारी ही संस्ेच्या पिायधकाऱ्यावर सोपयवली जाते. महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा १९६०, 
यवभाग ब नुसार “पिायधकारी” ्या संज्ेची व्याख्या यिलेली आहे.  ती पुढीलप्रमाणे सांगता ्येईल.

“संस्ेने आपल्या पोटयन्यमानुसार कोणत्याही पिावर यनवडलेली यकंवा नेमलेली व्यक्ी महणजे पिायधकारी हो्य आयण 
पिायधकारी ्या संजे्मध्य ेअध्यक्, उपाध्यक्, व्यवस्ापकी्य संचालक, व्यवस्ापक, सयचव, खयजनिार, सयमती सिस्य तसेच 
संस्ेने आपल्या कामकाजासंबंधी आिेश िेण्यासाठी व यन्यमानुसार यकंवा पोटयन्यमानुसार यनवडलेल्या यकंवा नेमलेल्या इतर 
कोणत्याही व्यक्ीचा समावेश पिायधकारी ्या संज्ेमध्ये केला जातो”.

 सहकारी संस्ेचे पिायधकारी पुढीलप्रमाणे-

• अध्क्ष - (Chairman) :
 अ््थ :

सहकारी संस्ेच्या व्यवस्ापन  सयमतीची यनवड का्यद्ानुसार पाच व्ा्तसाठी यनवडणुकीद्ारे केली जाते. 
सभासिांमधून यनवडून आलेल्या व्यवस्ापन सयमती सिस्यांमधून एका संचालकाची यनवड संस्ेचा अध्यक् महणून करण्यात 
्येते ही यनवड व्यवस्ापन सयमतीच्या पयहल्या सभेत करण्यात ्येते.

व्यवस्ापन सयमतीचा अध्यक् हा संस्ेच्या सव्तसाधारण सभा व व्यवस्ापन सयमतीच्या सभांचा पियसि् ध अध्यक् 
असतो.  ्या सव्त सभा त्याच्या यन्यंत्रणाखाली पार पाडल्या जातात. सभा बोलायवणे आयण त्या सभा ्योग्यररतीने चालयवणे व 
सभेवर यन्यंत्रण ठेवणे हे त्याचे मुख्य का्य्त असते. सभेचा तो मुख्य सूत्रधार असतो. त्याचप्रमाणे अध्यक् हा संस्ेचाही मुख्य 
अयधकारी असतो.  संस्ेची आयण सभेची सूत्रे ्यशसवीपणे सांभाळण्यासाठी अध्यक्ाला पोटयन्यमानुसार आवश्यक ते सव्त 
अयधकार यिलेले असतात. पोटयन्यमांतील माग्तिश्तक यन्यमानुसार अध्यक् संस्ेचे सव्त कामकाज पार पाडतो. त्याचबरोबर 
संस्ेतील सव्त प्रकारच्या सभांचे आ्योजन करतो. अध्यक्ाला त्याच्या कामाचा मोबिला महणून संस्ेकडून मानधन यिले 
जाते.

अ)   अध्क्षाची का्ये  :  

१)  संस्थेचथे दैनमंदन कामकाि : सहकारी संस्ेच्या अध्यक्ाला संस्ेच्या िैनंयिन कामकाजावर िेखरेख व यन्यंत्रण ठेवून  
संस्ेचे िैनंयिन कामकाज सहकार का्यद्ातील तरतिुतींच्या व पोटयन्यमावलीतील यन्यमांनुसार चालवावे लागते.
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२) मद् व माग्थदश्थन : सहकारी संस्ेचा कारभार हा संस्ेच्या अध्यक्ाला का्य्तक्म व प्रामायणकपणे चालवावा लागतो.  
का्या्तल्यीन कम्तचारी व अयधकारी वगा्तस त्यांची कामे ्योग्य ररतीने पार पाडण्यासाठी त्यांना मित व माग्तिश्तन करावे 
लागते.

३) सलोख्ाचथे संबिं मनमा्थण करणथे : सहकारी संस्ेच्या का्या्तल्यीन कामकाजातील  सववोच्च पिायधकारी ्या नात्याने 
अध्यक्ाला संस्ेचे सभासि, संचालक व अयधकारी तसेच नोकरवग्त ्यांच्याबरोबर सलोख्याचे संबंध यनमा्तण करावे 
लागतात.

४) आम््थक मह्संबिंाचथे रक्षण करणथे : सहकारी संस्ेच्या अध्यक्ाला संस्ेच्या कामकाजात व का्य्तपि् धतीमध्ये 
पारिश्तकता ठेवावी लागते.  तसेच संस्ेच्या िैनंयिन कामकाजाबाबत यनण्त्य घेताना संस्ेच्या व सभासिांच्या यहताला 
प्राधान्य िेऊन त्याचे रक्ण करण्याचे का्य्तही करावे लागते.

५) सभांचथे आ्ोिन : सहकारी संस्ेच्या वतीने सहकार का्यिा व संस्ेच्या पोटयन्यमावलीतील तरतिुीनुसार 
अयधमंडळाची वाय््तक सभा व अयधमंडळाच्या यवशे् सभांचे आ्योजन करावे लागते. सभेची सूचना, का्य्तरिमपयत्रका 
संस्ेच्या सयचवाच्या मितीने त्यार करून घेऊन त्याच्या प्रती संबयंधताना ्योग्य मुितीत पाठयवण्याची व्यवस्ा करावी 
लागते.

६) सभांचथे संचालन : संस्ेच्या अध्यक्ाला संस्ेमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक सभेची सतू्रे सवीकारून सभेचे संचालन सभेच्या 
यन्यमानुसार करावे लागते. सभेमध्ये मांडलेले प्रसताव, केलेल्या िुरुसत्या व संमत करण्यात आलेले ठराव हे सभेच्या 
का्यिेशीर कामकाजात असल्याची िक्ता घ्यावी लागते. अशा रीतीने सभेचा सवचेसवा्त ्या नात्याने त्याला सभेचे 
कामकाज आपल्या यन्यंत्रणाखाली व माग्तिश्तनाखाली ्योग्य व यन:पक्पातीपणे चालवावे लागते.

ब)   अध्क्षाचथे अमिकार :  

१) दैनंमदन कामकािाबाब्चथे अमिकार : सहकारी संस्ेचे िैनंयिन कामकाज सहकारी संस्ा का्यिा व संस्ेच्या 
पोटयन्यमावलीतील यन्यमानुसार पार पाडण्याचा अयधकार अध्यक्ाला असतो. संस्ेचे िैनंयिन कामकाज पार 

५. सभांबाबतचे 
अयधकार

१. िैनंयिन 
कामकाजाबाबतचे 

अयधकार
२. कागिपत्रावर 

सह्ा करणे

३.  संस्ेचे यहशेब

४. कामचुकार 
कम्तचाऱ्यावंर कारवाई

६. यनणा्त्यक मत िेणे

७. इयतवृततावर सही 
करणे

अध्क्षाचथे 
अमिकार
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पाडण्यासाठी  ्योग्य यनण्त्य घेण्याचा अयधकारही असतो. संस्ेच्या का्या्तल्यामध्ये काम करणाऱ्या सव्त अयधकारी व 
कम्तचारी वगा्तवर यन्यंत्रण ठेवून त्यांच्या का्य्तपूत्ततेचा अहवाल मागण्याचा अयधकार असतो.

२) कागदपत्रावर सह्ा करणथे  :  सहकारी संस्ेच्या वतीने त्यार करण्यात आलेल्या धनािेशांवर, कागिपत्रांवर, करार 
इत्याितींवर सह्ा करण्याचा अयधकार असतो.

३) संस्थेचथे महशथेब : संस्ेच्या कामकाजाचा प्रमुख ्या नात्याने अध्यक्ाला संस्ेच्या यहशेब पुसतकांवर व त्यातील नोंिीवर 
बारकाईने लक् ठेवून ती तपासण्यासाठी मागण्याचा अयधकार असतो.

४) कामचुकार कम्थचाऱ्ांवर कारवाई : सहकारी संस्ेच्या अध्यक्ाला िैनंयिन कामकाजात कामचुकारपणा करणाऱ्या 
कम्तचाऱ्यांवर ्योग्य ती कारवाई करण्याचा अयधकार असतो.  तसेच संस्ेने यिलेले आिेश न पाळणाऱ्या अयधकाऱ्यांवर 
व कम्तचाऱ्यांवर बडतफफीची कारवाई करण्याचा अयधकार असतो.

५) सभांबाब्चथे अमिकार : सहकार का्यद्ातील व संस्ेच्या पोटयन्यमावलीतील यन्यमानुसार संस्ेच्या वतीने सभांचे 
आ्योजन करण्याचा अयधकार अध्यक्ाला असतो. तसेच संस्ेमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक सभेचे अध्यक्स्ान भू्यवण्याचा व 
सभेचे कामकाज आपल्या यन्यंत्रण व माग्तिश्तनाखाली पार पाडण्याचा अयधकार असतो. ्यायशवा्य सभेतील वकत्यांच्या 
भा्णाचा रिम ठरयवणे, सभेतील अनावश्यक चचा्त ्ांबयवणे, सभा तहकूब करणे, मतिानाचा यनण्त्य जाहीर करणे 
इत्यािी अयधकारही असतात. 

६) मनणा्थ्क म् दथेणथे  : सभेचा अध्यक् महणून काम पाहताना संस्ेच्या अध्यक्ाला अपवािातमक पररसस्तीत यनणा्त्यक 
मत िेण्याचा अयधकार असतो.  यनणा्त्यक मत हे जासतीचे यकंवा अयतररक् मत आहे जे अध्यक् आपल्या अयधकारात 
यवशे् मत महणून वापर करू शकतात. जेवहा सभेत प्रसतावाच्या बाजूने व यवरुि् ध बाजूने समान मते पडतात त्या वेळी 
संस्ेच्या व सभासिांच्या यहताच्या दृष्ीने अध्यक् यनणा्त्यक मताचा वापर करू शकतो.

७) इम्वृत्ावर सही करणथे : सभा संपल्यानंतर संस्ेच्या सयचवाने त्यार केलेल्या सभेच्या इयतवृततावर सही करण्याचा 
अयधकार अध्यक्ाला असतो.

क)   अध्क्षाच्ा िबाबदाऱ्ा :  

 सहकारी संस्ेचा अध्यक् हा संचालक मंडळाला जबाबिार असतो. त्याच्या जबाबिाऱ्या खालीलप्रमाणे सांगता ्ेयतील.

१) मन्ंत्रण :  संस्ेचा अध्यक् व्यवस्ापन सयमतीचा नेता असल्याने  व्यवस्ापन सयमतीवर यन्यंत्रण ठेवून का्या्तल्यीन 
कामकाजाबाबत यनण्त्य घेताना व्यवस्ापन सयमतीला ्योग्य मित व माग्तिश्तन करण्याची जबाबिारी त्याच्यावर असते.

२) का्योत्र मान््ा : सहकारी संस्ेचे िैनंयिन कामकाज पाहताना बऱ्याचवेळा अध्यक्ाला काही यनण्त्य हे तातडीने घ्यावे 
लागतात. अशा यनण्त्यांना का्यवोततर मान्यता घेण्याची जबाबिारी त्याच्यावर असते.

३) सुसंवाद सािणथे  : सहकारी संस्ेचे िैनंयिन कामकाज पाहताना अध्यक्ाने का्या्तल्यीन कामकाज, अयधकारी तसेच 
कम्तचारी वगा्तमध्ये समनव्य व सुसंवाि राखण्याची जबाबिारी पार पाडली पायहजे. तसेच संस्ेचे सभासि, संचालक 
मंडळ, पिायधकारी इत्याितींबरोबर सुसंवाि राखला पायहजे.

४) सभांबाब्ची िबाबदारी : सहकारी संस्ेमध्ये होणाऱ्या प्रत्येक सभेचे अध्यक्स्ान भू्वून सभांचे कामकाज सहकार 
का्यिा व संस्ेच्या पोटयन्यमावलीतील यन्यमानुसार सुरळीत व शांतपणे पार पाडण्याची जबाबिारी अध्यक्ावर असते.  
सभेमध्य ेसवाांना आपली मते मांडण्याची पुरेशी संधी िेऊन सभेचे कामकाज यन:पक्पातीपणे चालयवले पायहजे.
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५) महत्वाच्ा दस्ऐविांवर सह्ा करणथे : सहकारी संस्ेच्या का्या्तल्यीन कामकाजाचा प्रमुख ्या नात्याने संस्ेच्या 
महत्वाच्या कागिपत्रांवर, िसतऐवजांवर तसेच करार इत्याितींवर संस्ेच्या वतीने सही करण्याची जबाबिारी अध्यक्ाची 
असते.

• उपाध्क्ष  :
सहकारी संस्ांमध्ये उपाध्यक् हा पिायधकारी यनवडून यिला जातो. अध्यक्ाच्या गैरहजेरीमध्ये व्यवस्ापन सयमतीचा 

अध्यक् महणून काम करण्यासाठी व्यवस्ापन सयमतीच्या संचालकांमधून एका संचालकाची उपाध्यक् महणून यनवड करण्यात 
्येते. 

 अध्यक्ांच्या अनुपसस्तीत उपाध्यक् काम पाहतात तेवहा त्यांना अध्यक्ांचे सव्त अयधकार प्राप्त होतात.  

• समचव / मचटणीस   - (Secretary) :

Ø	अ््थ

व्यवसा्य संघटनेचा कोणताही प्रकार असो, अगिी व्यसक्गत व्यापारी संस्ा, भागीिारी संस्ा यकंवा कंपनी सव्त 
यठकाणी सयचव महत्वाची भयूमका बजावतो. सहकारी संस्ेचे िैनंयिन कामकाज, का्या्तल्यीन कामकाज व प्रशासकी्य 
कामकाज त्याला पार पाडावेच लागते.  सहकारी संस्ेच्या कामाचे सवरूप त्या संस्ेचे आकारमान, संस्ेचा प्रकार ्यावरुन 
सयचवाचे पि ठरयवले जाते.  सहकारी संस्ेच्या का्यद्ानुसार त्याची नेमणूक करणे सक्ीचे असते.  त्याची नेमणूक ही 
पूण्तवेळ यकंवा अध्तवेळ सयचव महणून तसेच मानि (Honorary)सयचव यकंवा पगारी सयचव महणूनही केली जाते. मोठ्ा 
सहकारी संस्ेमध्ये प्रशासकी्य कामे करण्यासाठी सयचवाची नेमणूक केली जाते.

Ø	व्ाख्ा  :

‘‘सहकारी संस्ेचा सयचव महणजे सहकारी का्यद्ानुसार कराव्याची का्यचे, प्रशासकी्य का्यचे, का्या्तल्यीन का्यचे तसेच 
संस्ा पोटयन्यमांनुसार कराव्याच्या का्या्तसाठी यन्युक् केलेली व्यक्ी हो्य’’.

अ)  समचवाची का्ये :  
 सयचव संस्ेचा महत्वाचा पिायधकारी असल्याने त्याला पुढील महत्वाची का्यचे पार पाडावी लागतात.

१) प्रशासकरी् का्ये  : सहकारी संस्ेच्या सयचवास का्या्तल्यीन प्रशासन व का्या्तल्यातील िैनंयिन कामे करावी लागतात.  
्यामध्य े  आवक व जावक पत्रव्यवहार सांभाळणे, रोख व बँकांचे व्यवहार करणे, संस्ेमध्ये जमा होणारी रक्कम, 
संस्ेचा होणारा खच्त ्याची नोंि ठेवणे इत्यािी कामे पार पाडावी लागतात. का्या्तल्यीन सव्त कामांचे यन्योजन व त्यामध्ये 
समनव्य साधण्याचे का्य्त त्याला करावे लागते. आवश्यक पत्रव्यवहार करणे, महत्वाच्या कागिपत्रांचे नसतीकरण 
करून सव्त पुसतके जपून ठेवणे, ही सव्त कागिपत्रे आवश्यकतेनुसार उपलबध करून िेण्याचीही जबाबिारी त्याच्यावर 
असते.का्या्तल्यातील सव्त कामांवर यन्ंयत्रण ठेवून का्या्तल्याचे कामकाज सुरळीतपणे व सक्मपणे होत आहे ्याची 
िक्ता त्यास घ्यावी लागते.

२) महशथेब ठथेवणथे व महशथेब्पासणी : सहकारी संस्ेचे यहशेब ठेवणे, संस्ेच्या आय््तक व्यवहारासंबंधीची यबले, खचा्तच्या 
पावत्या, बँकेचे पासबुक सुरयक्त ठेवणे इ. का्यचे करावी लागतात.  जमाखचा्तची खाती यन्ययमतपणे बनयवणे, त्याबरोबरच 
सहकारी संस्ेचा राखीव यनधी, गुंतवणूक, कज्त आयण आगाऊ रक्कम ्या सव्त आय ््तक कागिपत्रांची नोंि ठेवणे,  संस्ेचे 
अंिाजपत्रक त्यार करून व्यवस्ापन सयमतीपुढे चचचेसाठी ठेवून त्यास मंजुरी घेणे, तसेच आय््तक व््त संपल्यानंतर 
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संस्ेचे यहशेब संस्ेने यन्युक् केलेल्या अंतग्तत यहशेब तपासयनसाकडून तपासून घेणे आयण नंतर सहकार खात्याच्या 
यहशेब तपासयनसाकडून यहशेब तपासणी करून घेणे व यहशेब तपासणीचा अहवाल अयधमंडळाच्या सव्तसाधारण सभेपुढे 
मान्यतेसाठी ठेवण्याचे का्य्त सयचवालाच करावे लागते.

३) का्द्ा्ील ्र्ुदींची पतू््थ्ा : सहकारी का्यद्ातील तरतिुतींनुसार सयचवाला आवश्यक ती वैधायनक पुसतके 
संस्ेमध्ये ठेवावी लागतात. भाग नोंिवही, ठेव नोंिवही, सभासि नोंिवही ही सव्त पुसतके यहशेब तपासणीच्या वेळी 
यहशेब तपासयनसास उपलबध करून द्ावी लागतात. संस्ेचे आय््तक व््त संपल्यानंतर नोंिणी अयधकाऱ्याकडे 
यन्ययमतपणे व ठरावीक मुितीमध्ये महणजेच ४५ यिवसाच्या आत आय ््तक कागिपत्रे, यवयवध यववरणपत्रे, यनवेिने, 
अहवाल इत्यािी पाठयवण्याचे का्य्त सयचवास करावे लागते.  

४) सभथेसंबंिी का्ये : सहकारी संस्ेमध्ये व्यवस्ापन सयमतीच्या  आयण सभासिांच्या अयधमंडळाच्या सभा अध्यक्ाच्या 
मान्यतेने घेणे, सभेपूवथी सभेची सूचना, का्य्तरिमपयत्रका त्यार करणे, सभेसंबंधी लागणारी कागिपत्रे, िसतऐवज त्यार 
करणे आयण संबयंधत व्यक्तींना ्योग्य त्या कालावधीमध्ये पाठयवणे. सभा सुरू झाल्यानंतर सभेसाठी आवश्यक असणारी 
गणसंख्या सभेला आहे यकंवा नाही हे पाहणे, सभेच्या अध्यक्ांना सभा चालू असताना मित करणे, मतिानासंबंधीचे 
कामकाज पार पाडणे, सभेचे यटपण ठेवणे इ. का्यचे करावी लागतात. सभा संपल्यानंतर ३० यिवसांच्या आत सभेचे 
इयतवृतत / सभावृततांत यलहून त्यावर अध्यक्ाची सही घेण्याचे का्य्त सयचवास करावे लागते.  

५) सभासदासंबंिीची का्ये  : सहकारी संस्ेच्या सयचवास सभासिांसबंधी काही का्यचे करावी लागतात. सभासिांना 
संस्ेबद्लची मायहती िेणे, त्यांच्या पत्रांना उततर िेणे, सभासितवाचे अज्त सवीकारणे, भाग भांडवल हसतांतरणाचे 
अज्त व्यवस्ापन सयमतीपुढे सािर करणे ही का्यचे सयचवाला करावी लागतात. सभासिांकडून सभासि शुलक, िेणगी 
सवीकारणे तसेच त्यांना सभेची सूचना, आय््तक कागिपत्रे, संचालकांचा अहवाल ्योग्य कालावधीत पाठयवण्याचे 
का्य्तही सयचवास पार पाडावे लागते. 

६) व्वस्ापन समम्ीसंबंिी का्ये  : सहकारी संस्ेचे प्रयतयनधी मंडळ महणून व्यवस्ापन सयमती संस्ेचे कामकाज 
पाहते.  संस्ेची ध्ये्यधोरणे ठरयवणे हे व्यवस्ापन सयमतीचे मुख्य का्य्त असते. व्यवस्ापन सयमतीने घेतलेल्या 
यनण्त्याची अंमलबजावणी करणे, सयचवास व्यवस्ापन सयमतीच्या सव्त सभांना उपसस्त रहावे लागते व त्या सभेत 
घेतलेले सव्त यनण्त्य संबयंधताना कळयवणे. संस्ेने ठरयवलेली उि् यिषे् पार पाडण्यासाठी तो व्यवस्ापन सयमती व 
अध्यक्ानंा वेळोवेळी मित करतो. सेवक वग्त व व्यवस्ापन सयमती ्यामध्ये सलोख्याचे संबंध ठेवण्याचे का्य्त करतो.

ब)   आदश्थ समचवाचथे गुण :  

१) प्रभावी व्सक्मत्व  : सहकारी संस्ेच्या सयचवाचा संचालक, सभासि, कम्तचारी तसेच त्र्यस् व्यक्तींशी संबंध 
्येत असतो.  त्यामुळे सयचवाचे व्यसक्मत्व हे प्रभावी असावे. त्याच्याकडे टापटीपणा, वक्शीरपणा, शांत व सं्यमी 
सवभाव, इतरांचे ऐकून घेण्याची वृतती आयण यशष्ाचार इत्यािी गुण असणे आवश्यक असते. सयचवास आपल्या 
आचार- यवचारातून इतरांवर प्रभाव पाडता आला पायहजे.  त्यामुळे त्याला आपल्या का्या्तत ्यशसवी होता ्येते.

२) कलपक्ा : संस्ेची कामे का्य्तक्मतेने आयण काटकसरीने पार पाडण्यासाठी नवीन कलपना व पि् धततींचा वापर 
करण्याची बौि् यधक कुवत सयचवाकडे असली पायहजे. संस्ेची का्यचे कमी खचा्तत, कमी वेळेत आयण ्योग्य प्रकारे पार 
पाडणे हे सयचवाच्या बौि् यधक क्मतेवर व कलपकतेवर अवलंबून असते.
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आदश्थ समचवाचथे गुण

१. प्रभावी व्यसक्मत्व

३. संभा्ण कौशल्य

४. व्यवसा्याचे  ज्ान

५. का्यद्ाचे  ज्ान

६. व्यवस्ापकी्य  ज्ान

७. पुढाकार वृतती

८. जनसंपका्तची आवड

२. कलपकता

३) संभाषण कौशल्  : संस्ेतील कम्तचारी, संचालक व सभासि तसेच संस्ेबाहेरील अनेक व्यक्तींशी सयचवाचा संबंध ्येत 
असतो.  त्यामुळे अशा व्यक्तींबरोबर संबंयधत यव््यावर तारतम्य ठेवून बोलणे, सम्यसूचकता पाळून आतमयवशवासाने 
मते मांडण्याची क्मता सयचवाकडे असावी लागते.

४) व्वसा्ाचथे  ज्ान  : सहकारी संस्ा ज्या प्रकारचा व्यवसा्य करते त्यासंबंधी सयचवास आवश्यक ज्ान असले पायहजे.  
सहकारी संस्ा ्या कृ् ी उतपािन, पतपुरवठा, बयँकंग सेवा, समाजाला वसतू आयण सेवांचा पुरवठा करणे, औद्ोयगक 
वसतूचे उतपािन इत्यािी पैकी कोणते तरी का्य्त करण्यासाठी स्ापन होत असतात. त्यामुळे संस्ा करीत असलेल्या 
व्यवसा्याचे तांयत्रक ज्ान यकंवा संस्ा िेत असलेल्या सेवा का्या्तची पुरेशी मायहती सयचवास असावी.

५) का्द्ाचथे  ज्ान  : सहकारी संस्ेस लागू असणारा सहकारी संस्ांचा का्यिा तसेच िेशातील प्रचयलत का्यद्ातील 
तरतुितींचे सयचवास ज्ान असावे.  सहकारी संस्ेच्या सयचवास सहकार का्यद्ाव्ययतररक् आ्यकर का्यिा, चलनक्म 
िसतऐवज का्यिा, कामगार का्यिे व औद्ोयगक का्यिे, मुद्रांक का्यिा, मक्ेिारी आयण गैरव्यवहार प्रयतबंधक 
का्यिा, प्रिू्ण यन्यंत्रण का्यिा, मायहतीचा अयधकार का्यिा -२००५ इत्याितींबाबतचे ज्ान असावे.

६) व्वस्ापकरी् ज्ान  : सहकारी संस्ेच्या िैनंयिन कामकाजामध्ये सयचवाची भयूमका महत्वाची असते. त्यामुळे त्याला 
प्रशासकी्य ज्ान असणे गरजेचे आहे.

७) पुढाकार वृत्ी  : कोणतेही का्य्त करण्यासाठी आवश्यक ्योजना त्यार करून यतची का्य्तवाही करणे आयण त्यात इतरांना 
बरोबर घेऊन जाण्याची आवश्यकता असते. ्यामुळे हाती घेतलेले का्य्त ्यशसवी होऊ शकते. त्यामुळे सयचवाजवळ 
पुढाकाराची वृतती असल्यास त्याला संस्ेच्या कामात इतरांचे सहका्य्त यमळू शकते.

८) िनसंपका्थची आवड  : संस्ेचे िैनंयिन कामकाज करताना सयचवाचा अनेक व्यक्ी आयण संस्ाशंी संबंध ्येत असतो.  
त्याला िररोज अनेक व्यक्तींच्या भेटी घ्याव्या लागतात. अनेकांबरोबर चचा्त करावी लागते. त्यासाठी इतर व्यक्तींत 
यमसळून राहणे, चचा्त करणे, आनिंिा्यी सवभावाने व संभा्ण चात्ुया्तने इतरांवर ्ाप पाडण्याची कला व आवड 
सयचवाकडे असणे उप्युक् असते.
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 कृती ३ : आपल्या परिसियातील सहकयािी संस्थेमधील सचिवयाच्या कया्यायािी मयाचहती घ्या.

• खचिनदयाि - खजिनदार हा सहकारी संस्थेतील एक महत्ाचा पदाजिकारी आहथे. ज्ा व्क्ीकडथे संस्थेचथे जहशथेब 
ठथे्ण्ाची ् आज्थिक व््हाराची िबाबदारी असतथे त्ा व्क्ीस खजिनदार असथे महणतात. जहशथेबपत्रके ् ताळथेबंद 
्ा्र खजिनदार सह्ा करतो. प्ामुख्ानथे खजिनदाराचा संबंि बँक व््हाराशी ्थेतो. िनादथेशाच्ा नोंदी तपासणथे, जबलथे 
् पा्त्ा तपासणथे, ्ाज्थिक अंदािपत्रकानुसार खचथि ् जशल्लक रक्कम ्ांचा पडताळा घथेणथे इ. कामथे खजिनदाराला 
करा्ी लागतात.

(१) चरि्याशील सभयासद, सह्ोगी सभयासद व नयाममयात्र सभयासद ्यातील तुलनयातमक अभ्यास. 

अ. 
रि. 

मुद्थे चरि्याशील सभयासद सह्ोगी सभयासद नयाममयात्र सभयासद

१ अ्थि िो संस्थेच्ा कारभारात भाग 
घथेतो आजण उपज्िीमध्थे नमूद 
केलथेल्ा संस्थेच्ा सथे्ांचा 
जकं्ा सािनांचा जकमान 
म्ाथिदथेत ्ापर करतो असा 
सदस् महणिथे जरि्ाशील 
सभासद हो्

िी व्क्ी जरि्ाशील सभासदांबरोबर 
सं्ुक्ररत्ा भाग खरथेदी करतथे जतला 
सह्ोगी सभासद असथे महणतात.

िी व्क्ी  के्ळ प््थेश शुलक भरून 
सभासद  होतथे जतला नाममात्र सभासद 
असथे महणतात.

२ भाग खरथेदी जरि्ाशील सभासद हा जकमान 
एक भाग खरथेदी करतो

सह्ोगी सभासद हा जरि्ाशील 
सभासदाबरोबर सं्ुक्पणथे भाग खरथेदी 
करतो.

नाममात्र सभासदास भाग खरथेदी 
करण्ाचा अजिकार नसतो.

३ भाग प्माण 
पत्रा्र ना्

जरि्ाशील सभासदाचथे ना् 
भागप्माणपत्रा्र प््म 
रिमांका्र असतथे.

सह्ोगी सभासदाचथे ना् भाग 
प्माणपत्रा्र दुसऱ्ा जकं्ा त्ानंतरच्ा 
रिमांका्र असतथे.

नाममात्र सभासद भाग खरथेदी 
करत नसल्ामुळथे त्ाचथे ना् भाग 
प्माणपत्रा्र नसतथे.

४ सभथेची 
सूचना

जरि्ाशील सभासदास 
अजिमंडळाच्ा ्ाज्थिक 
सभथेची ् अजिमंडळाच्ा 
ज्शथे् सभथेची सूचना 
जमळज्ण्ाचा अजिकार 
असतो.

सह्ोगी सभासदास सभथेची सूचना  
जमळज्ण्ाचा अजिकार नसतो त्ामुळथे 
त्ास सभथेस उपसस्त राहता ्थेत 
नाही.  परंतु जरि्ाशील सभासदाच्ा  
अनुपसस्तrत तो सभथेस हिर राहू 
शकतो.

नाममात्र  सभासदास स्थिसािारण 
सभथेची सूचना जमळज्ण्ाचा ् सभथेस 
हिर राहण्ाचा अजिकार नसतो.

५ मतदानाचा 
अजिकार

जरि्ाशील सभासदाला 
मतदानाचा अजिकार असतो.

सह्ोगी सभासदास जरि्ाशील 
सभासदाच्ा गैरहिथेरीत मतदानाचा 
अजिकार प्ाप्त होतो.

नाममात्र  सभासदास मतदानाचा 
अजिकार नसतो.

६ लाभांश जरि्ाशील सभासदाला 
लाभांश जमळज्ण्ाचा 
अजिकार असतो.

सह्ोगी सभासद सं्ुक्पणथे भाग 
खरथेदी करतो.  त्ामुळथे त्ास स्तंत्रपणथे 
लांभाश जमळत नाही.

नाममात्र सभासद भाग खरथेदी करत 
नसल्ानथे त्ाला लांभाश जमळत 
नाही.

७ सहभाग जरि्ाशील सभासद सहकारी 
संस्थेच्ा व््स्ापनात 
सहभागी होऊ शकतो.

सह्ोगी सभासद सहकारी संस्थेच्ा 
व््स्ापनात सहभागी होऊ शकत 
नाही.

नाममात्र  सभासद सहकारी संस्थेच्ा 
व््स्ापनात सहभागी होऊ शकत 
नाही.
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अ. रि. मुद्दथे अध्क्ष समचव
१ अ््त संचालक मंडळाच्या प्रमुखाला अध्यक् महणतात. सहकारी संस्ेचा पत्रव्यवहार सांभाळणारी व 

का्या्तल्यीन कामकाज पाहणारी व्यक्ी महणजे 
सयचव हो्य.

२ यनवड व यन्युक्ी अध्यक्ाची यनवड सहकारी संस्ेचे संचालक 
करीत असतात.

सयचवाची यन्युक्ी व्यवस्ापन सयमती करते.

३ का्यचे संस्ेचे िैनंयिन कामकाज पाहणे. मित व 
माग्तिश्तन, आय््तक यहतसंबंधाचे रक्ण करणे, 
सभेचे आ्योजन व संचालन करणे, इत्यािी का्यचे 
अध्यक् करतात.

संस्ेचा पत्रव्यवहार पाहणे, सभा भरयवण्यास 
मित करणे, इयतवृतत यलयहणे, यनबंधकास 
मायहती पुरयवणे इत्यािी का्यचे सयचव करतात.

४ यनणा्त्यक मत अध्यक्ानंा यनणा्त्यक मताचा अयधकार असतो. सयचवाला यनणा्त्यक मताचा अयधकार नसतो.
५ यन्यंत्रण व िेखरेख अध्यक् संस्ेतील कामकाजावर यन्यंत्रण व 

िेखरेख ठेवतात.
सयचव हे सहकारी संस्ेच्या पत्रव्यवहारावर 
िेखरेख व यन्यंत्रण ठेवतात.

६ मोबिला अध्यक्ानंा कामाचा मोबिला महणून संस्ेकडून 
मानधन यमळते.

सयचवास कामाचा मोबिला महणून संस्ेकडून 
वेतन यकंवा मानधन यमळते.

७ बडतफ्फ अध्यक्ानंा यनबंधक व आ्युक्, संचालक मंडळ 
यकंवा सव्तसाधारण सभा बडतफ्फ करू शकते.

सयचवास संचालक मंडळ यकंवा सव्तसाधारण 
सभा बडतफ्फ करू शकते.

Ø		 सभासद :
सभासि हा सहकारी संस्ेचा मालक असतो.  सभासितवाच्या अटतींची पतू्तता करणारी व्यक्ी सहकारी संस्ेची सभासि 

होऊ शकते.

Ø		 सभासदाची पात्र्ा :
१) सज्ान व्यक्ी २)  का्य्तके्त्रात वासतव्य 
३)  यवद्ा्थी सभासि  ४)  नोंिणीकृत संस्ा
५)   भागीिारी संस्ा  ६)   कंपनी
७)   साव्तजयनक यवशवसत संस्ा  ८)   सहकारी संस्ा
९)   स्ायनक सवराज्य संस्ा  १०)  केंद्र / राज्य सरकार

Ø		 सभासदांचथे प्रकार :
 १) यरि्याशील सभासि  २)   अयरि्याशील सभासि  
 ३)   सह्योगी सभासि ४)   नाममात्र सभासि

(२) अध्क्ष व समचव फरक

१.३  सारांश
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Ø	 सभासदांचथे अमिकार :
१)  भागप्रमाणत्र यमळयवणे २)  सभेबाबत अयधकार
३)  व्यवस्ापन सयमतीबाबत अयधकार ४)  यनबंधकाकडे अज्त करण्याचा अयधकार
५)  लांभाश, वसतू व सेवा यमळयवण्याचा अयधकार ६)  वारसाबाबत अयधकार
७)  इतर अयधकार

Ø		 सभासदांच्ा िबाबदाऱ्ा :
१) यन्यमांचे पालन करण े २) िेणी िेणे
३) भागधारण करणे ४) िे्यता
५) वारसनोंि ६) कज्त वापर व परतफेड
७) चौकशीच्या वेळी मायहती पुरयवणे ८) सभांना उपसस्त राहणे
९) उतपायित वसतूची संस्ेमाफ्फत यवरिी १०) नुकसान भरपाई
११) संस्ेचे यहत जोपासणे

•		 सभासदतव रद्द होणथे/संपुष्ा् ्थेण्ाची कारणथे :
१) सभासिाचा मृत्यू २) सभासितवाचा राजीनामा
३) भाग हसतांतरण ४) का्य्तके्त्राबाहेर वासतव्य
५) संस्ेचे यवसज्तन ६) सभासिाची हकालपट्ी
७) नािारी ८) अयरि्याशील सभासि

Ø	व्वस्ापन समम्ी/का््थकारी समम्ी :
सभासि आपले प्रयतयनधी यनवडतात.  यनवडून यिलेल्या सभासिांना सामिुाय्यकररत्या व्यवस्ापन सयमती असे महणतात.  

व्यवस्ापन सयमती सहकरी संस्ेच्या कामकाजाबाबत जबाबिार असते. व्यवस्ापन सयमतीचे सिस्य हे सभासिांचे प्रयतयनधी 
असतात.

Ø	व्वस्ापन समम्ीचथे का्ये :
१) धोरणांची अंमलबजावणी २) सभासितवास मान्यता
३) का्या्तल्यीन कम्तचाऱ्यांची यन्युक्ी ४) भाग भांडवलात वाढ
५) यनधीमध्ये वाढ ६) सेवकांच्या तरिारतींचे यनवारण
७) सभासिांच्या तरिारतींचे यनवारण ८) सभासिांचे यहतसंरक्ण
९) यनवडणुकांचे आ्योजन १०) सव्तसाधारण सभांचे आ्योजन

Ø	व्वस्ापन समम्ीचथे अमिकार :
१) सभासिांबाबतचे अयधकार २) सेवक वगा्तची यन्ुयक्ी
३) यनधी उभारणे ४) मालमतता खरिेी
५) इतर अयधकार  
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Ø	व्वस्ापन समम्ीच्ा िबाबदाऱ्ा :
१) हमीपत्र िेणे.
२) यन:सवा्थी व प्रामायणकपणे का्य्त.
३) सभांचे आ्योजन.
४) यनण्त्य यवचारपवू्तक.
५) भांडवल आयण यनधीची गुंतवणूक.
६) यववरणपत्रे व मायहती सािर करणे.
७) मालमततेचा वापर.
८) सत्य आयण वासतव मायहती.
 ९) राज्य यनवडणूक प्रायधकरणास मायहती िेणे.
१०)  नैयमसततक ररक् पिाबाबत मायहती.
११) सपधा्ततमक व्यवसा्य.
१२) वाजवी यकंमतीत मालमतता खरेिी.

Ø	संस्थेचथे पदामिकारी 

सहकारी संस्ेच्या का्या्तल्यीन पिायधकाऱ्यांमध्ये अध्यक्, उपाध्यक्, सयचव आयण खयजनिार इत्याितींचा समावेश 
होतो.

• अध्क्ष 

व्यवस्ापन सयमतीच्या सभेतून अध्यक्ाची यनवड केली जाते. सहकारी संस्ेचा अध्यक् हाच संस्ेच्या सव्त सभांचा 
महणजे व्यवस्ापन सयमती आयण अयधमंडळाच्या सव्तसाधारण सभेचा अध्यक् महणून का्य्त करतो.

अ) अध्क्षाचथे का्ये 
१) संस्ेचे िैनंयिन कामकाज २) मित व माग्तिश्तन 
३) सलोख्याचे संबंध यनमा्तण करणे  ४) आय ््तक यहतसंबंधाचे रक्ण करणे 
५) सभांचे आ्योजन ६) सभांचे संचालन 

ब) अध्क्षाचथे अमिकार 
१) िैनंयिन कामकाजाबाबतचे अयधकार  २) कागिपत्रावर सह्ा करणे 
३)  संस्ेचे यहशेब ४) कामचुकार कम्तचाऱ्यावंर कारवाई  
५) सभांबाबतचे अयधकार ६) यनणा्त्यक मत िेणे  
७) इयतवृततावर सही करणे 
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क) अध्क्षाच्ा िबाबदाऱ्ा
१) यन्यंत्रण  २) का्यवोततर मान्यता 
३) सुसंवाि साधणे   ४) सभांबाबतची जबाबिारी 
५) महत्वाच्या िसतऐवजांवर सह्ा करणे 

•  उपाध्क्ष
अध्यक्ाच्या अनुपसस्तीमध्ये उपाध्यक्च अध्यक् महणून काम पाहतो.  त्यामुळे उपाध्यक्ासाठी पात्रता त्याची भूयमका, 

हक्क, कत्तव्ये व जबाबिाऱ्या ह्ा अध्यक्ाप्रमाणेच आहेत.

• समचव
सहकारी संस्ेचे कामकाज पार पाडण्यासाठी सयचवाची नेमणूक केली जाते. सयचवाच्या कामाचे सवरूप, सहकारी 

संस्ेच्या प्रकारानुसार व आकारानुसार बिलत जाते.  त्याची नेमणूक पणू्तवेळ यकंवा अध्तवेळ  तसेच मानि यकंवा पगारी सेवक 
महणून केली जाते.

Ø समचवाची का्ये
१) प्रशासकी्य का्यचे  २) यहशेब ठेवणे व यहशेबतपासणी  
३) का्यद्ातील तरतुितींची पतू्तता  ४) सभेसंबंधी का्यचे 
५) सभासिासंबंधीची का्यचे   ६) व्यवस्ापन सयमतीसंबंधी का्यचे 

Ø	आदश्थ समचवाचथे गुण

१) प्रभावी व्यसक्मत्व   २) कलपकता 
३) संभा्ण कौशल्य ४) व्यवसा्याचे ज्ान  
५) का्यद्ाचे ज्ान  ६) व्यवस्ापकी्य ज्ान  
७) पुढाकार वृतती   ८) जनसंपका्तची आवड  

• खमिनदार - खयजनिार हा सहकारी संस्ेतील एक महतवाचा पिायधकारी आहे. खयजनिाराचा संबंध बँक व्यवहाराशी 
्येतो.

१.४  महत्वाच्ा संज्ा

१) सभासद -  सहकारी का्यद्ानुसार सभासितवाच्या अटी पणू्त करणारी व संस्ेचे यकमान एक भाग खरेिी करणारी 
व्यक्ी हो्य.

२) भाग भांडवल- सहकारी संस्ेने भाग यवरिी करुन उभारलेला यनधी.

३) संचालक - सभासिांनी यनवडून यिलेले प्रयतयनधी.

४) व्वस्ापन समम्ी- सभासिांनी यनवडून यिलेल्या संचालकांचा समूह.
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५) लाभांश -  सभासिांमध्ये वाटप केला जाणारा वाढावा (नफा)

६) भाग प्रमाणपत्र - भागांचा मालकी हक्क िश्तयवणारा िसतऐवज.

७) अम्ा्थमद्  िबाबदारी- सहकारी संस्ेच्या कजा्तची व िेणी परतफेडीची जबाबिारी वै्यसक्कररत्या सभासिांची असते. 

८) म्ा्थमद् िबाबदारी -  सभासिांची जबाबिारी त्याने खरिेी केलेल्या भागांच्या िश्तनी मूल्याइतकी असते.

प्र.१ अ)  खालील मदलथेल्ा प्ाां्ांमितून ्ोग् प्ा्थ् मनवडून मविानथे पतूण्थ करा व पुनहा मलहा.
१)  संचालक हे सभासिांचे ................ असतात.
 अ) सावकार  ब) प्रयतयनधी  क) नोकर

२) भाग प्रमाणपत्रावर िुसऱ्या अ्वा त्यापुढील रिमांकावर नाव असलेली व्यक्ी महणजे ................ सभासि 
हो्य.    

 अ) यरि्याशील ब) नाममात्र  क) सह्योगी 

३) सभासितवासाठी सव्त अटतींची पतू्तता करणाऱ्या सभासिास ................ महणतात.
 अ) यरि्याशील ब) सह्योगी  क) नाममात्र

४) केवळ प्रवेश फी भरून सभासि महणून िाखल झालेली व्यक्ी ................ सभासि हो्य.
 अ) सह्योगी  ब) यरि्याशील क) नाममात्र

५)  व्याची ................ व्चे पणू्त झालेली व्यक्ी सभासितवास पात्र असते.
 अ)१८  ब) १५   क) २१ 

६) सभासि हे सहकारी संस्ेचे ................ असतात.
 अ) सावकार  ब) सेवक  क) मालक

७) यनणा्त्यक मताचा अयधकार केवळ ................ वापरू शकतो. 
 अ) अध्यक्  ब) खयजनिार  क) सयचव

८) सभा तहकूब करण्याचा अयधकार ................ ्यांना आहे.
 अ) अध्यक्  ब) नाममात्र सभासि  क) सयचव

९) सहकारी संस्ेच्या व्यवस्ापन सयमतीच्या सिस्यांची संख्या ठरयवण्याचा अयधकार ................ ला असतो.
 अ) सयचव   ब) अध्यक्  क) यनबंधक

१०) सहकारी संस्ेचा पत्रव्यवहार सांभाळणारी व्यक्ी ................ महणून ओळखली जाते.
 अ) सयचव   ब) अध्यक्  क) लेखापाल

१.५  सवाध्ा्
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ब)   ्ोग् िोड्ा िुळवा.

‘अ’ गट ‘ब’ गट

अ)  यरि्याशील सभासि
ब)  अध्यक्
क)  सह्योगी सभासि
ड)  संचालक
इ)  सयचव

१)  सभासिांचे प्रयतयनधी
२)  मतिानाचा अयधकार असतो.
३)  मतिानाचा अयधकार नसतो.
४)  स्ंयुक्पणे भाग धारण करतो.
५)  केवळ प्रवेश शुलक भरतो.
६)   संस्ेचे सावकार
७)  यनणा्त्यक मताचा अयधकार नसतो
८)  सहकारी संस्ेचा यनबंधक
९)   यनणा्त्यक मताचा अयधकार असतो.
१०)  सहकारी संस्ेचा सेवक

क) खालील मविानांसाठी एक शबद / शबदसमतूह मलहा.

१) भाग प्रमाणपत्रावर प्र्म रिमांकावर नाव असणारा सभासि.
२)  केवळ प्रवेश फी भरून सभासितव यमळणारी व्यक्ी.
३)  सभा तहकुबीचा अयधकार असणारा पिायधकारी.
४)  यरि्याशील सभासिाच्या गैरहजेरीत सभेला उपसस्त राहू शकणारा सभासि.
५)  सभासिांनी िैनंयिन कामकाजासाठी यनवडून यिलेले प्रयतयनधी.
६)  यनणा्त्यक मताचा अयधकार असणारा पिायधकारी.
७)  सहकारी संस्ेचा पत्रव्यवहार सांभाळणारी व्यक्ी.
८)  अध्यक्ाच्या गैरहजेरीत सभेचे कामकाज चालयवणारी व्यक्ी.

ड)   खालील मविानथे चतूक मकंवा बरोबर ्थे मलहा.
१) सहकारी  संस्ेचे सभासि संचालकांची यनवड करतात.
२) यरि्याशील सभासिांना लाभांश यमळयवण्याचा अयधकार नसतो.
३) सभासिांनी यनवडून यिलेल्या प्रयतयनधतींच्या समुहाला संचालक मंडळ महणतात.
४) संचालक हे िैनंयिन कामकाज पाहत नाहीत.

इ)   खालील मविानथे पतूण्थ करा.
१)  भाग प्रमाणपत्रावर िुसऱ्या व त्यापुढील रिमांकावर नाव असलेली व्यक्ी महणजे ................ सभासि हो्य.    
२)  सभासिांनी यनवडून यिलेल्या प्रयतयनधतींना ................ महणतात.
३)  अध्यक्ाला ................ मत िेण्याचा अयधकार असतो.
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फ)  अचतूक प्ा्थ् मनवडा.

१. अध्यक्ाच्या गैरहजेरीत पिभार सांभाळणे    

२.        यनणा्त्यक मत

३. पत्रव्यवहार सांभाळणे   

४.    मतिानाचा अयधकार असतो

५. सभासिांचा प्रयतयनधी    

 

यरि्याशील सभासि, संचालक, अध्यक्, सयचव,उपाध्यक्

ग)  एका वाक्ा् उत्रथे मलहा.
१) संचालक महणजे का्य? 

२) अध्यक् यनणा्त्यक मताचा वापर केवहा करू शकतो?

३) सभासि महणजे का्य?

४) सयचव महणजे का्य?

५) नाममात्र सभासि महणजे का्य?

ह)  खालील वाक्ा्ील अिोररख् शबद दुरुस् करून वाक् पुनहा मलहा.
१) अध्यक्ांच्या अनुपसस्तीत संस्ेचे िैनयंिन कामकाज पाहणारी व्यक्ी महणजे सयचव हो्य. 

२)   संस्ेची नवीन का्य्तकाररणी यनवडण्यासाठी यनवडणुका घेणे हे अंकेक्काच ेकाम आहे.

३)   भाग प्रमाणपत्रावर प्र्म रिमांकावर नाव असणाऱ्या सभासिास अध्यक् महणतात.

४)   इयतवृतत यलयहण्याची जबाबिारी अध्यक्ाची असते.

ई)   गटा् न बसणारा शबद शोिा.
 १)  अ) अध्यक्  ब) उपाध्यक्  क) सयचव  ड) सभासि

 २)  अ) नोंिणी अयधकारी  ब) अध्यक्  क) सयचव  ड) उपाध्यक्

ि)  ्ोग् रिम लावा.  

 १)  अ) अध्यक् ब) उपाध्यक्  क) सभासि  
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प्र.२ खालील संज्ा सपष् करा.

१)  सभासि

२)  संचालक

३)  व्यवस्ापन सयमती

४)   यरि्याशील सभासि

५)  नाममात्र सभासि

प्र.३ उप्ोिनावर / सवम्ावर आिारर् प्रशन

१) सयचव हा सहकारी संस्ेचा महत्वाचा पिायधकारी असतो.

प्र.४  फरक सपष् करा.

१) यरि्याशील सभासि आयण नाममात्र सभासि

२) नाममात्र सभासि आयण सह्योगी सभासि

३) सह्योगी सभासि आयण यरि्याशील सभासि

४) अध्यक् आयण सयचव

प्र.५ टीपा मलहा.

१) सभासिांचे प्रकार २) सभासितव रद् होण्याची कारणे

३) अध्यक्ांचे अयधकार ४) सभासिांची पात्रता

५) आिश्त सयचवाचे गुण ६) सयचवाची का्यचे

प्र.६ कारणथे मलहा.

१)  सभासि हे सहकारी संस्ेचे मालक असतात.

२)  यरि्याशील सभासिाला मतिानाचा अयधकार असतो.

३)  अध्यक्ाला यनणा्त्यक मत िेण्याचा अयधकार असतो.

४)  सभासि आपले प्रयतयनधी यनवडतात.

५)  अध्यक्ाची यनवड व्यवस्ापन सयमतीमधून केली जाते.

६)  सयचवाच्या अंगी अनेक गुण आवश्यक असतात.

७)  सयचवाला सहकार का्यद्ाचे ज्ान आवश्यक असते.

८)  सयचव हा सहकारी संस्ेचा महत्वाचा पिायधकारी असतो.
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प्र.७ खालील प्रशनांची ्ोडक्ा् उत्रथे मलहा.
१)  सभासिांचे प्रकार यवशि करा.
२)  सभासितव रद् होण्याची कारणे सांगा.
३)  सभासिांच्या जबाबिाऱ्या यवशि करा.
४)  सभासिांची पात्रता यवशि करा.
५)  सयचवाची का्यचे यवशि करा.

प्र.८ दीघयोत्री प्रशन.
१)  सहकारी संस्ेच्या सभासिांचे अयधकार आयण जबाबिाऱ्या सयवसतरपणे सपष् करा.
२)  व्यवस्ापन सयमतीची का्यचे सवससतरपणे सपष् करा.
३)  अध्यक्ांचे अयधकार आयण जबाबिाऱ्या सयवसतरपणे सपष् करा.
४)  व्यवस्ापन सयमतीचे अयधकार व जबाबिाऱ्या सपष् करा
५)  सयचवाची व्याख्या सांगून आिश्त सयचवाचे यवयवध गुण यवशि करा.

i   i      i
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२.१  प्रस्ावना
सहकारी संस्ेचा सयचव हा संस्ेच्या िैनयंिन कामकाजातील अत्यंत महत्वाचा पिायधकारी असतो. संस्ेचा महत्वाचा 

पिायधकारी महणून सयचवाला अनेक महत्वपणू्त जबाबिाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. त्याला संस्ेचे यहशेब व पत्रव्यवहार 
हा काळजीपवू्तक पाहावा लागतो. सहकारी संस्ा ही एक व्यावसाय्यक संस्ा असल्याने यतचे ्यश संस्ेच्या यहशेब व 
पत्रव्यवहारावर अवलंबून असते.

आधुयनक काळात मोबाईल, फॅकस, इंटरनेट, ईमेल इ. अत्यंत  जलि सिंेशवहनाची अनेक साधने असूनही आज 
पत्रव्यवहाराचे महत्व यटकून आहे. व्यावसाय्यक क्ेत्रात आपल्या संस्ेची प्रयतमा चांगली यनमा्तण करण्यासाठी उततम पत्रव्यवहार 
उप्योगी पडतो. सहकारी संस्ेचे सभासि, संचालक, पिायधकारी व नोकरवग्त, यनबंधक तसेच व्यावसाय्यक जगतातील 
इतरांच्या बरोबर सहकारी संस्ेचा सयचव सलोख्याचे संबंध यनमा्तण करू शकतो. तसेच  सहकारी संस्ेचा पत्रव्यवहार हा 
संस्ेच्या प्रवत्तनापासून ते संस्ा अससततवात असेप्यांत सतत सुरू असतो. ्या सव्त गोष्तींचा यवचार करता सहकारी संस्ेच्या 
सयचवाच्या पत्रव्यवहाराची मायहती घेणे आवश्यक ठरते.

२.२ समचवाचा पत्रव्वहार 
सहकारी संस्ेमध्ये पत्रव्यवहार हा सवतंत्र यवभाग असतो.सयचवाच्या यन्यंत्रणाखाली पत्रव्यवहार खाते चालते. सहकारी 

संस्ेचा सयचव हा यचटणीस, सेरिटेरी ्या नावाने िेखील ओळखला जातो. संस्ेच्या पत्रव्यवहार यवभागात नेमलेला नोकरवग्त 
पत्रव्यवहाराचे काम पाहताे. परंतु काही महत्वाची पत्रे यलयहण्याचे काम सवतः सयचवाला करावे लागते. सहकारी संस्ेचे 
सभासि, संचालक, यनबंधक, यवमा कंपन्या, बँका व इतर यवतती्य संस्ा इ. अनेकांबरोबर सतत पत्रव्यवहार करावा लागतो. 
सहकारी संस्ा ही व्यावसाय्यक संस्ा असल्याने सयचवाला व्यावसाय्यक पत्रव्यवहार करताना अनेक महत्वाच्या गोष्तींकडे 
बारकाईने लक् द्ावे लागते. पत्रव्यवहारामुळे पैसा, वेळ व श्रमात बचत होते. संस्ेची उलाढाल वाढते. सयचवाने अन्य 
घटकांशी केलेला पत्रव्यवहार हा भयवष्यकाळात लेखी व का्यिेशीर पुरावा महणून उप्योगी पडतो. इतरांना नकारातमक उततरे 
िेणे शक्य होते.यवयवध का्यद्ांतील तरतुितींची पूत्तता होऊ शकते. आपल्या सहकारी संस्ेशी संबयंधत असणाऱ्या सव्त 
घटकांशी ्योग्य संबंध ठेऊन संस्ेच्या व्यवसा्यात वाढ करता ्येते.

२.  सहकारी संस्थेच्ा समचवाचा पत्रव्वहार
(Secretarial Correspondence of Co-operative Society)

 २.१  प्रस्ावना २.४  सारांश

 २.२  समचवाचा पत्रव्वहार २.५  सवाध्ा्

  २.२.१ अ््थ

  २.२.२  आराखडा

 २.३  समचवाचा पत्रव्वहार

  २.३.१  समचवाचा सभासदांबरोबरचा पत्रव्वहार 

  २.३.२  समचवाचा संचालक व्वस्ापन समम्ीबरोबरचा पत्रव्वहार

  २.३.३  समचवाचा सहकारी संस्थेच्ा मनबंिकाबरोबरचा पत्रव्वहार
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२.२.१ अ््थ 

संिेशवहनाची अनेक साधने आहेत. पत्रव्यवहार हे सिंेशवहनाचे साधन आहे.डेवहीस ्यांच्या मते सिंेशवहन महणजे 
“एका व्यक्ीकडून िुसऱ्या व्यक्ीकडे मायहती व यवचार पाठयवण्याची प्रयरि्या हो्य.” पत्रव्यवहाराचे खाजगी पत्रव्यवहार,  
का्या्तल्यीन पत्रव्यवहार व व्यावसाय्यक पत्रव्यवहार असे तीन प्रकार आहेत. व्यवसा्याचे ्यश हे पत्रव्यवहारावर अवलंबून 
असल्याने हा पत्रव्यवहार एक आिश्त पत्रव्यवहार असावा. तसेच पत्रव्यवहार करताना संस्ा व पत्रवाचक ्यांच्या यहतसंबंधांचा 
यवचार करून ्योग्य भा्ेत उततरे यलयहणे आवश्यक ठरते. व्यावसाय्यक पत्रे संयक्प्त पण पररपणू्त असावी.

२.२.२ पत्राचा आराखडा

१. शीष्थक

संस्ेचे नाव व पतता

ईमेल आ्यडी

                                    

िूरधवनी.   २. यिनांक .............

३.जावक रिमांक .............

४.अंतग्तत पतता .............

नाव/हुद्ा .............

पतता - ............. 

५. यव््य - ............. 

६. संिभ्त - .............

७. अयभवािन

८. पत्राचा मुख्यभाग .............

अ. पररच्ेि एक (पत्राची प्रसतावना) .............

ब. पररच्ेि िोन (पत्राचा आश्य) .............

क. पररच्ेि तीन (पत्राचा समारोप) .............

९. सौजन्यपणू्त समारोप .............

१०. सवाक्री .............

११. सहपत्रे / सोबत .............

१२. आद्ाक्र े.............

१३. प्रयतयलपी .............
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१) शीष्थक : व्यावसाय्यक पत्र यलयहणाऱ्या सहकारी संस्ेचे नाव हे पत्राच्या अगिी वरच्या बाजूस ठळक म्ळ्ामध्ये 
मध्यभागी यिले जाते. सहकारी संस्ेचे नाव, मुख्य का्या्तल्याचा पतता, बोधयचनह, ई-मेल, फोन नंबर, फॅकस, 
संकेतस्ळ ्यांचा समावेश होतो.

२) मदनांक:  प्रत्येक पत्रावर यिनांक असणे आवश्यक असते. सव्तसाधारणपणे यिनांक हा शी््तकाखाली उजव्या बाजूला 
यलयहला जातो. यिनांक िोन पद्धतीने यलयहला जातो. उिाहरणा््त, यरियटश पद्धतीनुसार तो २५ मे, २०१९ असा 
यलयहला जातो तर अमेररकन पद्धतीनुसार तो मे २५, २०१९ असा यलयहला जातो. आपल्याकडे यरियटश पद्धत ही 
अयधक लोकयप्र्य असून यतचा वापर मोठ्ा प्रमाणावर केला जातो. पत्रात यिनांक असल्यायशवा्य अशी पत्रे न्या्याल्यात 
लेखी पुरावा महणून ग्ाह् धरली जात नाही.

३) िावक रिमांक : व्यावसाय्यक पत्र यलयहताना त्याचा जावक रिमांक टाकावा लागतो. पत्र यलहून झाल्यानंतर त्याची नोंि 
पत्र पाठयवण्यापूवथी जावक रयजसटरमध्ये करावी लागते. जावक रिमांक यलयहण्याची पद्धती पुढीलप्रमाणे आहे. उिा; 
जावक रिमांक  - क/७०/२०१९

        क- कज्त, पत्र रिमांक ७० आयण व््त २०१९

४) अं्ग्थ् पत्ा : ज्या व्यक्ीला पत्र पाठवा्यचे आहे. त्या व्यक्ी अगर संस्ेच्या नावाचा व पत््याचा ्यामध्ये समावेश 
असतो. तसेच हा पतता डाव्या बाजूला यलयहला जातो. अंतग्तत पतता पुढीलप्रमाणे यलयहला जातो. 

 श्री.रयवंद्र महािेव स्ूय्तवंशी 
 मु.पो. िततवाडी,
 ता. करवीर
 यज.कोलहापूर - ४१६ ५०७

५) मवष्: यव््यावरून पत्राची ओळख होते. पत्राचा यव््य ्ोडक्यात यिला पायहजे. उिाहरणा््त,

     यव््य - कज्त मंजुरीबाबत

६) संदभ्थ : संिभ्त आवश्यकतेनुसार िेतात. उिाहरणा््त सिंभ्त - आपला यि. २ मे, २०१९ चा कज्त मागणी  अज्त रि. 
क/२१०/२०१९

७) अमभवादन : पत्रवाचकासाठी जे सौजन्यपूण्त शबि वापरण्यात ्येतात त्यांना अयभवािन असे महणतात. ्या शबिांमध्ये 
महोि्य, माननी्य, महाश्य, महोि्या, इत्यािी शबिांचा समावेश असतो.

८)  पत्राचा मुख् भाग : व्यावसाय्यक पत्र यलयहताना ते अत्यंत ् ोडक्यात यलयहणे आवश्यक असते. पत्रलेखकाने गरजेनुसार 
िोन अगर जासतीत जासत तीन पररच्ेिांमध्ये पत्र पूण्त करणे आवश्यक असते. ्यामध्य ेपयहल्या पररच्ेिात पत्राचा हेतू 
असतो. िुसऱ्या पररच्ेिात पत्राचा आश्य सपष् व सोप्या भा्ेत मांडला जातो.तर यतसऱ्या पररच्ेिात मजकुराचा 
समारोप असतो.

९) सौिन्पतूण्थ समारोप : पत्र पूण्त करण्याचा नम्र माग्त आहे. पत्र पणू्त करण्याच्या प्रयरि्येत आभारपवू्तक शेवट असतो. 
हा पत्राच्या शेवटी उजव्या बाजूला परंतु सहीच्या वरती यलयहला जातो. त्यासाठी आपला यवशवासू, आपला नम्र 
इत्यािीपैंकी एका शबिाचा वापर केला जातो.

१०) सवाक्षरी/सही : आभारपूव्तक शबिाच्या खाली पत्राच्या उजव्या बाजूस पत्रलेखकाची सही असते. ्या सहीमुळे पत्राला 
का्यिेशीर सवरूप प्राप्त होते.
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११) सहपत्रथे/सोब् : मुख्यपत्रासोबत जोडलेल्या कागिपत्रांना सहपत्रे महणतात. ही सहपत्रे पत्राच्या समारोपानंतर डाव्या 
बाजूला समासाला लागून यलयहली जातात. उिाहरणा््त, लाभांश वाटपााचे सभासिास पत्र पाठयवताना त्या पत्रासोबत 
लाभांश अयधपत्र रि. ४१२ इत्यािी. कागिपत्रे पाठवावी लागतात. 

१२) आद्ाक्षरथे : व्यावसाय्यक पत्र हे संगणकी्य असेल तर टंकलेखन करणाऱ्या व्यक्ीच्या नावाची अाद्ाक्रे पत्राच्या 
शेवटी डाव्या बाजूला समासाला लागून असतात. जर टंकलेखनात चुका झाल्यास संबंयधत व्यक्ीला जबाबिार धरले 
जाते. काही सहकारी संस्ा ्याचा वापर करताना आढळून ्येतात.

१३) प्रम्मलपी/ मामह्ीसाठी प्र् : प्रसंगी व्यावसाय्यक पत्राच्या प्रती मायहतीसाठी इतरांना पाठवाव्या लागतात. त्याची 
मायहती ्यात िेतात.

 उिा. मा. यनबंधक, सहकारी संस्ा, पुणे
 ्यांना मायहतीसाठी सािर 

 पत्रलेखन ही एक कला आहे.वरील मुि् द्ांचा वापर करून व्यावसाय्यक पत्र यलहावे लागते. पत्रव्यवहारावर सहकारी 
संस्ाचंे व्यवसाय्यक ्यश अवलंबून असते.

२.३ समचवाचा पत्रव्वहार :
 महाराष्ट्र सहकारी का्यिा १९६० नुसार सहकारी संस्ेचे सभासितव व्यक्ी व संस्ांना यिले जाते. सहकारी संस्ेच्या 

सभासिाबरोबर व्यवसाय्यक कारणांसाठी पत्रव्यवहार करावा लागतो. त्यापैकी काही महत्वाच्या पत्रांचा अभ्यास 
आपण करणार आहोत.

२.३.१ सभासदांशी पत्रव्वहार :-
१) सभासितव मंजुरीचे पत्र २) सभासितव नामंजूरीबाबतचे पत्र
३) भाग हसतांतरणाबाबतचे पत्र ४) कज्तमंजुरी बाबतचे पत्र
५) कज्त ्कबाकीिारास समरण पत्र ६) पयहली साधारण मंडळ सभेची
७) अयधमंडळाच्या वाय््तक सभेची   सूचना व का्य्तरिमपयत्रका
 सूचना व का्य्तरिमपयत्रका ८) लाभांश वाटपासंबंधीचा पत्रव्यवहार
९) अयधमंडळाची यवशे् सभेची सूचना व का्य्तरिम पयत्रका

२.३.२  संचालकाशी/व्वस्ापन समम्ीशी पत्रव्वहार :-
१) व्यवस्ापन सयमतीच्या संचालकाला व्यवस्ापन सयमतीच्या सभेची सूचना व का्य्तरिमपयत्रका
२) व्यवस्ापन सयमतीच्या सभेची तारीख बिलण्याबाबत एका संचालकाने केलेल्या यवनंती पत्रास उततर िेणारे पत्र
३) व्यवस्ापन सयमतीच्या सभेला गैरहजर असणाऱ्या संचालकास सभेचे मायहती िेणारे पत्र
४)  संचालकास उपसयमतीच्या सभेची सूचना िेणारे पत्र

२.३.३  मनबंिकाशी पत्रव्वहार :- 
१) यन्योयजत सहकारी संस्ेसाठी नाव राखून ठेवण्याबाबत पत्र 
२) सहकारी संस्ेच्या नोंिणीसंबंधीचे पत्र
३) सहकारी संस्ेच्या पोटयन्यमावलीत िुरुसतीस मान्यता िेणारे पत्र 
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२.३.१  सभासदांशी पत्रव्वहार :-

१. सभासदतव मंिुरीचथे पत्र

्यशवंत सहकारी साखर कारखाना म्या्तयित, 
गणेशनगर, ता. पनहाळा, 

यज.कोलहापूर - ४१६ ५०७
                                                ईमेल- yashwant@gmail.com 

   िूरधवनी- ०२३२० - २२२२६०                             
   जावक रि- स/०५/२०१९                                                            यिनांक -१६ जून, २०१९.
    प्रयत,
    श्री.तेजस यवषणू िेवरे,
    मु.पो.खडकेवाडी,
    ता. पनहाळा,  यज. कोलहापूर- ४१६ ५०७.

यव््य - सभासितव मंजुरीबाबत

संिभ्त - आपला सभासितवासाठीचा अज्त रि. २७०/६ एयप्रल, २०१९.

   महोि्य,

साखर कारखान्याच्या सभासितवासाठी आपण केलेल्या अजा्तच्या सिंभा्तत आपणास कळयवण्यात ्येते की, 
यिनांक. २८ मे, २०१९ रोजी झालेल्या व्यवस्ापन सयमतीच्या सभेत आपला सभासितवाचा अज्त मंजूर करण्यात 
आला असून आपणास यिनांक २८ म,े२०१९पासून कारखान्याचे सभासितव िेण्यात आलेले आहे.

साखर कारखान्याच्या भागांसाठी आपण रक्कम रु. ५०००/- (रुप्ये पाच हजार  फक्)  हे पत्र 
यमळाल्यापासून पंधरा यिवसांच्या मुितीत कारखान्याच्या मध्यवतथी का्या्तल्यात भरणा  करावी, त्यानंतरच आपणांस 
भाग िाखला यमळू शकेल. 

          कळावे,

आपला यवशवासू,
सही

श्री. आर.एस.पाटील
सयचव

       व्यवस्ापन सयमतीच्या आिेशानुसार                    
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२. सभासदतव नामOंwरी बाब्चथे पत्र :

श्ी गणथेश सहकारी प्संस्ा म्ा्थमद्, 

२२०, सेवासिन, खेड,

पुणे - ४१० ५०५

 ईमेल- ganesh@gmail.com 

   िूरधवनी- ०२०-२५६७२५२५                   

   जावक रि./ एन/२५/२०१९                                                 यि. १० म,े२०१९.

    प्रयत,
    श्री.सयचन गोयवंि जाधव,
    यशवाजी रोड, आंबेगाव,
    पुणे - ४१० ५०९.

    यव््य- सभासितव नामंजुरीबाबत

    संिभ्त- आपला सभासितवसाठीचा अज्त रि. १०१/२० एयप्रल, २०१९.
महोि्य,

सहकारी पतसंस्ेच्या सभासितवासाठी आपण केलेल्या अजा्तच्या संिभा्तत आपणांस कळयवण्यात ्येते की, २ मे, 
२०१९ रोजी झालेल्या व्यवस्ापन सयमतीच्या सभेत आपल्या अजा्तवर यवचार होऊन सिर अज्त नामंजूर करण्यात आला 
आहे.

श्री गणेश सहकारी पतसंस्ेच्या का्य्तक्ेत्रामध्ये ्येणाऱ्या व्यक्तींनाच पतसंस्ेचे सभासि होता ्येते. पतसंस्ेच्या 
उपयवधीतील (पोटयन्यमावलीतील)तरतुिीनुसार आपण श्री गणेश सहकारी पतसंस्ेच्या का्य्तक्ेत्रातील रयहवाशी नसल्याने 
आपणास ्या पतसंस्ेचे सभासि करून घेता ्येत नसल्याने यिलयगरी व्यक् करतो.

आपण भागासाठी भरलेले रु. ५००/- (रुप्ये पाचशे फक्) पुणे यजलहा मध्यवतथी सहकारी बँक शाखा यटळक रोड, 
खेड ्यावर काढलेला धनािेश रि. १५५५० ने परत पाठयवत आहोत.

 कळावे,               आपला यवशवासू,
सही

श्री. एस. बी. मोरे
सयचव

      व्यवस्ापन सयमतीच्या आिेशानुसार                

सोबत : धनािेश रि. १५५५०



33

३. भाग हस्ां्रणाबाब्चथे पत्र

सुहामसनी ममहला सहकारी बँक म्ा्थमद्, 

सनराईज नगर, निंुरबार - ४२५ ४०९

ईमेल- suhasini@gmail.com 

   िूरधवनी- ०२५६५-२२३८८०                  

   जावक रि. एसटी./५०/१९               यि. २० जुलै, २०१९.

   प्रयत,

   सौ. पwनम शशांक जोशी,

   रामनगर,

  नंिwरबार - ४२५ ४०९.

    यव््य- भाग हसतांतरण मंजुरीबाबत

    संिभ्त- आपला भाग हसतांतराबाबतचा अज्त आर/२१५/१८ मे, २०१९

महोि्या,

वरील संियभ्त्य यव््यानव्ये आपणांस कळयवण्यात ्ेयते की, आपले यि.१८ मे, २०१९ चे भाग हसतांतरणाचा अज्त 
आमहांस प्राप्त झाला. सिर अज्त व्यवस्ापन सयमतीच्या यिनांक १० जुलै, २०१९ रोजीच्या सभेमध्ये यवचारासाठी 
ठेवण्यात आलेला होता. त्यानुसार आपला यवनंती अज्त मंजूर करण्यात आला आहे. आपले ४०४० ते ४०४६ रिमांकाचे 
सात भाग सौ. पूवा्त प्रशांत मराठे ्यांना हसतांतररत करण्यात आले आहेत. आपले ्या बँकेचे सभासितव यिनांक १० जुलै, 
२०१९ पासून संपुष्ात आले असून आपला भाग िाखला रि. ५१० रद् करण्यात आला आहे. आपले नाव सभासि 
नोंिणी पुसतकातून कमी करण्यात आले आहे.कृप्या आपण ्याची नोंि घ्यावी.

कळावे,

   आपला यवशवासू,

   सही

   सौ. संध्या प्रयवण राऊत

   सयचव

   व्यवस्ापन सयमतीच्या आिेशानुसार
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४)  कि्थ मिंुरीचथे पत्र 

शारदा मशक्षक सथेवक सहकारी प्संस्ा म्ा्थमद्,

शारिानगर, अमरावती  - ४४४ ६०१

 ईमेल- sharda@gmail.com

   िूरधवनी-०७२१-२६७३२८३                     

   जावक रि- एल.एस./९२२/२०१९          यिनांक -७ जुलै, २०१९.

   प्रयत,

   श्री.रयवंद्र महािेव चौधरी,

   १५, कवचे रोड, 

   अमरावती - ४४४ ६०१. 

    यव््य- कज्त मंजुरीबाबत

    संिभ्त- आपला यि. १५ जून,२०१९ चा कज्त मागणी  अज्त 

महोि्य,

वरील यव््याच्या संिभा्तत आपणास कळयवण्यात ्येते की, पतसंस्ेच्या व्यवस्ापन सयमतीच्या यिनांक २५ जून, 
२०१९ रोजी झालेल्या सभेमध्ये आपला कज्तमागणी अज्त मंजूर झाला आहे.त्यानुसार आपणांस रु १,००,०००/- (रुप्ेय 
एक लाख फक्) चे कज्त मंजूर करण्यात आले आहे.

तरी आपण पतसंस्ेच्या का्या्तल्याशी संपक्फ साधावा महणजे कजा्तची रक्कम आपणास ताबडतोब अिा करण्यासाठी 
पुढील का्य्तवाही करणे सुलभ होईल. 

 कळावे,

  आपला यवशवासू,

  सही

  श्री.एच्. एस्. भोसल े  
 सयचव
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५)  कि्थ ्कबाकरीदारास समरणपत्र

अि् सहकारी प्संस्ा म्ा्थमद्,

सनसेटनगर, बीड - ४३१ १२२

 ईमेल- ajay@gmail.com

  िूरधवनी-०२४४२-२५७ ८४५०                    

  जावक -रि.: आर./८०/२०१९                               यिनांक -५ जुलै, २०१९.

  प्रयत,

  श्री.केशव संतो् माने,

  २१२, ‘साई यनवास’, मेन रोड,

  बीड - ४३१ १२२. 

    यव््य- कज्तफेडीबाबत समरण

महाश्य,

आपण यिनांक ७ माच्त, २०१५ रोजी संस्ेकडून रु ३,००,०००/- (रुप्ेय तीन लाख फक्) गृहतारण कज्त 
घेतलेले आहे. मागील तीन मयहन्यांपासून आपण कजा्तचे हप्ते भरलेले नसल्याचे आढळून आले आहे. त्याचे व्याजासह 
रु ४०,०००/- (रुप्ये चाळीस हजार फक्) आपणाकडून अजून ्येणे बाकी आहे. सिर रक्कम आपण यिनांक १ जुलै, 
२०१९ पूवथी भरणे आवश्यक होते. आपण तसा भरणा न केल्याने सिर रक्कम ्कबाकी झाली आहे.

आपणांस ही सूचना यमळाल्यापासून पंधरा यिवसांच्या मुितीत सिर रकमेचा भरणा संस्ेच्या का्या्तल्यात करावा. 
वरील मिुतीत आपण भरणा न केल्यास नाईलाजाने आपणावर का्यिेशीर कारवाई करणे भाग पडेल व होणाऱ्या पररणामांची 
जबाबिारी आपणावर राहील ्याची नोंि घ्यावी.

  कळावे,

   आपला यवशवासू,

   सही

   श्री. एस.डी.सावंत

   सयचव
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६)  सहकारी संस्थेच्ा पमहली  सािारण मंडळ सभथेची सतूचना व का््थरिमपमत्रका

िन्ा सहकारी कागद कारखाना म्ा्थमद्, 

जत, यज.सांगली - ४१६ ४०४

 ईमेल- janata@gmail.com 

   िूरधवनी-०२३४४- २२२२६२                            यिनांक - २१ नोवहेंबर, २०१९.

 

पमहली सािारण मंडळ सभथेची सतूचना

सव्त संबंयधतांना कळयवण्यात ्येते की, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्ा का्यिा १९६० नुसार जनता सहकारी कागि 
कारखाना म्या्तयित, जत ्या संस्ेच्या सभासिांची पयहली साधारण मंडळ सभा गुरुवार यिनांक ५ यडसेंबर, २०१९ रोजी 
िुपारी R>rक २.०० वाजता जत ्ये्ील शारिा सभागृहात आ्योयजत करण्यात आली आहे.तरी सव्त सभासिांनी सभेला 
अवश्य उपसस्त रहावे ही यवनंती.

सभथेची का््थरिमपमत्रका

१)  सभेच्या अध्यक्ाची यनवड करणे.

२)  सहकारी संस्ेच्या नोंिणीची सभासिांना कलपना िेणे.

३)  संस्ेच्या नवीन सभासिांना मान्यता िेणे.

४)  नोंिणीप्यांत झालेल्या खचा्तस मंजुरी िेणे व तो यहशोब सवीकारणे. 

५)   सभेपवूथी १४ यिवस अगोिर प्रवत्तकाने केलेल्या आय््तक व्यवहारांना मान्यता िेणे.

६)  यनबंधकांनी मंजूर केलेले पोटयन्यम सवीकारणे.

७)  २०१९-२०२० ्या व्ा्तसाठी हंगामी व्यवस्ापन सयमतीची यनवड करणे.

८)  कज्त उभारणीची महततम म्या्तिा ठरयवणे.

९) मा. अध्यक्ांच्या परवानगीने ऐनवेळी आलेल्या यव््यांवर चचा्त करून यनण्त्य घेणे.

कळावे,

   आपला यवशवासू,

   सही

   श्री. सागर आर पाटणकर 

   मुख्य प्रवत्तक
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७)  अमिमंडळाची वामष्थक सभथेची सतूचना व का््थरिमपमत्रका

गिानन नागरी सहकारी बँक म्ा्थमद्,
२१६, सटेशन रोड, वधा्त - ४४२ ००१

ईमेल- gajanan@gmail.com 

                         

    िूरधवनी-०७१५२- २४४५५०                                 यिनांक - २२ ऑगसट, २०१९.
अमिमंडळाची वामष्थक सभथेची सतूचना

(सभासदांकरर्ा)

सव्त सभासिांना कळयवण्यात ्येते की, आपल्या बँकेची २५ वी अयधमंडळाची वाय््तक सव्तसाधारण सभा मंगळवार, 
यिनांक १७ सपटेंबर, २०१९ रोजी िुपारी ठीक ३.०० वाजता संस्ेच्या मुख्य का्या्तल्यातील सभागृहात आ्योयजत 
करण्यात आली आहे.तरी सव्त सभासिांनी ्या सभेस उपसस्त राहावे, ही यवनंती.

     सभथेची का््थरिमपमत्रका

१)  मागील अयधमंडळ वाय््तक सभेच्या इयतवृतताचे वाचन करणे.
२)  सन २०१८-२०१९ च्या नफातोटा खाते व ताळेबिं पत्रकास मान्यता िेणे.
३)  सन २०१९-२०२० सालाकररता खचा्तच्या अंिाजपत्रकास मान्यता िेणे.
४) यिनांक ३१ माच्त, २०१९ रोजी संपलेल्या आय््तक व्ा्तच्या संचालक मंडळाच्या यशफारशीनुसार नफा वाटणीस     

मंजुरी िेऊन लाभांशाची घो्णा करणे.    
५)  सन २०१९-२०२० कररता यहशोब तपासयनसाची नेमणूक करणे.
६)  ररक् होणाऱ्या संचालकांच्या जागी नवीन संचालकांची यनवड करणे.
७) संस्ेच्या यशल्क रक्कमेच्या यवयन्योगासाठीच्या ्योजनांवर चचा्त करणे.
८)  मा.अध्यक्ांच्या परवानगीने आ्यत्या वेळी ्येणाऱ्या यव््यांवर चचा्त करणे.

कळावे,

                   आपला यवशवासू,
                             श्री. अज्य राजाराम चवहाण
                      सयचव
                                   संचालक मंडळाच्या आिेशानुसार

सूचना :
१) सभासिांना सभेमध्ये संस्ेचा अहवाल व यहशोब पत्रके इत्यािी बाबततींत काही प्रशन यवचारा्यचे असतील तर 

त्यानंी लेखी सवरूपात यिनांक ११ सपटेंबर, २०१९ अखेर का्या्तल्यात पाठवावेत.
२) गणसंख्येअभावी सभा तहकूब झाल्यास एका तासानंतर त्याच यिवशी त्याच यठकाणी सभा घेतली जाईल.
३)  सभेला ्येताना प्रत्येक सभासिाने ओळखपत्र आणणे बंधनकारक आहे.
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८)  लाभांश वाटपासंबंिीचथे पत्र :

िन्ा ग्ाहक सहकारी संस्ा म्ा्थमद्,

समतानगर , औरंगाबाि - -४३१ ००१

ईमेल- janata@gmail.com 

  िूरधवनी :-०२४०- २६०६६१५                 

  जावक रि-. डी.डी.८०/२०१९       यिनांक -२० सपटेंबर, २०१९.

  प्रयत,

  श्री.प्रकाश महािेव नाईक,

  २१४, गजानन नगर,

  औरंगाबाि - - ४३१ ००१

यव््य- - लाभांश वाटपाबाबत

महोि्य,

आपणास कळयवण्यास आनिं होतो की, १७ सपटेंबर, २०१९ रोजी झालेल्या संस्ेच्या अयधमंडळ वाय््तक 
सव्तसाधारण सभेत सन २०१८-१९ करीता संस्ेच्या भागांवर ११% िराने लाभांश िेण्याबाबत यनण्त्य घेण्यात आला.
आपण धारण केलेल्या ३० भागांवरील लाभांशाचे यववरण खालीलप्रमाणे -

  लाभाशांची रक्कम-   रु ३३०/-

  वजा आ्यकर-       -    

  लाभांशाची एकूण रक्कम-  रु ३३०/-

        पत्रासोबत रु ३३०/- चे लाभांश अयधपत्र जोडले आहे.

   

                कळावे,

   आपला यवशवासू,

   श्री. एम.वही.महाजन

   सयचव

सोबत : लाभांश अयधपत्र रि. ५१२                      संचालक मंडळाच्या आिेशानुसार
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९) अमिमंडळाची मवशथेष सभथेची सतूचना व का््थरिमपमत्रका

नामशक मिलहा मध्व्थी सहकारी बँक म्ा्थमद्,

मारूती चौक, यज.नायशक - ४२२ ००१

       ईमेल- nashikdist@gmail.com 

  िूरधवनी-०२५३-२२२२७२                     

                             यिनांक -४ जुलै, २०१९.

    

अमिमंडळाची मवशथेष सभथेची सतूचना

सव्त सभासिांना कळयवण्यात ्येते की, आपल्या बँकेची अयधमंडळाची यवशे् सभा शरुिवार यिनांक १९ जुलै, 
२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता बँकेच्या प्रधान का्या्तल्यातील  सभागृहात आ्योयजत करण्यात आली आहे.तरी 
सव्त सभासिांनी सभेला उपसस्त राहावे, ही यवनंती.

सभथेची का््थरिमपमत्रका

१) सभेच्या सूचनेचे वाचन करणे. 
२) संस्ेच्या उपयवधीतील तरतुिीनुसार संस्ेच्या भागांचे िश्तनी मूल्य रु. ५०/- वरून रु. १०० करण.े
३) संस्ेच्या उपयवधीतील यन्यम रि.२५ मधील पयहल्या ओळीतील ‘यकमान पाच संचालक’ ही गणसंख्या राहील, 

्या शबिांऐवजी ‘यकमान सात संचालक’ ही गणसंख्या राहील असे शबि घालणे.
४) मा.अध्यक्ांच्या परवानगीने ऐनवेळी ्येणाऱ्या यव््यांवर चचा्त करणे
 कळावे,

   आपला यवशवासू,

   सही

   श्री. डी. आर. जगताप

   सयचव

सूचना-

१) गणसंख्येअभावी सभा तहकूब झाल्यास एका तासानंतर वर नमिू केलेल्या यठकाणी त्याच यिवशी सभा घेतली 
जाईल.

२)   सभेला ्येताना प्रत्येक सभासिाने ओळखपत्र सोबत आणावे.
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२.३.२  संचालक/व्वस्ापन समम्ीबरोबरचा पत्रव्वहार

१)  संचालकांना व्वस्ापन समम्ीच्ा सभथेची सतूचना व का््थरिमपमत्रका कळमवणथेबाब् पत्र

ि् शंकर नागरी सहकारी बँक म्ा्थमद्,
२९०, बापट माग्त, नायशक - ४२२ ००१
ईमेल- jayshankar@gmail.com 

 
  िूरधवनी-०२५३-२५०२४०                    
   जावक रि. एम.सी./२१/२०१९                               यिनांक -२ जुलै, २०१९.

  प्रयत,

  मा. श्री.यनतेश यशवाजी पाटील,

  ४४, महालक्मीनगर,

  नायशक - ४२२ ००१.

महोि्य,

 आपणास कळयवण्यात ्येते की, आपल्या संस्ेच्या व्यवस्ापन सयमतीची सभा सोमवार यि. १५ जुलै, २०१९ 
रोजी िुपारी २ .०० वाजता संस्ेच्या मुख्य का्या्तल्यातील सभागृहात खालील यव््यावर यवचार यवयनम्य करण्यासाठी 
आ्योयजत करण्यात आलेली आहे.तरी आपण सिर सभेस उपसस्त रहावे ही यवनंती.

सभथेची का््थरिमपमत्रका

१) मागील सभेचे इयतवृतत वाचून का्यम करणे.
२) भाग हसतांतर अजा्तवर यवचार करणे.
३) संस्ेच्या आय ््तक सस्तीबाबत चचा्त करणे.
४) संस्ेसाठी सेवक वगा्तची नेमणूक करणे.
५) कज्तमागणी अजा्तवर यवचार करून यनण्त्य घेणे.
६) मा.अध्यक्ांच्या परवानगीने आ्यत्या वेळी ्येणाऱ्या  यव््यावर चचा्त करून यनण्त्य घेणे.

  कळावे,

   आपला यवशवासू,
   सही
   श्री. वही.एस.साठे
   सयचव
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२)  व्वस्ापन समम्ीच्ा सभथेची ्ारीख बदलण्ाबाब् एका संचालकानथे केलथेल्ा मवनं्ी पत्रास उत्र दथेणारथे पत्र

बालािी सहकारी सतू् मगरणी म्ा्थमद्,

बालाजीनगर, धुळे - ४२२ ००१

ईमेल- balaji@gmail.com 

  िूरधवनी-०२५६२-२२५०२४०                    

  जावक रि- बी.डी./२१७/२०१९      यिनांक -३० जून, २०१९.

  प्रयत,

  मा. श्री.अशोक नारा्यण जाधव,

  ‘साईकुंज’, आनंिनगर,

  धुळे- ४२२ ००१. 

   यव््य- व्यवस्ापन सयमतीच्या सभेची तारीख बिलण्याबाबत

   संिभ्त- आपले २५ जून, २०१९ चे यवनंती पत्र

महोि्य,

आपण यिनांक २५ जून, २०१९ रोजी केलेल्या यवनंती पत्राि् वारे संचालक मंडळाची सभा यि. १३ जुलै, २०१९ 
ऐवजी ती २५ जुलै, २०१९ रोजी सभेची तारीख बिलून घेण्याची यवनंती केली होती.

मा.अध्यक्ांशी चचा्त केल्यानंतर आपणास कळवू इसच्तो की, यिनांक १३ जुलै, २०१९ च्या सभेमध्य ेसूत यगरणीच्या 
यवसतारीकरणाच्या सिंभा्तत चचा्त होणार आहे. यिनांक २० जुलै,२०१९ पासून मा.अध्यक् व अन्य िोन संचालक हे सूत 
यगरणीच्या कामाकररता काही यिवस पुणे ्ये्े जाणार आहेत.यगरणीच्या यवसतारीकरणास सुरुवात करण्यास यवलंब होत 
असल्याने सभेच्या तारखेत बिल करता ्येणे शक्य नाही.

आपण आपल्या का्य्तरिमात बिल करून ्या सभेस अवश्य उपसस्त राहावे अशी मा.अध्यक्ांची आपणांस यवनंती 
आहे.

कळावे,

   आपला यवशवासू,

   श्री. ए.पी.गुरव

   सयचव
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३) व्वस्ापन समम्ीच्ा सभथेला गैरहिर असणाऱ्ा संचालकास सभथेची मामह्ी दथेणारथे पत्र.

आमदना् सहकारी साखर कारखाना म्ा्थमद्,

एकतानगर, जळगाव - - ४२५ ००१

ईमेल-adinath@gmail.com 

  िूरधवनी : -०२५७- २१५२४८              

  जावक रि- एम./६०/२०१९                    यिनांक- १२ऑगसट, २०१९.

  प्रयत,

  मा.श्री.ऋयतक राजेंद्र भोसले,

  श्री सम््तनगर,

  जळगाव- ४२५ ००१. 

    यव््य- - सभेच्या इयतवृतताची मायहती िेणेबाबत.

महोि्य,

आपल्या संस्ेच्या संचालक मंडळाची सभा मंगळवार यि. ३० जुलै, २०१९ रोजी िुपारी ठीक ४.०० वाजता 
संस्ेच्या मुख्य का्या्तल्यात पार पडली. आपल्या यन्योयजत का्य्तरिमांमुळे, आपण ्या सभेला हजर राहू शकला नाहीत.

सिर सभेत कारखान्याची गाळप क्मता १२५० टनांवरून ४००० टन वाढयवण्यासंबंधीच्या ्योजनेवर चचा्त झाली. 
तसेच गाळप क्मता वाढयवण्यासाठी भाग भांडवल वाढयवण्याच्या ्योजनेवर चचा्त करण्यात आली. सभेचे इतर यव््य हे 
नेहमीच्या सवरूपाचे होते. ्या पत्रासोबत व्यवस्ापन सयमतीच्या सभेच्या इयतवृतताची प्रत पाठवीत आहोत.त्यावरून 
सभेत झालेल्या कामकाजाची पूण्त कलपना ्येऊ शकेल.   

कळावे,

   आपला यवशवासू,

   सही

   श्री. भरत पवार

   सयचव

सोबत : सभेच्या इयतवृतताची प्रत
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४)   संचालकास उपसमम्ी सभथेची सतूचना

ठाणथे मिलहा मध्व्थी सहकारी बँक म्ा्थमद्, 

राम मारुती रोड, ठाणे ४०० ६०१

ईमेल- thanedistrict@gmail.com 

  िूरधवनी- ०२२ - २२२२६८                            

  जावक रि- एस.सी./०५/२०१९                                                                    यिनांक -०५ सपटेंबर, २०१९.

  प्रयत,

  श्री.सुरेश नामिेव माने,

  ४१२, घोडबंिर रोड, 

  ठाणे ४०० ६०१

    

यव््य- उपसयमतीच्या सभेची सूचना

महोि्य,

संस्ेच्या संचालक मंडळाची कज्त उप-सयमतीची सभा मंगळवार यिनांक १७/०९/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० 
वाजता संस्ेच्या का्या्तल्यात होणार आहे. सभेत चयच्तल्या जाणाऱ्या का्य्तरिमाची रूपरे् ा का्य्तरिम पयत्रकेत यिली आहे. 
सोबत का्य्तरिम पयत्रका जोडली आहे.

आपण सभेला उपसस्त राहावे ही यवनंती.

कळावे,

   आपला यवशवासू,

   सही

            श्री. आर.एस.मोरे

                                                                               सयचव
 सोबत - सभेची का्य्तरिमपयत्रका
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२.३.३ समचवाचा सहकारी संस्थेच्ा मनबिंकाबरोबरचा पत्रव्वहार

१)  मन्ोमि् सहकारी संस्थेसाठी नाव राखतून ठथेवण्ाबाब् पत्र

मन्ोमि् मवद्ा सहकारी प्संस्ा म्ा्थमद्,

४०, नवीपेठ, शासत्री माग्त, पुणे - ४११ ०३०

िूरधवनी-०२०-२५२१६६२२                    

जावक रि- आर./९/२०१९       यिनांक -५ ऑगसट, २०१९.

प्रयत,

मा. यजलहा उपयनबंधक,

सहकारी संस्ा, 

मुख्य प्रशासकी्य इमारत,

पुणे :- ४११ ०३०. 

   यव््य- यन्योयजत सहकारी संस्ेसाठी नाव राखून ठेवण्याबाबत

मा.महोि्य,

आपण यिनांक २५ जुलै, २०१९ रोजी पत्र रि.पी/जे/५१२ नुसार आमच्या यन्योयजत पतसंस्ेस बँकेत खाते सुरू 
करण्यास परवानगी यिली आहे. आमही मयहन्याभरात आवश्यक भाग भांडवल जमा केलेले आहे. आमही संस्ेची नोंिणी 
प्रयरि्या सुरू केलेली असून त्यासाठी आवश्यक का्यिेशीर बाबतींची पतू्तता करण्याचे काम सुरू आहे.

यन्योयजत सहकारी पतसंस्ेस ‘यवद्ा सहकारी पतसंस्ा म्या्तयित’ असे नाव िेण्याबाबत प्रवत्तकांचे एकमत झाले 
असून ्या पत्राद्ारे आपणांस यवनंती करण्यात ्येते की, आमच्या यन्योजीत पतसंस्ेसाठी ‘यवद्ा सहकारी पतसंस्ा 
म्या्तयित’ हे नाव कृप्या राखून ठेवावे ही नम्र यवनंती.

कळावे,

   आपली यवशवासू,

   श्रीमती शुभिा प्रसाि जोशी

   मुख्य प्रवत्तक.
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२)  सहकारी संस्थेच्ा नोंदणीसंबंधीचथे पत्र

नन्ोनित धनश्ी सहकारी पतसंस्ा म्ायानदत,

शाहुपुरी, जालना - ४३१ २०३

दूरध्वनी-०२४८२-२२७०१२                    

जा्वक क्र. आर/७/२०१९           ददनांक -२ ऑगस्ट, २०१९.

प्रदि,

मा. दजल्ा उपदनबंधक,

स्कारी संस्ा, सें्ट्रल दबललडंग,

जालना - ४३१ २०३.

द्वषय- स्कारी संस्थेचया नोंदणीबाबि

मा.म्ोदय,

्वरील द्वषयाचया संदराभाि आपणांस कळ्वू इलचछििो की, आमचया दनयोदजि स्कारी पिसंस्थेनथे आ्वशयक 
असलथेली दकमान रागरांड्वलाची रक्कम गोळा केलथेली आ्थे. िसथेच संस्थेची नोंदणी करणयासाठी इिर बाबींची पूिभािा 
केलथेली आ्थे.या पत्ासोबि संस्थेचया नोंदणीसाठी आ्वशयक कागदपत्थे ्व दसिऐ्वज जोडलथे आ्थेि.

िरी आमचया या संस्थेची आपलया दप्तरी नोंद व्ा्वी ्व नोंदणीचा दाखला दमळा्वा, ्ी नम्र द्वनंिी.

कळा्वथे,
   आपली द्वश्वासू,

    स्ी

   श्ीमिी उमा एस.दशंदथे

   मुखय प्र्विभाक

सोबि :

१) नोंदणी अजभा -४ प्रिी ५) प्रा्दमक सरथेचथे इदि्वृति ९) चलन पा्विी
२) उपद्वधी - ४ प्रिी ६) संस्थेची योजना
३) सरासद यादी- ४ प्रिी ७) ना-्रकि प्रमाणपत्
४) बँक दशलकी प्रमाणपत् ८) लोकसंखयथेचा दाखला 
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३)  सहकारी संस्थेच्ा पोटनि्मावलीत दुरुसतीस मान्ता

ज्नकसाि सहकारी बँक म्ायानदत,

१३१०, सुयशनगर , सोलापूर - -४१३ ००१

ईमेल-jaikisan@gmail.com 

दूरध्वनी : -०२१७-२२२३७०                

जा्वक क्र-. बी./१५/१९              ददनांक- १७ ऑगस्ट, २०१९.

प्रदि,

मा.दजल्ा उपदनबंधक,

स्कारी संस्ा, साि रसिा,
सोलापूर - -४१३ ००१

    द्वषय- - संस्ेचया पो्टदनयमा्वलीिील दुरुसिीबाबि
मा.म्ोदय,

्वरील द्वषयाचया संदराभाि कळ्ूव इचचछििो की, दद. १४ ऑगस्ट, २०१९ रोजी संस्ेने आयोदजि केलेलया 
अदधमंडळाचया द्वशेष स्वभासाधारण सरेि संस्ेचया पो्टदनयमा्वलीिील रांड्वल कलमामधये दुरुसिी करणयासंबंधीचया 
द्वषया्वर चचाभा करणयाि आली.

सरेि ‘संस्ेचे रागरांड्वल रु १० चया दशभानी मूलयाऐ्वजी रु १०० दशभानी मूलय रा्ील’ असा दुरुसिी ठरा्व 
बहु़मिाने समिं करणयाि आला आ्े.या पत्ासोबि दुरुसि पो्टदनयमाचया चार प्रिी पाठद्वि आ्ोि.िरी पो्टदनयमािील 
रांड्वल कलमािील दुरुसिीस मानयिा दमळा्वी ्ी द्वनंिी. 

सोबि पो्टदनयमािील दुरुसिीचा ठरा्व ्व नोंदणीसाठी ररलेलया शुलकाचे चलन जोडले आ्े. 

कळा्वे,

   आपला द्वश्वासू,
   स्ी
   श्ी. एस.आर.चव्ाण
   सदच्व

सोबि : 

१)  दुरुसि पो्टदनयमाचया चार प्रिी
२)  द्वशेष ठरा्वाची प्रि
३)  चलन पा्विी
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सहकारी संस्ा ही एक व्यावसाय्यक संस्ा असून सयचव हा संस्ेच्या िैनंयिन कामकाजाचा प्रमुख पिायधकारी असतो. 
संस्ेचे यहशेब व पत्रव्यवहार ही िोन महत्वाची का्यचे असून त्यावर संस्ेचे ्यश-अप्यश अवलंबून असते. पत्रव्यवहार हे 
सिंेशवहनाचे प्रमुख साधन आहे. पत्रव्यवहारामुळे पैसा, वेळ, व श्रमाची बचत होते. पत्र हा लेखी पुरावा महणून न्या्याल्याकडून 
ग्ाह् मानला जातो. व्यावसाय्यक जगताशी सदृढ संबंधाची यनयम्तती संस्ेच्या व्यवसा्यात व नावलौयककात वाढ होते. 
इ. गोष्ी पत्रव्यवहाराने साध्य करता ्येतात. एका व्यक्ीकडून िुसऱ्या व्यक्ीकडे मायहती व यवचार पाठयवण्याची प्रयरि्या 
महणजे संिेशवहन हो्य. पत्रव्यवहाराचे प्रकार - खाजगी-का्या्तल्यीन-व्यावसाय्यक पत्रव्यवहार- इतरापेक्ा वेगळा- संयक्प्त 
लेखन-सुसपष्ता-्ोट्ा वाक्यांचा व सोप्या परंतु अ््तपणू्त शबिांचा वापर-नम्र भा्ेचा वापर-पररपूण्तता इ.गोष्ी आिश्त 
पत्रव्यवहारासाठी आवश्यक. पत्राचा आराखडा- ठरावीक सवरूपाचा असतो. शी््तक-पत्राच्या वरील भागात पत््यासह 
यिले जाते. डाव्या बाजूस ई-मेल , यिनांक इ.- उजव्या बाजूस िूरधवनी रिमांक-संिभ्त-अंतग्तत पतता व पत्राचा यव््य- 
अयभवािन- पररच्ेि१-पररच्ेि २-गरज भासल्यास पररच्ेि ३- सौजन्यपणू्त समारोप - सवाक्री - सहपत्रे - अाद्ाक्रे- 
मायहतीसाठी प्रत

समचवाचा पत्रव्वहार :  सहकारी संस्ेच्या सभासिांबरोबरचा पत्रव्यवहार - व्यवस्ापन सयमतीबरोबरचा पत्रव्यवहार 
यनबंधकाबरोबरचा पत्रव्यवहार

प्र.१  खालील पत्रांचथे नमुनथे ््ार करा.
१) सहकारी संस्ेचे सभासितव मंजूर केल्याचे पत्र.
२) सहकारी संस्ेच्या सभासितवाचा अज्त नामंजूरीबाबतचे पत्र.
३) सहकारी संस्ेने भाग हसतांतरण केल्याचे संबंयधत सभासिाला कळयवणारे पत्र.
४) पयहली साधारण मंडळ सभेची सूचना व का्य्तरिमपयत्रका त्यार करा.
५) अयधमंडळाची वाय््तक सभेची सूचना व का्य्तरिमपयत्रका त्यार करा.
६) अयधमंडळाची यवशे् सभेची सूचना व का्य्तरिमपयत्रका त्यार करा.
७) सहकारी संस्ेने सभासिाला कज्त मंजूर केल्याचे पत्र.
८) सहकारी संस्ेच्या कज्त ्कबाकीिारास समरणपत्र.
९) सहकारी संस्ेकडून पाठयवले जाणारे लाभांश वाटपाचे पत्र.
१०) व्यवस्ापन सयमतीच्या सभेची सूचना िेणारे पत्र.
११) व्यवस्ापन सयमतीच्या सभेची तारीख बिलण्याबाबत एका संचालकाने केलेल्या यवनंतीपत्रास उततर िेणारे पत्र.
१२) संचालक मंडळाच्या सभेस गैरहजर असलेल्या संचालकास सभेची मायहती िेणारे पत्र.
१३) संचालकास उपसयमतीच्या सभेची सूचना िेणारे पत्र.
१४) यन्योयजत सहकारी संस्ेसाठी नाव राखून ठेवण्याबाबत यनबंधकास यवनंती करणारे पत्र.
१५) सहकारी संस्ेच्या नोंिणीसंबंधी यनबंधकास यवनंती करणारे पत्र.
१६) सहकारी संस्ेच्या पोटयन्यमातील िुरुसतीस मान्यता िेण्याबाबत यनबंधकास यवनंती करणारे पत्र.

i   i   i

२.५  सवाध्ा्

२.४  सारांश
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३.१ प्रस्ावना
भारतात सन १९०४ साली पयहला सहकार का्यिा संमत झाला. ्या का्यद्ानुसार यनबंधकाच ेपि अससततवात आले. 

सन १९१२ च्या का्यद्ामध्य ेयवयवध के्त्रांत सहकारी संस्ा स्ापन करण्याची तरतिू होती. सन १९१९ पासून सहकार हा 
यव््य प्रांयतक सरकारकडे  सोपयवण्यात आल्याने यनबंधकाची यन्युक्ी प्रांयतक सरकारकडून केली जाऊ लागली. सवातंत््यानंतर 
व महाराष्ट्र राज्याची यनयम्तती झाल्यानंतर सन १९६० पासून महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा अससततवात आला. यनबंधकावरील 
वाढत्या जबाबिाऱ्या लक्ात घेऊन सरकारने यनबंधकाची अयधकार कक्ा वाढयवण्याचा यनण्त्य घेतला. जून १९६८ पासून 
यनबंधकाच्या पिनामात बिल करून ‘सहकार आ्युक् व यनबंधक सहकारी संस्ा’ असे पिनाम यनसशचत करण्यात आले. 
यनबंधकावर आ्युक् आयण यनबंधक अशी िुहेरी जबाबिारी सोपयवण्यात आली. महाराष्ट्र राज्यातील सव्त सहकारी संस्ा 
‘सहकार आ्युक् आयण यनबंधक, सहकारी संस्ा महाराष्ट्र राज्य पुणे’ ्या का्या्तल्याच्या यन्यंत्रणाखाली ्येतात. सहकारी 
चळवळ ही आय््तकदृषट्ा िुब्तल घटकांची चळवळ आहे. यतचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालतो सहकारी चळवळीवर 
यन्यंत्रण ठेवण्यासाठी यनबंधकाची नेमणूक केली जात.े केंद्रसरकारने माच्त २०११ मध्ये ९७ वी घटना िुरुसती केली. महाराष्ट्र 
राज्याने केंद्राच्या आिेशानुसार १३ आॅगसट, २०१३ पासून नवीन सुधारणा व िुरुसत्यांसह सहकार का्यिा अमलात आणला 
आहे.

्या प्रकरणात आपण सहकार आ्युक् व यनबंधक ्याचा अ््त, भयूमका, का्यचे, अयधकार, जबाबिाऱ्या ्या यव््यीची 
मायहती अभ्यासणार आहोत. 

३.२ अ ््थ व व्ाख्ा
Ø	अ््थ

सहकारी संस्ेवर यन्यंत्रण ठेवण्यासाठी ज्या व्यक्ीची राज्य सरकारने नेमणूक केलेली असते त्यास यनबंधक महणतात.

सहकारी संस्ांची नोंिणी करणे, त्यांना माग्तिश्तन करणे त्यांच्या का्या्तवर यन्यंत्रण ठेवून, त्यांच्या का्या्तत समनव्य 
साधण्याकररता राज्य पातळीवर सहकार खात्याकडून यन्युक् केलेला सववोच्च अयधकारी महणज ेसहकार आ्युक् व यनबंधक 
हो्य.

 ३.१  प्रस्ावना ३.५  अमिकार

 ३.२ अ््थ व व्ाख्ा ३.६ िबाबदाऱ्ा

 ३.३ भतूममका ३.७ सारांश

 ३.४ का्ये  ३.८ महत्वाच्ा संज्ा

  (अ)  वैिामनक का्ये ३.९ सवाध्ा्

  (ब) मन्ंत्रणातमक का्ये

  (क) मवकासातमक का य्े

३.  सहकारी  संस्ांचा आ्ुक् व मनबंिक
(Commissiner and Registrar of Co-operative Societies)
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Ø	व्ाख्ा : 
महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा १९६० च्या कलम २(२४) व कलम ३ नुसार ‘‘ज्या व्यक्ीची यन्युक्ी सहकार 

आ्युक् व यनबंधक ्या पिावर महाराष्ट्र शासन करते, त्या व्यक्ीस सहकार आ्युक् व यनबंधक असे महणतात.’’ राज्य 
सरकारने सहकार खात्याचा प्रमुख महणून मुख्ययनबंधकाची यन्युक्ी केली. त्यांच्या मितीकररता अयतररक् आ्युक् नेमले 
जातात. प्रत्येक यवभागाकररता सहयनबंधक नेमले जातात. प्रत्येक यजलह्ाकररता यजलहा उपयनबंधक नेमण्यात ्येतो. तालुका 
पातळीवर लोकसंख्येच्या आधारावर साहाय्यक यनबंधक ्यांची नेमणूक करण्यात ्येत.े प्रशासनाच्या दृष्ीने महाराष्ट्रात मुंबई, 
पुणे, औरंगाबाि, नागपूर, अमरावती, नायशक, कोकण, कोलहापूर, लातूर हे नऊ यवभाग आहेत.  राज्याचे सहकार आ्युक् 
व यनबंधक ्यांचे मुख्य का्या्तल्य पुणे ्ये्े आहे.

Ø	सहकार आ्ुक् व मनबंिक प्रशासकरी् रचना

स्र का््थक्षथेत्र अमिकारी
(१) राज्य संपूण्त राज्याकररता सहकार आ्युक् व यनबंधक
(२) यवभागी्य संपूण्त यवभागाकररता  यवभागी्य सहयनबंधक
(३) यजलहा संपूण्त यजलह्ाकररता यजलहा उपयनबंधक
(४) तालुका संपूण्त तालुक्याकररता  साहाय्यक यनबंधक

३.३ सहकार आ्ुक् व मनबंिकाची भतूममका :
सहकारी का्यद्ानुसार यनबंधक हा सहकारी खात्याचा सववोच्च अयधकारी असतो. सहकारी चळवळीच्या यवकासात 

यनबंधकाची भूयमका फार महत्वाची असते. शाही कृ् ी आ्योगान े“यनबंधक हा सहकारी चळवळीचा पा्या असतो” असे 
मत व्यक् केले आहे. सहकारी चळवळीवर यन्यंत्रण ठेवण्यासाठी सन १९०४ च्या सहकारी का्यद्ाबरोबरच भारत सरकारने 
सहकार खाते स्ापन केले. आ्युक् व यनबंधकाच ेमुख्य काम सहकारी संस्ा का्यिा यन्यम ्यांस अनुसरून संस्ेची नोंिणी 
करणे, पोटयन्यम मंजूर करणे, कारभारावर लक् ठेवणे, न्या्ययनवाडा करणे, जरुरीनुसार संस्ेच ेयवसज्तन करणे इत्यािी का्यचे 
करावी लागतात; महणूनच यनबंधकाला सहकारी संस्ांचा यमत्र, VËddoËVm, माग्तिश्तक, असे महटल ेजाते. संस्ेच्या का्या्तत 
यनबंधकाची भूयमका महत्वाची आहे ते खालील मुद्ांनुसार सपष् करता ्येईल.

१) प्रम्मनिी : राज्य सरकारने सहकारी के्त्राच्या यवकासासाठी आखलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी राज्य सरकारचा 
प्रयतयनधी ्या नात्यान ेकरणे तर िुसऱ्या बाजूला सहकारी संस्ांच्या समस्या व अपेक्ा राज्य सरकारप्यांत पोहचवून त्या 
सोडयवण्याच्या दृष्ीन ेराज्यातील सहकारी संस्ांचा प्रयतयनधी महणून महत्वाची भूयमका पार पाडतात.

२)  नथे्ा : सहकार आ्युक् व यनबंधक ह ेसहकारी चळवळीमध्य ेनेत्याची भूयमका पार पाडतात. ज्याप्रमाण ेएखािा नेता  
जनतेचे प्रशन व समस्या सोडवतात त्याचप्रमाण ेआ्युक् व यनबंधक सहकारी संस्ेच्या समस्या सोडवून सहकारी क्ेत्राला 
प्रगती व यवकासाच्या मागा्तवर नेतात.

३) दुवा : सहकार आ्युक् व यनबंधकाला सहकारी संस्ा व राज्य सरकार ्यांना जोडणारा िुवा महणून आपली भयूमका पार 
पाडावी लागते. त्यांना ्या िोनही घटकांमध्य े्योग्य समनव्य राखावा लागतो. राज्यातील सहकारी संस्ांच्या अडचणी 
सरकारसमोर मांडून सोडयवण्याचा प्र्यतन करावा लागतो. राज्य सरकारची सहकाराबाबतची धोरणे व ्योजना सहकारी 
संस्ाकंडून राबवून घेण्याच ेका्य्तही करावे लागते.
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सहकार आ्ुक् व मनबंिकाची भतूममका

२. नेता

३. िुवा

४. पालकतव

५. माग्तिश्तक

६. कठोर प्रशासक

७. लवाि 

८. यनमा्तता-पालनकता्त-यवसज्तक

९. संस्ा समाप्तीकरण

१. प्रयतयनधी

४)  पालकतव : सहकारी संस्ेच ेसंगोपन करणे व त्यांची वाढ करणे ्या बाबतीत यनबंधक सहकारी संस्ांच्या कारभारावर 
वेगवेगळ्ा मागाांनी यन्यंत्रण ठेवतो. सहकारी संस्ेच्या कारभारातील त्रुटी व िो् यनिश्तनास आणतो. इतकेच नवह ेतर ते 
िो् िूर करण्यासाठी त्यांना माग्तिश्तन करतो. सभासिांमध्य ेनेतृतव गुणांचा यवकास वहावा महणून तो प्र्यतन करतो. तसेच 
तो सभासिांना सहकारी चळवळीच्या यवकासाच ेमहत्व पटवून िेतो. सहकारी संस्ांच्या सु्योग्य वाढीसाठी यनबंधक 
सव्त प्रकारचे साहाय्य पुरयवतो. संस्ांना उततेजन िेण्याच्या दृष्ीन ेयनबंधकाची संगोपनाची यकंवा पालकतवाची भूयमका 
फार मोलाची व महत्वाची ठरते.

५)  माग्थदश्थक : यनबंधक हा सहकारी चळवळीचा पा्या आहे असे शाही कृ् ी आ्योगान ेप्रयतपािन केले आहे. संस्ेची 
नोंिणी करण्यापासून ते त्यांच्या का्या्तवर यन्यंत्रण ठेवण्याप्यांतची जबाबिारी यनबंधकाला पार पाडावी लागते. प्रत्यके 
अडीअडचणीच्या काळात संस्ेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून संस्ेची प्रगती व यवकासासाठी सहकारी तत्व े
रुजयवण्यास मित करतात. संस्ेच्या कारभाराची तपासणी करणे, कारभारातील चुका यनिश्तनास आणणे, त्या चुका 
सुधारण्याकररता उपा्य सुचयवण,े गुणातमक बिल करणे ्यासारख े महत्वपूण्त का्य्त करताना यनबंधकाची भूयमका 
महत्वाची ठरते. महणूनच यनबंधकाला सहकारी संस्ेचा यमत्र, तत्ववेतता आयण माग्तिश्तक असे महटल ेजाते.

६)  कठोर प्रशासक : सहकार आ्युक् व यनबंधकास राज्यातील सहकारी संस्ांवर यन्यंत्रण ठेवावे लागते. ्याकररता यनबंधक 
कठोर प्रशासक असावा लागतो. राज्यातील सव्त सहकारी संस्ांच्या प्रशासनावर िेखरेख व यन्यंत्रण ठेवण्याच ेका्य्त 
करावे लागते. संपूण्त राज्यातील सहकारी क्ेत्राच ेकामकाज सहकार का्यद्ातील तरतिुीनुसार सुरळीत चालले आहे 
यकंवा नाही हे पाहण्याची जबाबिारी आ्युक्ांवर असते. सहकार आ्युक् व यनबंधक ्यांना सरकारचे सहकारयव््यक 
धोरण व का्य्तरिमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी H$R>moa प्रशासकाची भूयमका पार पाडावी लागते.
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७)  लवाद : सहकारी संस्ेत तंटे व वाियववाि यनमा्तण झाल्यास त्याचा न्या्ययनवाडा करण्याची जबाबिारी यनबंधकाची 
असते. संस्ेच्या पोटयन्यमातील तरतुितींच्या बाबतीत मतभेि झाले तर संचालक यकंवा सभासि यनबंधकाला त्याच ेमत 
यवचारू शकतात. िोनही पक्ानंा आपली बाजू मांडण्याची संधी िेऊन वाि, तंटे व अ््तभेिाच ेप्रशन सोडयवणारा यनबंधक 
हा न्या्याधीशाची भूयमका बजावीत असतो. यनःपक्पाती न्या्याधीश हा यनबंधकाच्या भूयमकेचा एक महत्वपूण्त पैलू 
आहे.

८) मनमा्थ्ा-पालनक्ा्थ-मवसि्थक : सहकारी संस्ेच्या नोंिणीपासूनच महणजेच यतच्या यनयम्ततीपासून यतच्या व्यवस्ापनेवर 
्योग्य मागा्तन ेयन्यंत्रण व िेखरेख ठेवणे महणजेच यतच ेपालन करणे आयण यतच ेकामकाज व्यवसस्त चालत नसेल तर 
यतची नोंिणी रद् करून समाप्तीकरण करणे ्या भयूमका यनबंधकाला पार पाडाव्या लागतात. महणूनच त्यांच ेवण्तन 
यनमा्तता- पालनकता्त - यवसज्तक असे केले आहे.

९) संस्ा समाप्ीकरण : सहकारी संस्ेचा कारभार असमाधानकारक असेल तर त्यासाठी चौकशी अयधकारी नेमून ्यात 
सुधारणा करण्याचा अयधकार आहे. जर सुधारणा झाली नाही तर यनबंधक यवल्यन अयधकारी यन्युक् करुन सहकारी 
संस्ा बरखासत करू शकतात. त्या वेळी यनबंधकांची भूयमका महत्वाची असते.

कृ्ी १ : मनमा्थ्ा, पालनक्ा्थ, मवसि्थक ्ा मनबंिकाच्ा भतूममकेबद्दल चचा्थ करा.

३.४ सहकार आ्ुक् व मनबंिकाची का्ये :
सहकार आ्युक् व यनबंधक हे सहकारी क्ेत्राच े सववोच्च अयधकारी आहेत. सहकारी संस्ा का्यिा आयण यन्यम 

्यांनुसार यनबंधकाला का्यचे करावी लागतात. यनबंधक हे सहकारी संस्ांतील प्रशासकी्य पि यवयवध सतरांवर असते. सहकारी 
चळवळीचा यवकास जोमाने होण्यासाठी व ्या चळवळीस ्योग्य यिशा यमळावी महणून यनबंधक हे पि महत्वाच े आहे. 
यनबंधकांना यवयवध प्रकारची का्यचे करावी लागतात ती का्यचे पुढीलप्रमाणे आहेत.

अ)  वैिामनक का्ये : यनबंधक हा सहकार खात्यातील प्रमुख व्यक्ी असतो. सहकार का्यद्ाच ेसहकारी संस्ा ्योग्य 
पालन करतात की नाही ्यासाठी त्यांना अनेक अयधकार यिल ेआहेत त्याचा वापर करून त्यांना यवयवध का्यचे करावी 
लागतात. यनबंधकाची वैधायनक का्यचे पुढीलप्रमाणे आहेत.

१)  नोंदणी करणथे : यनबंधक हे सहकारी संस्ेची नोंिणी करण्याचे महतवाचे का्य्त करतात. जेवहा एखािी संस्ा 
नोंिणीसाठी अज्त करते अशा वेळी यनबंधक अजा्तसोबत जोडलेल्या सव्त कागिपत्रांची तपासणी करून संस्ेन ेसव्त 
का्यिेशीर बाबी पूण्त केल्याची खात्री पटल्यास अशा संस्ेची नोंिणी आपल्या का्या्तल्यातील नोंिणी पुसतकात 
(नमूना ब) करून त्या संस्ेला नोंिणीचा पुरावा महणून नोंिणी प्रमाणपत्र िेतात.

२)  पोटमन्मांना मंिुरी दथेणथे : पोटयन्यमालाच ‘उपयवधी’ असे महणतात. सहकारी संस्ेच्या नोंिणीच्या वेळी नोंिणी 
अजा्तसोबत पोटयन्यमांच्या चार प्रती जोडाव्या लागतात. संस्ेच्या कारभाराचे सवरूप, सयमतीची यनवड, कज्त 
िेण्याघेण्याच्या पद्धती, यहशेब पद्धती इत्यािींबाबतचे यन्यम पोटयन्यमात यिलेल ेअसतात. यनबंधक पोटयन्यम 
सहकारी का्यद्ाला धरून असल्याची खात्री करून त्यास मान्यता िेतो. गरज भासल्यास त्यात सुधारणा सुचवून 
पोटयन्यमांना मान्यता िेतात. तसेच काही कारणासतव संस्ेने पोटयन्यमात बिल केले असल्यास ते पोटयन्यम 
का्यद्ानुसार असल्याची खात्री करुन त्यास मान्यता िेण्याचे का्य्त यनबंधक करतात.
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वैिामनक का्ये

१. नोंिणी करणे

२. पोटयन्यमांना मंजुरी िेणे

३. नोंिणी िाखला िेणे

४. सभासितवास मंजुरी

५. संस्ांच ेवगथीकरण

६. सभांचे आ्योजन

७. संस्ेच्या यनधीची गुंतवणूक 

८. न्या्ययनवाडा

३)  नोंदणी दाखला दथेणथे : सहकारी संस्ेची नोंिणी झाल्यानंतर व पोटयन्यमांना मंजुरी यिल्यानंतर सहकार आ्युक् 
व यनबंधक सहकारी संस्ेला नोंिणीचा िाखला िेतात. ्या िाखल्यावर (प्रमाणपत्रावर) सहकार आ्युक् व 
यनबंधकाची सही व यशक्का असतो. हे प्रमाणपत्र (िाखला) संस्ेची नोंिणी झाल्याचा का्यिेशीर पुरावा असतो.

४)  सभासदतवास मंिुरी : सहकारी संस्ेच ेसभासितव सवाांसाठी खुले व ऐसच्क असते. जर एखािी सहकारी 
संस्ा एखाद्ा व्यक्ीच ेसभासितव नाकारीत असेल व ती व्यक्ी सभासि होण्यास पात्र असेल अशा व्यक्ीला 
सभासितव िेण्याच ेका्य्त सहकार आ्युक् व यनबंधकाच ेअसते. 

५)  संस्ांचथे वगथीकरण : यनबंधकाला सहकारी संस्ांचे वगथीकरण करण्याचा अयधकार आहे. सहकारी संस्ेचे उद्ेश 
का्य्त व व्यवसा्यानुसार वगथीकरण केले जाते. उिा. - कृ्ी संस्ा, पणन संस्ा, उपभोक्ा संस्ा, सहकारी 
बँक, सव्तसाधारण संस्ा, गृहयनमा्तण संस्ा,  प्रयरि्या संस्ा इत्यािी. यनबंधकाला ्योग्य वाटण्यास संस्ेला एका 
वगा्ततून िुसऱ्या वगा्तत अ्वा उपवगा्तत समायवष् करण्याचा अयधकार आहे.

९. संस्ांचे एकयत्रकरण व यवभाजन
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६)  सभांचथे आ्ोिन : सहकारी संस्ांना महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यद्ानुसार सभा घेणे बंधनकारक आहे. 
सहकारी संस्ेन े्या सभा ्योग्य मुितीत न बोलयवल्यास आपल्या अयधकारात त्या सभा बोलयवण्याच ेका्य्त आ्युक् 
व यनबंधकाला करावे लागते. तसेच आवश्यकता असल्यास अयधमंडळाची यवशे् सभा बोलयवण्याच ेका्य्तही 
सहकार आ्युक् व यनबंधकाला करावे लागते. 

७)  संस्थेच्ा मनिीची गुं्वणतूक : सहकारी संस्ांना िरव्थी नफ्याचा यवयशष् भाग राखीव यनधीच्या सवरूपात ठेवावा 
लागतो. सहकारी संस्ेला राखीव यनधीच्या गुंतवणुकीकररता यनबंधक मान्यता िेतो. संस्ेला एकूण झालेल्या 
नफ्यातून २५% रक्कम राखीव यनधीमध्य ेठेवावी लागत.े संस्ेने आपल्या यनधीची एका यकंवा अनेक यनधीत 
गुंतवणूक करण्यासाठी यनबंधक शतथीच्या आधारे परवानगी िेतो.

८)  न्ा्मनवाडा : एखाद्ा संस्ेमध्य ेकुठल्याही प्रकारचे वाि-यववाि यनमा्तण झाल्यास यनबंधक लवािाची भूयमका 
पार पाडून न्या्ययनवाड्ाच ेका्य्त करतात. ्यासाठी िोनही पक्ांना आपली बाजू मांडण्याची संधी िेऊन व उपलबध 
पुरावे यवचारात घेऊन यन:पक्पातीपण ेयनबंधक न्या्ययनवाडा करतात.

९)  संस्ांचथे एकमत्रकरण व मवभािन : साव्तजयनक यहताच्या यकंवा सहकार चळवळीच्या यहताच्या दृष्ीने कोणत्याही 
सहकारी संस्ेचे व्यवस्ापन का्य्तक्म व अ््तक्म नसेल तर का्यिेशीर पूत्तता कê$न िोन यकंवा अयधक संस्ांचे 
एकत्रीकरण करण्याचे तसेच एखाद्ा संस्ेचे यवभाजन करण्याचे का्य्त यनबंधकाला करावे लागते.

ब)  मन्ंत्रणातमक का्ये : यनबंधक हा सहकारी संस्ेचा सववोच्च अयधकारी असतो. सहकारी चळवळीचा माग्तिश्तक 
असतो. यनबंधकांना सहकार का्यद्ानुसार यवयवध का्यचे करावी लागतात. सहकारी संस्ेवर यन्यंत्रण ठेवणे हे महत्वाच े
का्य्त करावे लागते. यन्यंत्रणातमक का्यचे पुढीलप्रमाणे आहेत.

१)  प्रशासकरी् का्ये : राज्यातील सहकारी चळवळीचा प्रमुख ्या नात्यान ेराज्यातील सव्त सहकारी संस्ेच ेकामकाज 
हे सहकार का्यिा व यन्यमानुसार चालयवल ेजात आहे यकंवा नाही ्यावर िेखरेख ठेवण्याच ेका्य्त सहकार आ्युक् 
व यनबंधकास पार पाडावे लागते. सहकारी संस्ामधून पैशाच्या अफरातफरीसंारख्या वाईट प्रवृततीचा यशरकाव 
होणार नाही ्याची काळजी घ्यावी लागते. महणून यनबंधक कठोर प्रशासक असला पायहज.े

२) महशथेब ्पासणी : सहकारी संस्ांची यहशेब तपासणी िरव्थी होणे बंधनकारक असत.े यनबंधक मान्यता प्राप्त  
यहशेब तपासयनसाकडून सहकारी संस्ांची यहशेब तपासणी करून घेतो. संस्ेचा जमाखच्त, यहशेब पुसतक,े बँक 
खातेपुससतका, मालमतता इत्यािी बाबी तपासल्या जातात. वैधायनक यहशेब तपासणीमध्य ेकाही चुका आढळल्यास 
त्या िुरुसत करून घेण्याच े का्य्त करावे लागते. अशा ररतीन े यहशेब तपासणीि् वार े सहकारी संस्ांवर यन्ंयत्रण 
ठेवण्याच ेका्य्त यनबंधक करतात.

३)  आम््थक व्वहारावर मन्ंत्रण : यनबंधक हे आय््तक व्यवहारावर यन्यंत्रण ठेवतात. कारण आय््तक व्यवहारामध्य े
गैरप्रकार, अफरातफर होण्याची जासत शक्यता असते. त्याकररता यनबंधक आय््तक गैरव्यवहारावर यन्ंयत्रण 
ठेवतात. का्यद्ात आवश्यक तरतिुी करून सहकारी संस्ेच्या कज्त, गुंतवणुकीवर यनबांध घातले जातात. 

४)  दोषी संस्थेमवरुधद कारवाई : एखािी संस्ा सहकार का्यिा व तरVwिीचे पालन करीत नसेल यकंवा सहकारी 
्योजनांची अंमलबजावणी करीत नसेल तर अशा िो्ी संस्ांच्या यवरुद् यनबंधक कारवाई करु शकतात. ही 
कारवाई िंडातमक असू शकते. वेळप्रसंगी एखाद्ा संस्ेची नोंिणीिेखील यनबंधक रद् कê$ शकतात.

५)  शासकरी् िोरणांची अंमलबिावणी : जनतेच्या यवकासासाठी शासन जी धोरणे ठरयवतात यकंवा यवकास का्य्त 
हाती घेतात त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सहकारी संस्ेमाफ्फत करण्याच ेका्य्त यनबंधकाला करावे लागते.
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क)  मवकासातमक का्ये : यनबंधक हा सहकारी संस्ेवर यन्यंत्रण ठेवणारा राज्य सरकारचा प्रयतयनधी असतो. यनबंधकाला 
सहकारी का्यद्ानुसार सहकारी संस्ेच्या यहतासाठी यवकासातमक का्यचे करण्यासाठी अयधकार प्राप्त झाले आहेत. 
यनबंधकाची यवकासातमक का्यचे खालीलप्रमाणे आहेत.

१) सहकारी क्षथेत्राचथे नथे्ृतव : राज्यातील सहकारी संस्ांच े नेतृतव करण्याच ेका्य्त सहकार आ्युक् व यनबंधकांना 
करावे लागते. ते राज्यातील सव्त सहकारी संस्ांची िेखभाल करतात. त्यांना माग्तिश्तन व मित करतात. एक 
चांगला नेता ज्याप्रमाण ेआपल्या लोकांना यवकासाच्या मागा्तवर पुढे नेतो. त्याप्रमाण ेसहकार आ्युक् व यनबंधक 
सहकारी के्त्राच ेनेतृतव करून सव्त सहकारी संस्ांना यवकासाच्या मागा्तवर नेतात.

२)  सहकारी क्षथेत्राला माग्थदश्थन  : सहकारी संस्ांना आपला कारभार चालयवताना अनेक समस्या ्येतात. अशा 
समस्यांच ेवेळीच यनराकारण करण्याकररता सहकारी संस्ांना मोलाचे माग्तिश्तन करण्याच ेका्य्त सहकारी आ्युक् 
व यनबंधकाला करावे लागते. तसेच सहकारी संस्ेचा कारभार व्यवसस्त चालयवण्याकररता िेखील मित करतात. 

३)  सहकारी संस्ांना ्ांमत्रक माग्थदश्थन : सहकारी संस्ांना बऱ्याचवेळा तांयत्रक माग्तिश्तनाची गरज भासते. उिा. 
संस्ेची नोंिणी, यहशेबतपासणी, सभांचे आ्योजन, अध्यक् व व्यवस्ापन सयमती इत्यािीच्या अयधकाराबाबत 
तांयत्रक सलल्याची गरज असते. अशावेळी ्योग्य तांयत्रक सल्ा िेऊन सहकारी संस्ांना यवकासाच्या मागा्तवर 
माग्तस् करण्याच ेका्य्त सहकार आ्युक् व यनबंधकाला करावे लागते.

४) सहकारी संस्ांना आम््थक मद् : सहकारी संस्ा ्या आय््तकदृषट्ा िुब्तल व्यक्तींनी स्ापन केलेल्या असतात. 
त्यामुळ ेअपुरे भांडवल ही संस्ांची मुख्य समस्या असते. अशावेळी यनबंधक व आ्युक् िुब्तल संस्ांना आय््तक 
मित करण्याच ेका्य्त करतात. सहकारी संस्ेच्या यवकासाकररता िेखील आय््तक साहाय्य आवश्यक असते. 
अशी मित सहकारी क्ेत्र यकंवा बँकाकडून मित यमळवून िेण्याच ेका्य्त आ्युक् व यनबंधक करीत असतात.

५)  कि्थवसुलीला चालना : सहकारी संस्ा आपल्या सभासिांना कज्त पुरयवण्याच ेका्य्त करतात. परंतु त्यांपैकी काही 
सभासि घेतलेल्या कजा्तची वेळेवर परतफेड करीत नाही. त्यामुळ ेअशा सहकारी संस्ा आय््तक संकटात ्येतात. 
त्याकररता सहकार आ्युक् व यनबंधक वसुली अयधकारी नेमून अशा संस्ेच्या कज्तवसुलीस चालना िेतात व 
प्या्त्यान ेसहकारी संस्ेला आय््तक संकटातून वाचवतात.

६)  सभासदांना मशक्षण व प्रमशक्षण : आय््तकदृषट्ा िुब्तल व्यक्ी एकत्र ्येऊन सहकारी संस्ा स्ापन करतात. 
संस्ेतील बहुतेक सभासिांना संस्ेच्या कामकाजाची मायहती नसते. त्यामुळ ेसहकारी संस्ेची मायहती व संस्ा 
चालयवण्याच ेसंपूण्त ज्ान त्यांना नसते. आ्युक् व यनबंधक सभासिांच्या यशक्ण व प्रयशक्णाची व्यवस्ा करतात. 
त्या दृष्ीन ेप्रयशक्ण यशयबर,े का्य्तशाळा, पररसंवाि, व्याख्यानांच ेआ्योजन करून प्रयशक्ण िेण्याच ेका्य्त करतात.

कृ् ी २ : सहकारी क्षथेत्राच्ा मवकासातमक का्ा्थबद्दल आपल्ा मशक्षकांशी चचा्थ करून मामह्ी ममळवा.

३.५  सहकार आ्ुक् व मनबंिकाचथे अमिकार :

यनबंधक हा सहकारी संस्ांच्या का्या्तवर यन्यंत्रण ठेवणारा महत्वाचा अयधकारी आहे. सहकारी संस्ेच्या अससततवाला 
तो कारणीभूत ठरतो. का्यद्ानुसार यनबंधकाला अम्या्तयित अयधकार िेण्यात आले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे सांगता ्येतील.
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१)  सहकारी संस्ांची नोंदणी : एखािी यन्योजीत संस्ा नोंिणीकररता जेवहा ‘नमुना अ’ मध्य ेअज्त करते तेवहा यनबंधक 
अशा अजा्तची व सव्त कागिपत्रांची पडताळणी करतात. यन्योयजत संस्ेन ेसव्त अटतींची व कागिपत्रांची पतू्तता केल्याची 
खात्री झाल्यानंतर अशा संस्ांचा अज्त यमळाल्यापासून िोन मयहन्यांच्या आत ररतसर नोंिणी केली जाते. सहकारी संस्ा 
नोंिणीकृत झाल्याचा अयधकृत पुरावा महणून नोंिणी प्रमाणपत्र िेण्याचा अयधकार यनबंधकाला आहे.

२)  पोटमन्मांना (उपमविीस) मान््ा : संस्ेच्या नोंिणीकररता उपयवधीच्या यकमान चार प्रती जोडाव्या लागतात. 
उपयवधीत सहकारी संस्ा चालयवण्याबाबतची यन्यमावली असते. सहकारी संस्ेच ेिैनंयिन का्य्त व व्यवस्ापन हे 
उपयवधीतील यन्यमाप्रमाण ेचालते महणूनच संस्ेच्या नोंिणीच्या वेळी पोटयन्यम त्यार करावे लागतात. ्या उपयवधीस 
आ्युक् व यनबंधक ्यांची मंजुरी घ्यावी लागते. महणून सहकार आ्युक् व यनबंधक ्यांना पोटयन्यम मंजूर करण्याचा 
अयधकार आहे.

सहकार आ्ुक् व 
मनबंिकाचथे अमिकार

२. पोटयन्यमांना (उपयवधीस) 
मान्यता

१. सहकारी संस्ांची नोंिणी

३. अयभलेख जप्त करणे

६. सभांचे आ्योजन

८. सहकारी संस्ांच े
यवलीनीकरण

१०. न्या्ययनवाडा

४. नोंिणी रद् करणे

५. सभासितव िेणे

७. यहशेबतपासयनसाची 
यन्युक्ी

९. संस्ांच ेवगथीकरण

३)  अमभलथेख िप् करणथे : एखाद्ा सहकारी संस्ेकडून यतची यहशेबपुसतके यकंवा अयभलेख िडपून टाकणे, अनयधकृत 
बिल यकंवा नष् करण्याचा अ्वा संस्ेचा यनधी यकंवा मालमततेचा अपहार होण्याचा संभव आहे अशी यनबंधकाची 
खात्री झाल्यास अशा संस्ेची मालमतता व अयभलेख जप्त करण्याचा अयधकार यनबंधकाला आहे.

४)  नोंदणी रद्द करणथे : एखािी संस्ा सहकार का्यद्ातील तरतिुतींच,े यन्यमांच े यकंवा तत्वांच ेपालन करीत नसेल, 
पैशाचा गैरवापर व गैरव्यवहार करीत असेल तर अशा संस्ेची नोंिणी रद् करण्याचा अयधकार आ्युक् व यनबंधकांना 
आहे.

५) सभासदतव दथेणथे : एखािी संस्ा जर एखाद्ा व्यक्ीच ेसभासितव नाकारीत असेल अशा व्यक्तींनी आ्युक् व यनबंधक 
्यांच्याकड ेअज्त करून सभासितवाबाबत सव्त अटी पूण्त केल्यास यनबंधकांना संबंयधत संस्ेस त्या व्यक्ीस सभासितव 
िेण्यासंबंधीचा अयधकार असतो.
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६)  सभांचथे आ्ोिन : प्रत्येक सहकारी संस्ेन ेसहकार का्यद्ातील तरतिुीनुसार सभा बोलयवल्या पायहजेत. एखाद्ा 
संस्ेन ेजर ्या सभा वेळेवर बोलयवल्या नाहीत तर यनबंधकांना सभा बोलयवण्याचा अयधकार आहे. यवशे् सव्तसाधारण 
सभा सुद्ा बोलयवण्याचा अयधकार यनबंधकांना असतो. 

७)  महशथेब्पासमनसाची मन्ुक्ी : सहकार का्यद्ातील तरतुिीनुसार प्रत्येक सहकारी संस्ेन ेयहशेबतपासयनसाची नेमणूक 
करून आपल्या वाय््तक यहशेबाच ेलेखापरीक्ण करून घेणे बंधनकारक आहे. एखाद्ा संस्ेन ेजर यहशेबतपासनीस 
यन्युक् केला नसेल यकंवा यहशेबतपासणीची प्रयरि्या पूण्त केलेली नसेल तर अशा संस्ेवर मान्यताप्राप्त यहशेबतपासनीस 
यन्युक् करण्याचा अयधकार यनबंधकांना आहे.

८)  सहकारी संस्ांचथे मवलीनीकरण : एकाच प्रकारच्या िोन यकंवा अयधक संस्ा जर आय््तकदृषट्ा सक्म नसतील 
यकंवा तोट्ात चालत असतील यकंवा अका्य्तक्म असतील तर संस्ेच्या व सभासिांच्या यहताकरीता अशा संस्ेच्या 
यवयलनीकरण व nwZa©MZog मंजुरी िेण्याचा अयधकार आ्युक् व यनबंधकांना आहे.

९) संस्ांचथे वगथीकरण : सहकारी संस्ांच ेका्य्त, त्यांच ेआय््तक व्यवहार, आय््तक पररसस्ती इत्यािीच्या आधारे त्याचं े
वगथीकरण करण्याचा अयधकार यनबंधकाला आहे. उिाहरणा््त यवपणन संस्ा, शेती संस्ा, औद्ोयगक संस्ा इत्यािी 
प्रकारांमध्य ेवगथीकरण करतात.

१०) न्ा्मनवाडा : सहकारी संस्ेमध्य ेकाही वाि-यववाि यनमा्तण झाले व अशा वािांची तरिार सहकारी यनबंधक व आ्युक् 
्यांच्याकड ेआल्यास सहकार का्यिा व पोटयन्यमातील तरतिुीनुसार असे वाि-यववाि यमटवून न्या्ययनवाडा करण्याचा 
अयधकार सहकार आ्युक् व यनबंधकांना आहे.

 

 

कृ् ी ३ : सहकारी संस्थेची नोंदणी करणथे, उपमविीस मान््ा दथेणथे ्ा सहकार आ्ुक् व मनबंिकाच्ा 
अमिकारामवष्ी मामह्ी गोळा करा.

३.६  सहकार आ्ुक् व मनबंिकाच्ा िबाबदाऱ्ा :

यनबंधकाला आपली कामे व्यवसस्तपण ेपार पाडण्यासाठी आपल्या अयधकारांचा ्योग्य वापर करावा लागतो. आपल्या 
अयधकारांचा ्योग्य पद्तीन ेव यनःपक्पातीपण ेवापर करणे ही यनबंधकाची प्रमुख जबाबिारी असते. सहकारी चळवळीच्या 
यवकासाकररता सव्त प्रकारची मित करण्याची जबाबिारी यनबंधकाला सांभाळावी लागते. ्यासाठी यनबंधकाला पुढील प्रमुख 
जबाबिाऱ्या पार पाडाव्या लागतात.

१)  सहकारी ्त्वांचथे पालन करणथे : सहकारी तत्वांच ेसहकारी संस्ेकडून सक्ीन ेपालन करण्याची जबाबिारी यनबंधकान े
पार पाडली पायहज.े जर एखाद्ा संस्ेन ेसहकारी तत्वांचा भंग केला असेल तर संस्ेवर कारवाई करण्याची जबाबिारी 
यनबंधकाची असते.

२)  सहकारी संस्ांची गुणातमक वाढ : िेशाच्या आय््तक यवकासात िुब्तल घटकांना संरक्ण द्ा्यच ेअसेल तर सहकारी 
संस्ाचंी संख्या वाढणे आवश्यक आहे. परंतु संस्ेची गुणातमक प्रगती होत आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबिारी 
यनबंधकावर आहे. गुणातमक वाढीसाठी यनबंधक अ््तक्म नसलेल्या संस्ांना अ््तसहाय्य पुरयवणे, माग्तिश्तन करणे, 
आवश्यक त्या यठकाणी संस्ांची पुनर्तचना H$ê$Z जबाबिारी पार पाडतो. 
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३)  संस्थेच्ा का्ा्थ् एकसुत्रीपणा राखणथे : सहकार क्ेत्राशी अनेक घटकांचा संबंध ्येत असतो. यवयवध घटकांच्या 
धोरणाप्रमाणे सहकारी संस्ेच ेका्य्त सुसंगतपणे चालले आहे की नाही हे पाहण्याची जबाबिारी यनबंधकाची असते. 
यवयवध सहकारी संस्ांना मित करण्यासाठी यजलहा पातळीवर सहकारी संघ स्ापन केलेला आहे. हा संघ सहकारी 
संस्ेच्या का्या्तत एकसुत्रीपणा यनमा्तण करतो. सहकार का्यद्ान े यनबंधकाकड ेसोपयवलेली ही अत्यंत महत्वाची 
जबाबिारी यनबंधकावरच असते. 

सहकार आ्ुक् 
व मनबंिकाच्ा 

िबाबदाऱ्ा

२. सहकारी संस्ांची 
गुणातमक वाढ

४. अपप्रवृततींना 
आळा घालणे

६. व्यवस्ापन सयमतीयवरुद्
कारवाई

८. संस्ेच ेसमाप्तीकरण 
करणे 

१०. नोंिणी िाखला िेणे

१. सहकारी तत्वांच ेपालन 
करणे 

३. संस्ेच्या का्या्तत 
एकसुत्रीपणा राखणे

५. समनव्य साधणे

७. अंकेक्ण व्यवस्ा

९. ्योग्य प्रशासन

४)  अपप्रवृ्ींना आळा घालणथे : यनबंधक सहकारी संस्ेची यहशेबतपासणी  मान्यता प्राप्त लेखापरीक्काकडून करून            
घेतात. जरूर असेल तर सहकारी संस्ेची चौकशी करण्याचा अयधकार यनबंधकाला आहे. यनबंधकान ेसहकारी संस्ांचा 
कारभार चांगला राहील अशी काळजी घेतली पायहजे. संस्ेचा कारभार सहकार तत्वायवरुद्, समाज यहतायवरुद् 
चालणार नाही ्याची जबाबिारी यनबंधकाला सवीकारावी लागते. संस्ेत भ्रष्ाचार होत असेल तर त्यावर यन्ंयत्रण 
ठेवण्याची जबाबिारी यनबंधकावर असते.

५)  समनव् सािणथे : सहकार आ्युक् व यनबंधक हे राज्यातील सहकार खात्याचे सववोच्च अयधकारी असतात. राज्यातील 
सहकारी संस्ांची वाढ व यवकास ्यासाठी ते सतत प्र्यतनशील असतात. तसेच राज्यशासन व सहकारी संस्ा 
्यांच्यामधील िुवािेखील असतात. सहकार खात्यातील अयधकारी व कम्तचाऱ्यांच्या मितीने ते आपली जबाबिारी पार 
पाडतात. ्यासाठी यनबंधकाला सहकारी संस्ा, सरकार तसेच सहकार खात्यातील वरीष् अयधकारी ्यांच्या कामात 
समनव्य साधण्यासाठी जबाबिारी पार पाडावी लागते.

६)  व्वस्ापन समम्ीमवरुद्ध कारवाई : ज्या सहकारी संस्ेची व्यवस्ापन सयमती सहकार का्यिा व उपयवधीतील 
तरतूिीचे पालन करीत नसेल तर अशा व्यवस्ापन सयमतीयवरुद् कारवाई करण्याची जबाबिारी यनबंधकावर असते.

७)  अंकेक्षण व्वस्ा : सहकारी संस्ांची यहशेब तपासणी िरव्थी घेणे बंधनकारक असते.  एखाद्ा संस्ेची यहशेब 
तपासणी झाली नसेल तर ती करून घेण्याची जबाबिारी यनबंधकावर असते.  आपल्या का्य्तक्ेत्रातील सहकारी संस्ांचे  
लेखापरीक्ण शासनमान्यताप्राप्त लेखापरीक्काकडून करून घेण्याची महतवपUू© जबाबिारी यनबंधकाला पार पाडावी 
लागते.
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८)  संस्थेचथे समाप्ीकरण करणथे : सहकारी संस्ेचे कामकाज समाधानकारक चालत नसेल यकंवा सहकारी संस्ा डबघाईस 
आली असल्यास सहकार आ्युक् व यनबंधक संस्ेच्या समाप्तीकरणासाठी यवल्यन अयधकाऱ्याची नेमणूक करतो.  
यवल्यनअयधकारी संस्ा यवसज्तनाची संपणू्त प्रयरि्या पार पाडतो.

९)  ्ोग् प्रशासन : सहकार आ्युक् व यनबंधक हे राज्यातील सहकार खात्याचे सववोच्च पि आहे.  प्रशासनासाठी राज्यात 
नऊ यवभाग असून यवभाग, यजलहा, तालुका सतरावर अनुरिमे यवभागी्य सहयनबंधक, यजलहा उपयनबंधक, सहाय्यक 
यनबंधक हे का्य्तरत असतात. सहकार खात्यातील अयधकारी व कम्तचाऱ्यांकडून ्योग्य प्रकारे काम करून घेण्यासाठी 
सहकार खात्याचे प्रशासन ्योग्य प्रकारे पार पाडण्याची जबाबिारी सहकार आ्युक् व यनबंधकावर आहे.

१०) नोंदणी दाखला दथेणथे : एखािी यन्योयजत संस्ा नोंिणीकरीता अज्त करते तेवहा यनबंधक अशा अजा्तची व सव्त कागिपत्रांची 
पडताळणी करतात.  यन्योयजत संस्ेने सव्त AQ>tMr पूत्तता केल्याची खात्री झाल्यानंतर अशा संस्ेची रीतसर नोंि 
करतात.  नोंिणी केलेल्या सहकारी संस्ेला आपल्या सही यशकक्यायनशी अयधकृत नोंिणी िाखला (प्रमाणपत्र) िेण्याची 
जबाबिारी यनबंधकाची असते.

 

कृ् ी ४ : सहकारी चळवळीच्ा मवकासाकरर्ा मद् करण्ाची िबाबदारी सहकार आ्ुक् व मनबंिकाला 
पार पाडावी लाग्थे. ्ावर चचा्थ करा.

Ø	फरक

अध्क्ष आमण सहकार आ्ुक् व मनबंिक

अ. रि. मुद्दथे अध्क्ष सहकार आ्ुक् व मनबंिक

१. अ््त का्य्तकारी सयमती यकंवा संचालक 
मंडळाच्या प्रमुखाला अध्यक् असे 
महणतात.

सहकारी संस्ांच्या नोंिणीसाठी 
व सहकारी चळवळीवर यन्यंत्रण 
ठेवण्यासाठी राज्यशासनाने नेमलेली 
व्यक्ी महणजे सहकार आ्युक् व 
यनबंधक हो्य.

२. यनवड / यन्युक्ी अध्यक्ाची यनवड सहकारी संस्ेच े
संचालक यकंवा संचालक मंडळ करीत 
असतात.

सहकार आ्युक् व यनबंधकाची 
यन्ुयक्ी राज्यसरकारमाफ्फत केली जाते.

३. यन्यंत्रण व िेखरेख अध्यक् संस्ेतील कामकाजावर यन्ंयत्रण 
व िेखरेख ठेवतात.

सहकार आ्युक् व यनबंधक राज्यातील 
संपूण्त सहकारी चळवळीवर यन्ंयत्रण 
ठेवतात.

४. का्य्तक्ेत्र अध्यक्ांच ेका्य्तक्ेत्र एका यवयशष् 
संस्ेपुरत ेम्या्तयित असते.

सहकार आ्युक् व यनबंधकाच ेका्य्त 
संपूण्त राज्यभर असते.

५. यनणा्त्यक मत अध्यक् ्यांना यनणा्त्यक मताचा अयधकार 
असतो.

सहकार आ्युक् व यनबंधक ्यांना 
यनणा्त्यक मताचा अयधकार नसतो.
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६. मोबदला अध्यक्ष ्यांना कामाचा मोबदला म्हणून 
संस्थेकडून मानधन ममळतथे.

स्हकार आ्युक्त व मनबंधक 
्यांना कामाचा मोबदला म्हणून 
राज्यशासनाकडून वथेतन ममळतथे.

७. बडतर्फ अध्यक्ष ्यांना मनबंधक व आ्युक्त, 
संचालक मकंवा सभासद बडतर्फ करू 
शकतात.

स्हकार आ्युक्त व मनबंधक ्यांना राज्य 
सरकार बडतर्फ करू शकतथे.

 

अर्थ : स्हकारी संस्ांची नोंदणी करणथे, संस्ांना मार्गदश्गन करणथे त्यांच्या का्या्गवर मन्यंत्रण ठथेवून त्यांच्या का्या्गत 
समनव्य साधण्याकररता राज्य पातळीवर स्हकार खात्याकडून मन्युक्त केलथेला सववोच्च अमधकारी म्हणजथे स्हकार आ्युक्त व 
मनबंधक ्हो्य.

व्याख्या : म्हाराष्ट्र स्हकारी संस्ा का्यदा १९६० च्या कलम २(२४) व कलम ३ नुसार ज्या व्यक्तीची मन्ुयक्ती 
स्हकार आ्युक्त व मनबंधक ्या पदावर म्हाराष्ट्र शासन करतथे त्या व्यक्तीस स्हकार आ्युक्त व मनबंधक असथे म्हणतात.

Ø सहकयार आ्ुक्त व निबंधकयाची भूनिकया :
१)  प्रमतमनधी २)  नथेता
३)  दुवा  ४)  पालकतव
५)  मार्गदश्गक ६)  कठोर प्रशासक
७)  लवाद  ८)  मनमा्गता - पालनकता्ग - मवसज्गक
९) संस्ा समाप्ीकरण

Ø सहकयार आ्ुक्त व निबंधकयाची कया्ये :

अ)  वैधयानिक कया्ये :

 १)  नोंदणी करणथे २)  पोटमन्यमांना मंजुरी दथेणथे
 ३)  नोंदणी दाखला दथेणथे ४)  सभासदतवास  मंजुरी दथेणथे
 ५)  संस्ांचथे वरगीकरण ६)  सभांचथे आ्योजन 
 ७)  संस्थेच्या मनधीची रुंतवणूक ८)  न्या्यमनवाडा
 ९) संस्ांचथे एकमत्रकरण व मवभाजन

 ब)  नि्ंत्रणयातिक कया्ये :
 १)  प्रशासकी्य का्यये २)  म्हशथेब तपासणी करणथे
 ३)  आम््गक व्यव्हारावर मन्यंत्रण ४)  दोषी संस्थेमवरुद्ध कारवाई
 ५)  शासकी्य धोरणांची अंमलबजावणी

३.७  सयारयांश
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क)  मवकासातमक का्ये :
 १)  सहकारी के्त्राच ेनेतृतव २)  सहकारी क्ेत्राला माग्तिश्तन
 ३)  सहकारी संस्ांना तांयत्रक माग्तिश्तन ४)  सहकारी संस्ांना आय््तक मित
 ५)  कज्तवसुलीला चालना ६)  सभासिांना यशक्ण व प्रयशक्ण

Ø	सहकार आ्ुक् व मनबंिकाचथे अमिकार :
१)  सहकारी संस्ांची नोंिणी २)  पोटयन्यमांना (उपयवधी) मान्यता
३)  अयभलेख जप्त करण े ४)  नोंिणी रद् करणे
५)  सभासितव िेणे ६)  सभांचे आ्योजन
७)  यहशेब तपासयनसाची यन्युक्ी ८)  सहकारी संस्ांच ेयवलीनीकरण 
९)  संस्ाचं ेवगथीकरण १०) न्या्ययनवाडा

Ø	सहकार आ्ुक् व मनबंिकाच्ा िबाबदाऱ्ा :
१)  सहकारी तत्वांच ेपालन करणे २)  सहकारी संस्ांची गुणातमक वाढ
३)  संस्ेच्या का्या्तत एकसुत्रीपणा राखणे ४)  अपप्रवृतततींना आळा
५)  समनव्य साधणे ६)  व्यवस्ापन सयमतीयवरुद् कारवाई
७)  अंकेक्ण व्यवस्ा ८)  संस्ेच ेसमाप्तीकरण करणे
९)  ्योग्य प्रशासन १०)  नोंिणी िाखला िेणे

३.८  महत्वाच्ा संज्ा

(१) सहकार आ्ुक् व मनबंिक : सहकारी संस्ेची नोंिणी, माग्तिश्तन व त्यांच्यावर यन्यंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यपातळीवर 
शासनाकडून यन्युक्ी केलेला अयधकारी.

(२) मवभागी् सहमनबिंक : राज्यातील सहकार चळवळीचे यवभागी्य सतरावर यन्यंत्रण करणारा अयधकारी.

(३) मिलहा उपमनबिंक : यजलहा सतरावर सहकारी संस्ांची नोंिणी व त्यांच्यावर यन्यंत्रण ठेवणारा अयधकारी.

(४)  साहाय्क मनबिंक : तालुका पातळीवर सहकारी संस्ांचा प्रमुख यन्यंत्रक अयधकारी.

(५) पोटमन्म / उपमविी : सहकारी संस्ेचे अंतग्तत कामकाज व व्यवस्ापनासंबंधी त्यार करण्यात आलेल्या यन्यमांचा 
संच.

प्र.१ अ) खालील मदलथेल्ा प्ा्थ्ांमितून ्ोग् प्ा्थ् मनवडून मविानथे पतूण्थ करा व पुनहा मलहा.
१) भारतातील पयहला सहकारी संस्ा का्यिा ................ साली संमत करण्यात आला.
 अ) १९१२ ब) १९२५ क) १९०४

३.९  सवाध्ा्
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२) नोंिणी अजा्तसोबत उपयवधीच्या ................ प्रती जोडाव्या लागतात.
  अ) चार ब) िोन क) सहा

३) सहकारी संस्ांवर िेखरेख व यन्यंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ................ यन्युक्ी केलेली आहे.
 अ) प्रवत्तकाची ब) सहकार आ्युक् व यनबंधकाची       क) सयचवाची

४) सहकारी संस्ांकररता ................ कडून सहकार आ्युक् व यनबंधकाची नेमणूक करण्यात ्येत.े
 अ) केंद्रशासन ब) राज्यशासन क) स्ायनक सवराज्य संस्ा

५) सहकार आ्युक् व यनबंधक ................ सतरावर का्य्त करतात.
 अ) तालुका ब) राज्य  क) यजलहा

६) सहकार आ्युक् व यनबंधक हा ................ प्रशासकी्य अयधकारी असावा.
 अ) मवाळ ब) अका्य्तक्म क) कठोर

७) साहाय्यक यनबंधकाची नेमणूक ................ सतरावर होते.
 अ) तालुका ब) यवभागी्य क) राज्य

ब) ्ोग् िोड्ा िुळवा.

‘अ’ गट ‘ब’ गट

अ) महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा

ब) सहकार आ्युक् व यनबंधकाच ेका्या्तल्य

क) यजलहा उपयनबंधक

ड) सहकारी के्त्राच ेनेतृतव करणे

इ) भारतातील पयहला सहकारी संस्ा का्यिा

१) मुंबई

२) राज्यसतर

३) १९६०

४) १९०४

५) यवकासातमक का्य्त

६) १९१२

७) यजलहासतर

८) यन्यंत्रणातमक का्य्त

९) पुणे

१०) १९३२

क) खालील मविानांसाठी एक शबद / शबदसमतूह मलहा.
१) सहकारी संस्ांची नोंिणी करणारा अयधकारी.
२) सहकारी संस्ांच ेवगथीकरण करणारा अयधकारी.
३) सहकारी संस्ांच ेयजलहा सतरावर यन्यंत्रण करणारा प्रमुख यन्यंत्रक अयधकारी.
४) यवभागी्य सतरावरील सहकारी संस्ांचे यन्यंत्रण करणारा अयधकारी.
५) सहकारी संस्ेच्या उपयवधीस मान्यता िेणारा अयधकारी.



62

ड) खालील मविानथे चतूक मकंवा बरोबर ्थे मलहा.
१) सहकार आ्युक् व यनबंधक सहकारी चळवळीवर यन्यंत्रण ठेवतात.
२) सहकारी संस्ेच्या आ्युक् व यनबंधकाची यन्युक्ी केंद्रशासन करते.
३) सहकार आ्युक् व यनबंधक कठोर प्रशासक असावा.
४) सहकार आ्युक् व यनबंधकांना न्या्ययनवाडा करण्याचा अयधकार असतो.
५) सहकार आ्युक् व यनबंधक राज्यातील सहकारी चळवळीचा सववोच्च अयधकारी असतो.
६)  सहकार आ्युक् व यनबंधक सहकारी संस्ेची नोंिणी करतात.

इ) खालील मविानथे पतूण्थ करा.
१) सहकार यशक्ण व प्रयशक्ण िेण ेहे यनबंधकाच े................ का्य्त आहे.
२) सहकारी संस्ेची यवसज्तन प्रयरि्या पार पाडणारी व्यक्ी ................ हो्य.
३) सहकारी संस्ा नोंिणीकृत झाल्याचा अयधकृत पुरावा महणून ................ िेण्याचा अयधकार यनबंधकाला 

आहे.
४) सहकारी संस्ा आयण सरकार ्यांच्यामधील ................ हा महत्वाचा िुवा आहे.
५) भारतातील िुसरा सहकारी का्यिा ................ साली संमत झाला.
६) नोंिणी अजा्तसोबत उपयवधीच्या  ................ प्रती जोडाव्या लागतात.

फ) अचतूक प्ा्थ् मनवडा.

१)  सहकार आ्युक् व यनबंधक   

२)   सहकार आ्युक् व यनबंधक का्या्तल्य

३)  महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा   

४)   यजलहा उपयनबंधक

५)  भारतातील पयहला सहकारी का्यिा   

पुणे, १९०४, यजलहासतर, १९६०, नोंिणी करणे

ग) एका वाक्ा् उत्रथे मलहा.
१) सहकार आ्युक् व यनबंधक महणज ेका्य ?
२) यनबंधकाची वैधायनक का्यचे महणज ेका्य?
३) यनबंधकाची यवकासातमक का्यचे महणज ेका्य ?
४) उपयवधी महणजे का्य ?
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प्र.२ खालील संज्ा सपष् करा.
१) सहकार आ्युक् व यनबंधक
२) लवाि
३) उपयवधी / पोटयन्यम

प्र.३  सवम् मलहा/उप्ोिनावर आिारर् प्रशन. 
१) सहकार आ्युक् व यनबंधक हा सहकारी संस्ेचा यनमा्तता, पालनकता्त, यवसज्तक असतो.
२) सहकार आ्युक् व यनबंधक हा कठोर प्रशासक असावा.
३) राज्यातील सहकारी चळवळीच्या यवकासात यनबंधकाची भयूमका महत्वाची असते.

प्र.४  फरक सपष् करा.
१) अध्यक् आयण सहकार आ्युक् व यनबंधक

प्र.५  मटपा मलहा.
१) सहकार आ्युक् व यनबंधकाची यवकासातमक का्यचे.
२) सहकार आ्युक् व यनबंधकाच ेअयधकार
३) सहकार आ्युक् व यनबंधकाच्या जबाबिाऱ्या

प्र.६  कारणथे मलहा.
१) सहकार आ्युक् व यनबंधक हा कठोर प्रशासक असतो.
२) सहकार आ्युक् व यनबंधक हे राज्यातील सहकारी चळवळीचे यन्यंत्रण करतात.
३) सहकार आ्युक् व यनबंधक सहकारी संस्ेची नोंिणी रद् करू शकतात.
४) सहकार आ्युक् व यनबंधकाला न्या्ययनवाड्ाचे अयधकार असतात.

प्र.७ खालील प्रशनांची उत्रथे ्ोडक्ा् मलहा.
१) सहकार आ्युक् व यनबंधकाची यन्यंत्रणातमक का्यचे यलहा.
२) सहकार आ्युक् व यनबंधकाची वैधायनक का्यचे यलहा.
३) सहकार आ्युक् व यनबंधकाची भूयमका यवशि करा.
४) सहकार आ्युक् व यनबंधकाची यवकासातमक का्यचे यलहा.

प्र.८  दीघयोत्री प्रशन.
१) सहकार आ्युक् व यनबंधकाची भूयमका सपष् करा.
२) सहकार आ्युक् व यनबंधकाची वैधायनक का्यचे सपष् करा.
३) सहकार आ्युक् व यनबंधकाच्या जबाबिाऱ्या सपष् करा.
४)  सहकार आ्युक् व यनबंधकाच ेअयधकार सपष् करा.

i   i   i
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४.१ प्रस्ावना   (Introduction) :

भारती्य सहकारी चळवळ आयण यतचा उगम ्याचा यवचार केल्यास १९०४ चा पयहला सहकारी का्यिा ही उगमाची गंगोत्री 
आहे.भारतातील सहकारी चळवळ ही सरकारप्रयणत सहकारी चळवळ असून शासनाने सहकारी चळवळ रुजयवण्याकररता 
प्र्यतनांची यशकसत केली आहे असे महटल्यास वावगे ठरणार नाही. भारतातील सहकारी चळवळ ही आय््तक आयण सामायजक 
पररसस्तीची यनयम्तती आहे.

सहकाराच्या माध्यमातून ग्ामीण समस्या सोडवता ्येतील अशी कलपना त्या वेळच्या मद्रास(चेन्नई) प्रांयत्य सरकारने 
मांडली.१८८२ साली मद्रास सरकारने राज्यातील शेतीसाठी सहकारी बँक स्ापन करण्याच्या शक्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी 
सर फ्ेडरीक यनकोलसन ्यांना ्युरोपला पाठयवले. १८९९ मध्ये सर फ्ेडरीक यनकोलसन ्यांनी जम्तनीच्या धतथीवर ‘रफा्यझन’ 
पद्धतीच्या ग्ामीण सहकारी पतपेढ्ा स्ापन केल्या जाव्यात अशी आपल्या अहवालात यशफारस केली. ्याच काळात 
‘ड्ुपरनेकस’ ्यांनी उततर प्रिेशात ग्ामीण बँका स्ापन करण्याचा प्र्यतन केला. त्यानंतर सन १९०० साली ‘सर एडवड्त लॉ’ 
्यांच्या नेतृतवाखाली त्या वेळच्या सोसा्यट्ांचा अभ्यास करून सहकारी सोसा्यट्ांसाठी ्योग्य का्यिा करण्याच्या दृष्ीने 
एक सयमती नेमली. डेझील इबेसटीन ्यांनी २३ ऑकटोबर, १९०३ मध्ये सहकारी का्यद्ाचा मसुिा त्यार केला. सर एडवड्त 
लॉ सयमतीच्या यशफारशीनुसार सहकारी पतसंस्ाचा का्यिा १९०४ हा सहकारी संस्ासाठी पयहला का्यिा भारत सरकारने 
संमत केला. हा का्यिा महणजे भारती्य सहकारी चळवळीची सुरुवात हो्य.

 सन १९०४ च्या सहकारी का्यद्ानुसार सहकारी तत्वावर पतसंस्ा काढण्याची सो्य करण्यात आली. ्या का्यद्ात 
पुढील सात-आठ व्ाांच्या काळात अनेक िो् यिसून आले कारण पतपुरवठा संस्ा सोडून अन्य प्रकारच्या सहकारी संस्ा 
स्ापन करण्याची सो्य नवहती. ्या का्यद्ातील उयणवा िूर  करण्यासाठी १९१२ साली भारतातील िुसरा सहकारी का्यिा 
संमत करण्यात आला. ्या का्यद्ात १९०४ च्या का्यद्ातील बहुतेक तरतुिी तशाच ठेवण्यात आल्या. ्या का्यद्ात 
पतपेढ्ांयशवा्य अन्य प्रकारच्या सहकारी संस्ा स्ापन करण्यास प्रोतसाहन यिले गेले. १९१२ च्या का्यद्ाचे हे महत्वाचे 
वयैशषट् होते. १९१९ च्या सहकार सुधारणा का्यद्ानुसार सहकार हा यव््य केंद्रसरकारकडून राज्यसरकारकडे वग्त करण्यात 
आला.

४.   महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्दा १९६०
(Maharashtra Co-operative Societies Act 1960)

 ४.१   प्रस्ावना                                          ४.४.२ सभांचथे प्रकार 

 ४.२   सहकारी संस्थेची भांडवल उभारणी  अ) सभासदांच्ा सभा             

 ४.३   सहकारी संस्थेच्ा भांडवल उभारणीची सािनथे              ब) व्वस्ापन समम्ीच्ा सभा

         अ) अं्ग्थ् सािनथे                                           क) उपसमम्ीच्ा सभा

         ब) बाह् सािनथे                                  ४.४.३   सहकारी संस्थेच्ा सभथेबाब्च्ा                                                                      
                                                                      का्दथेशीर ्र्ुदी

 ४.४     सहकारी संस्थेच्ा सभा                          ४.५   सारांश 

 ४.४.१ अ््थ व व्ाख्ा                                 ४.६  महत्वाच्ा संज्ा 

    ४.७  सवाध्ा्
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सहकार हा यव््य राज्यसरकारकडे आल्यानंतर मुंबई सरकारने मुंबई प्रांताकररता ‘मुंबई सहकारी का्यिा १९२५’ हा 
का्यिा पास केला. ्या का्यद्ात िेखील बिलत्या पररसस्तीनुसार का्यद्ातील तरतिुी अपुऱ्या  व अ्योग्य वाटू लागल्या.
त्यामुळे  १९२५ ते १९६० ्या काळात ्या का्यद्ात वेळोवेळी िुरुसत्या करण्यात आल्या. पररपूण्त अशा का्यद्ाची  
आवश्यकता भासू लागल्याने भारत सरकारने सन १९५६ मध्ये एक सयमती नेमली व मुंबई सरकारनेही श्री.जी.एम. लाड ्यांच्या 
अध्यक्तेखाली अभ्यास व पाहणी सयमती नेमली. ्या िोनही सयमत्यांचा अहवाल आयण यशफारशी लक्ात घेऊन महाराष्ट्र 
का्यिे मंडळाने नवीन सहकारी का्यद्ाचे यवध्ेयक १९६० मध्ये मंजुर केले. १९६१ साली महाराष्ट्राच्या मा. राज्यपालांची 
त्यास मंजुरी यमळाली व २६ जानेवारी १९६२ ्या यिवसापासून त्याची अंमलबजावणी झाली. हा का्यिा १९६० मध्ये पास 
झाला महणून तो ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्ाचा का्यिा १९६०’ ्या नावाने ओळखला जातो. 

१९६० च्या सहकारी का्यद्ात आजप्यांत अनेक िुरुसत्या करण्यात आलेल्या आहेत. १९६० च्या महाराष्ट्र सहकारी 
संस्ाच्या का्यद्ाला ९७ व्या घटना िुरुसती अंतग्तत १४ फेरिुवारी २०१३ मध्ये काही नवीन िुरुसत्या सुचयवल्या आहेत.

्या प्रकरणात आपण महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यद्ातील महत्वाच्या  तरतिुी(िुरुसत्यांसह) भांडवल उभारणी ,सभा 
्या बाबतच्या तरतुिी व त्यांच्या का्य्तपद्धतीची मायहती  अभ्यासणार आहोत.

४.२   सहकारी संस्थेची भांडवल उभारणी (Capital Raising of Co-operative Society) :                                                        
कोणत्याही प्रकारचा व्यवसा्य सुरू करण्यासाठी आयण तो पुढे चालू ठेवण्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता असते. 

सभासिांच्या आय््तक यहतसंबंधाचे संवध्तन करणे  हे सहकारी  संस्ेचे प्रमुख उि् यिष् असते. त्याचप्रमाणे सहकारी संस्ांना 
िेखील आपला व्यवसा्य चालयवण्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता असते. सभासिांना कज्तपुरवठा करणे, यवयवध कृ्ी 
आिाने पुरयवणे, जीवनावश्यक वसतूचा पुरवठा करणे इत्यािी कामे करण्यासाठी सहकारी संस्ांकडे भांडवल आवश्यक 
असते. ्यासाठी सहकारी संस्ांना का्यद्ातील तरतुिीनुसार भांडवल उभारणी करावी लागते. महाराष्ट्र सहकारी संस्ा 
अयधयन्यम का्यद्ातील कलम २८ व २९ मध्ये सहकारी संस्ांनी उभाराव्याच्या  भांडवलायव््यीच्या  तरतिुी केल्या आहेत. 

४.३   सहकारी संस्ाच्ा भांडवल उभारणीची सािनथे / माग्थ (Sources of Capital Raising of Co-operative 
Societies) :

सहकारी संस्ांना आपली उि् यिष्े पूण्त करण्यासाठी भांडवलाची आवश्यकता असते. सहकारी संस्ा पुढील िोन 
साधनांद्ारे भांडवल उभारणी करू शकते.

सहकारी संस्ांची भांडवल उभारणीची सािनथे
   

 अ) अं्ग्थ् सािनथे ब) बाह् सािनथे  

 १) भाग  भांडवल १) यबगर सभासिांच्या ठेवी 

 २) प्रवेश  शुलक २) कजचे  व अयग्मे 

 ३) राखीव यनधी ३) कज्तरोख्यांची यवरिी 

 ४) सभासिांच्या ठेवी ४) सरकारी अनिुान व  मित 

                                                          ५) िेणग्या व बयक्से 
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अ)	 भांडवल	उभारणीची	अंतर्गत	साधने			(	Internal	Sources	of	Capital	raising	)	:
सहकारी संस्थेच्ा दृष्ीनथे भांडवल उभारणीची अंतर्गत साधनथे फार महत्वाची असतात. कारण ्ा साधनांद्ारथे 

सहकारी संस्थेकडथे का्मसवरूपी अ्वा दीर्ग मुदतीसाठी भांडवल जमा होतथे.अंतर्गत साधनांद्ारथे भांडवल मोठ्ा प्रमाणावर 
जमववल्ास संस्ा सवावलंबी बनू शकतथे आवण संस्थेला आव््गक स्थै््गदथेखील प्राप्त होतथे. अंतर्गत माराांनी रोळा केलथेलथे 
भांडवल हथे सहकारी संस्ा आपल्ा सभासदांकडून रोळा करतथे. ्ा माराांनी  उभारलथेलथे  भांडवल सभासदतव असथेप्ांत संस्थेनथे 
परत करणथे बंधनकारक नसतथे. असथे भांडवल बाह्य साधनांच्ा तुलनथेनथे सवसत पडतथे. भांडवल उभारणीची  अंतर्गत साधनथे 
पुढीलप्रमाणथे आहथेत. 

१)			 भारभांडवल	(	Share	Capital	)	:	
भारभांडवल हथे सहकारी संस्थेच्ा अंतर्गत भांडवल उभारणीचथे एक प्रमुख ववतती् साधन आहथे. भारभांडवल हथे 

संस्थेच्ा मालकीचथे भांडवल असतथे. भार महणजथे संस्थेच्ा सभासदांचा एकूण भांडवलातील लहान वहससा वकंवा अंश हो्. 
सहकारी संस्ा जथेवहा भारांची ववक्ी करून भांडवल जमा करतथे, तथेवहा त्ास भारभांडवल असथे महणतात. व्वसा्ाच्ा 
सवरूपानुसार भारांची दश्गनी वकंमत ठरववली जातथे. भारांची दश्गनी वकंमत वकती असावी ् ाबाबत संस्थेच्ा पोटवन्मात तरतूद 
असतथे. सहकारी संस्थेत भांडवलापथेक्ा व्क्ीला जासत महत्व असतथे. भारभांडवलावर सहकारी संस्थेची पत ठरतथे. भारधारण 
करणाऱ्ा व्क्ीस भारधारक असथे महणतात. भारभांडवल कशा पद्धतीनथे जमा केलथे जाईल ्ा ववष्ीचथे वन्म संस्थेच्ा 
उपववधीत नमूद केलथेलथे असतात. संस्थेच्ा  उपववधीत  अवधकृत भारभांडवलाचा उल्थेख असतो.

भारभांडवल हथे संस्ा अससततवात असथेप्ांत संस्थेत राहतथे. कलम २८  प्रमाणथे कोणतीही व्क्ी सहकारी संस्थेच्ा 
एकूण भांडवलाच्ा १/५ वकंवा रुप्थे drg hOma ्ापथेक्ा अवधक रकमथेचथे भारभांडवल धारण करू शकत नाही. ्ास 
राज्सरकार,वजलहापररषद व पंचा्त सवमत्ा अपवाद आहथेत त्ावप राज्सरकार राजपत्ात अवधसूचना  प्रसाररत करून, 
कोणत्ाही प्रकारच्ा संस्थेचथे भारभांडवल धारण करण्ाची म्ा्गदा वाढवू शकतथे.                  

सभासद हथे त्ा सहकारी संस्थेचथे मालक असतात. सहकारी संस्ा सभासदांना भारांची ववक्ी करून भांडवल उभारणी 
करतात. भारभांडवलाची ववक्ी सहकारी संस्थेच्ा वन्मांना अनुसरूनच केली जातथे.

Ø भारभांडवलाची	वैशिष्ट्े	(Features	of	Share	Capital)	:
 सहकारी संस्थेच्ा  भारभांडवलाची वथैवशष्ट्थे पुढीलप्रमाणथे आहथेत. 

भारभांडवलाची	वैशिष्ट्े

१) का््गक्थेत्ात  भार ववक्ी ६) लाभांशावरील म्ा्गदा

२) भारधारणथेवरील  म्ा्गदा ७) संस्ा सभासद

३) भारांच्ा हसतांतरणावरील वनबांध ८) कज्ग दथेण्ावर बंधन

४) भार जप्तीपासून संरक्ण ९) ठथेवींचथे भारांमध्थे रूपांतर

५) भारांची परतफेड १०)भारभांडवलातील राज्सरकारची  
भारीदारी
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१) का््थक्षथेत्रा्  भाग मवरिरी : सहकारी संस्ेचे का्य्तक्ेत्र ठरलेले असते. भागांची खरिेी संस्ेच्या का्य्तक्ेत्रातील व्यक्ीच 
करू शकतात. सहकारी संस्ेच्या का्य्तके्त्राबाहेरील व्यक्तींना भाग खरिेी करता ्येत नाही. यवयशष् व्यवसा्यातील 
व समान आय््तक उि् िेशाने का्य्त करणाऱ्या व्यक्तींनाच भागांची खरिेी करता ्ेयते. ्यामुळे भागांच्या यवरिीवर म्या्तिा 
पडतात.

२) भागिारणथेवरील  म्ा्थदा : कोणत्याही सभासिाला संस्ेच्या एकूण भाग भांडवलाच्या १/५ पेक्ा अयधक भागांची 
खरेिी करता ्येत नाही यकंवा रुप्ये drg hOma पेक्ा अयधक भागभांडवल धारण H$ê$ शकत नाही. ही म्या्तिा संस्ेच्या 
उपयवधीत सुद्ा नमिू केलेली असते. 

 सहकारी संस्ा लोकशाही तत्वानुसार कारभार करतात. भाग धारणेवर म्या्तिा नसेल तर समाजातील मूठभर श्रीमंत 
लोकांच्या हाती संस्ेची सतता व पैसा एकवटला जाईल.पररणामी संस्ा आपल्या सेवा तत्वापासून िूर जातील. 
सहकारी संस्ा ह्ा समाजातील आय््तकदृषट्ा िुब्तल लोकांसाठी स्ापन झालेल्या असतात. त्यामुळे समाजातील 
जासतीत जासत लोकांना सहकारी संस्ेत सहभागी होता ्यावे ्यासाठी ही तरतिू करण्यात आली आहे. 

३)  भागांच्ा हस्ां्रणावरील मनबांि : सहकारी संस्ेच्या सभासिांना आपल्याकडील भाग इतरांना मुक्पणे हसतांतर 
अ्वा यवरिी करता ्येत नाही. त्यासाठी का्य्तकारी सयमतीची परवानगी घ्यावी लागते. संस्ेच्या भागांच्या हसतांतरणावर 
यनबांध लािण्यात आली आहेत. सभासिांना ठरयवलेल्या यकंमतीपेक्ा जासत िराने भागांची यवरिी करता ्ेयत नाही. भाग 
यवरिी करणारा सभासि संस्ेचा कमीत कमी एक व््त सभासि असला पायहजे. त्यायशवा्य सभासिाला भागांची यवरिी 
करता ्येत नाही.

४) भाग िप्ीपासतून संरक्षण : सहकारी संस्ेचे भाग न्या्याल्य यकंवा सहकारी संस्ेला जप्त करता ्ेयत नाही.त्यामुळे 
त्यानंा का्यिेशीर संरक्ण लाभते. सहकारी संस्ांचे भांडवल सुरयक्त राहावे व सभासिांनी भांडवल महणून गुंतयवलेली 
रक्कम सुरयक्त राहावी तसेच एकूण सहकारी चळवळीला प्रोतसाहन यमळावे महणून सरकारने ही यवशे्  सवलत यिली 
आहे. सहकारी संस्ेच्या सभासिांचे अ) भागभांडवल ब) बचत ठेवीच्या रूपाने उभारलेला यनधी क) गृहयनमा्तण 
संस्ेच्या कज्तरोख्यात गुंतयवलेली रक्कम इत्यािी यिवाणी न्या्याल्याच्या हुकुमनामानुसार जप्त करता ्येत नाही .

५)  भागांची पर्फेड : सभासिांना संस्ेकडे भाग परत H$ê$न त्यांची रक्कम यमळयवता ्येते. सामान्यत: एका व्ा्तत यकती 
भागभांडवल परत करता ्येईल, ्यायव््यीची म्या्तिा संस्ेच्या उपयवधीत नमिू केलेली असते. सभासिाला आपल्या 
सभासितवाचा राजीनामा िेऊन भांडवल परत यमळयवता ्ेयते. भागधारकाचा मृत्य ूझाल्यास त्याच्या का्यिेशीर वारसाला 
भाग संरियमत केले जातात.

६)  लाभांशावरील म्ा्थदा : सहकारी संस्ानी भागांवर यकती लाभांश जाहीर करावा ्याबाबत म्या्तिा टाकण्यात आली 
आहे. कोणत्याही सहकारी संस्ेला आपल्या भागधारकांना पंधरा टकक्यांपेक्ा जासत लाभांश िेता ्येत नाही. 

७)  संस्ा सभासद : सहकारी संस्ेचे भाग जनतेला यवकता ्येतात. त्याचप्रमाणे का्य्तक्ेत्रातील सहकारी संस्ानांही यवकत 
घेता ्येतात. उिा. स्ायनक संस्ा, भागीिार संस्ा,धमा्तिा्य संस्ा इत्यािी संस्ांनाही म्या्तयित प्रमाणात सहकारी 
संस्ाचंे भाग यवकत घेता ्येतात. 

८)  कि्थ दथेण्ावर बंिन : सहकारी संस्ेच्या भाग प्रमाणपत्राचा कजा्तसाठी तारण महणून वापर करता ्येत नाही. संस्ा 
यतच्या सवत:च्या भागांच्या तारणावर कज्त िेऊ शकत नाही.

९)  ठथेवींचथे भागांमध्थे रूपां् र : सभासिांना यिल्या जाणाऱ्या कज्त रकमेतून, लाभांश रकमेतून काही रक्कम कपात करणे, 
सभासिांना उपलबध केलेल्या आय््तक सेवेचा मोबिला महणून काही रक्कम घेणे इत्यािी मागाांनी सहकारी संस्ा 
सभासिांकडून ठेवीच्या सवरूपात काही पैसे गोळा करतात व अशा ठेवीचे  भागात रूपांतर करतात.  
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१०) भागभांडवला्ील राज्सरकारची  भागीदारी : सहकारी चळवळीच्या वाढीसाठी सरकार भांडवलाच्या सवरूपात मित 
करू शकते. मोठमोठ्ा प्रयरि्या करणाऱ्या संस्ांचे राज्यसरकार प्रत्यक् भागीिार होऊ शकते. लहान अ्वा मध्यम 
संस्ाचंे प्रत्यक्पणे भागीिार होण्याऐवजी यशखर संस्ेचे भागभांडवल खरिेी करून त्यामाफ्फत इतर संस्ांचे भाग खरिेी 
करण्यास  मित केली जाते. 

Ø	भाग मवरिरीचथे फा्दथे (Advantages of Share Sales) :
सवत:च्या मालकीचे भांडवल उभारणीसाठी सहकारी संस्ा भागांची यवरिी करते. ्या मागा्तने भांडवल उभारल्यास 

संस्ेला पुढील प्रकारचे फा्यिे यमळतात. 

१)  सस्र भांडवलास उप्ुक् : सहकारी संस्ेस सस्र भांडवलासाठी भाग यवरिी करणे हा सवाांत उप्युक् व सोईसकर माग्त 
आहे. असे भांडवल संस्ेंच्या यवसज्तनाप्यांत वापरले जाते. 

२)  का्म मालकरी : संस्ेला असे भांडवल सोईनुसार वापरता ्येते. भाग यवरिीद्ारे यमळालेल्या भांडवलावर संस्ेची 
का्यम मालकी राहते.

३)  मवना्ारण भांडवल : भागभांडवल उभारणीसाठी संस्ेला आपली कोणतीही मालमतता तारण ठेवावी लागत नाही. असे 
भांडवल यवनातारण यमळयवण्यात ्येते.त्यामुळे आयधक भांडवलाची गरज भासल्यास संस्ेची मालमतता तारणासाठी 
उपलबध होऊ शकते .

४)  दीघ्थ मुद्ीचथे भांडवल : भाग यवरिीद्ारे सवाांत जासत िीघ्त मिुतीचे भांडवल उपलबध होत असते असे भांडवल िीघ्त 
काळासाठी वापरता ्येते. 

५)  व्वस्ापना् सहभाग : भांडवल पुरयवणाऱ्या व्यक्तींना संस्ेच्या व्यवस्ापनात सहभाग घेता ्येतो व यनवडणूक 
लढयवता ्येते. आयण संचालक महणून  यनवडून ्येता ्येते. 

६)  संस्थेवर अंकुश : भागधारक हे सहकारी संस्ेच्या व संचालक मंडळाच्या कारभारावर यन्यंत्रण ठेवू शकतात. साहयजकच 
संस्ेवरही अंकुश ठेऊ शकतात .

७)  सवस् व सुलभ माग्थ : भागयवरिी हा भांडवल उभारणीचा सवाांत सुलभ माग्त हो्य. यवना व्याज हे भांडवल वापरण्यास 
यमळते. ्याबाबत कोणत्याही का्यिेशीर गुंतागुंती नसतात. 

८)  लाभांश दथेण्ाचथे बिंन नाही : सहकारी संस्ेच्या स्ापनेचा मुख्य हेतू सेवा िेण्याचा असतो. त्यामुळे संस्ेला 
भांडवलावर  इतकाच लाभांश यिला पायहजे  असे  बंधन असत  नाही.

२)  प्रवथेश शुलक   (Entrance Fees) :
सहकारी संस्ा सभासितवाचा अज्त भरून घेताना प्रवेश शुलक आकारतात. प्रवेश शुलकाच्या माध्यमातून   गोळा 

होणारी रक्कम फार अलप असते. हे प्रवेश शुलक साधारणपणे एक रुप्यापासून  िहा रुप्यांप्यांत असते. संस्ेत यजतके सभासि 
असतात  त्या प्रमाणात प्रवेश फी जमा होते. प्रवेश शुलक परत करावे लागत नाही. प्रवेश शुलकाच्या रकमेमुळे सहकारी संस्ेला 
यबनपरतीचे भांडवल यमळते. प्रवेश फी ही सवतंत्र खात्यात जमा केली जाते. काही संस्ा प्रवेश शुलकाची रक्कम राखीव यनधीत 
जमा करतात. ्या रकमेचा वापर काही संस्ा का्यिेशीर गुंतवणुकीसाठीही करतात.

३)  राखीव मनिी (Reaserve Fund) :
प्रत्येक सहकारी संस्ेला िरव्थी यमळालेल्या यनववळ नफ्यापैकी यकमान १/४ महणजेच २५ टक्क ेइतकी  रक्कम 

का्यद्ाप्रमाणे बाजूला काढून ठेवावी लागते, त्याला राखीव यनधी असे महणतात. ज्या संस्ेस आपल्या व्यवहारापासून नफा 
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यमळतो यकंवा नफा यमळू शकतो अशा प्रत्येक संस्ेने एक राखीव यनधी ठेवला पायहजे. का्यद्ातील कलम ६६ मध्ये राखीव 
यनधीयव््यीची तरतूि आहे. सहकारी संस्ा आपल्या गरजेनुसार व सोईनुसार यवयवध प्रकारचे यनधी उभारते. राखीव यनधी 
गरजेच्यावेळी आयण भयवष्यकाळासाठी वापरता ्येतो. राखीव यनधीच्या  प्रमाणावर संस्ेचे आय््तक स्ै्य्त अवलंबून असते. 
राखीव यनधीमुळे संस्ा आय ््तकदृषट्ा सक्म व भक्कम होत असल्यामुळे राखीव यनधीला सहकारी संस्ेची ‘संरक्क यभंत’ 
असे महणतात.

राखीव यनधीयशवा्य सहकारी संस्ेला (अ) घसारा यनधी  (ब) बुडीत कज्त यनधी  (क) यकंमत चढउतार यनधी   
(ड) लाभांश समानीकरण यनधी  (इ) यशक्ण यनधी इत्यािी यनधी उभारता ्येतात. राखीव यनधीचा सव्तसामान्य पररसस्तीत 
वापर करता ्येतो. अन्य यनधीचा वापर ते ज्या हेतूने त्यार केले त्याच  हेतूसाठी वापरले जातात.

ज्या प्रमाणात राखीव यनधी असतो त्या प्रमाणात संस्ेला इतरांकडून कमी प्रमाणात कज्त घ्यावे लागते. त्यामुळे 
कजा्तवरील व्याजाचा होणारा खच्त टाळता ्येतो. सवावलबंनाच्या दृष्ीने राखीव यनधी महत्वाचा ठरतो. यवशे् महणजे राखीव 
यनधीवर लाभांश अ्वा व्याज द्ावे लागत नाही. यशवा्य राखीव यनधीमुळे संस्ेची पत व प्रयतष्ा वाढते. संस्ेचा यवकास 
अ्वा यवसतार करण्यासाठी राखीव यनधीचा वापर करता ्येतो. त्यामुळे संस्ेची प्रगती होते. राखीव यनधीचा वापर संस्ेच्या 
व्यवसा्यासाठी करता ्येईल यकंवा राज्य शासन जो यनिचेश िेईन, त्याप्रमाणे संस्ेला कलम ७० च्या तरतुितींना अधीन राहून 
गुंतयवता ्येतो.

राखीव यनधीचा िर १/१० इतका कमी ठरवून िेण्याचा अयधकार सहकार यनबंधकाला आहे. राखीव यनधीचा वापर 
खेळते भांडवल महणूनही केला जातो. ्या यनधीची गुंतवणूक प्रामुख्याने राज्य यकंवा यजलहा मध्यवतथी सहकारी बँकेत ठेवीच्या 
रूपाने केली जाते. काही वेळेस सरकारी कज्तरोख्यांमध्ये िेखील गुंतवणूक केली जाते.

Ø	राखीव मनिीचथे प्रकार  (Types of Reserve Fund )
 सहकारी संस्ेच्या राखीव यनधीचे प्रकार पुढीलप्रमाणे आहेत.  

१)  सामान् राखीव मनिी : सहकारी संस्ेला यवयवध यवकास ्योजना राबायवता ्याव्यात ्यासाठी सवतंत्र यनधी उभारण्यात 
्येतो. आय््तक संकटाच्या वेळी ्या यनधीचा वापर होतो. महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा १९६० नुसार  प्रत्यके सहकारी 
संस्ेला एकूण वाढाव्यातील (नफा) २५ टक्के रक्कम प्रत्येक व्थी ्या राखीव यनधीत वग्त करावी लागते. सव्त सहकारी 
संस्ानंा हा राखीव यनधी उभारावा लागतो .

२)  लाभांश समानीकरण मनिी : सहकारी संस्ेला एखाद्ा व्थी नफा झाला नाही तरी त्याव्थीचा लाभांश िेता ्यावा 
्यासाठी हा यनधी यनमा्तण करण्यात ्येतो. ्या यनधीमुळे भागधारकांना  िरव्थीप्रमाणे लाभांश िेता ्येतो. ्याकररता संस्ा 
प्रत्येक व्थी एकूण वाढाव्यातील (नफा)काही रक्कम राखीव यनधीत वग्त करते. 

३)  मवशथेष बुडी् कि्थमनिी : सहकारी पतसंस्ा यकंवा बँका सभासिांना अ्वा ग्ाहकांना जी कजचे िेतात ती संपणू्त 
कजचे वसूल होतातच असे नाही, ्यातील काही रक्कम बुडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे संस्ेवर आय््तक प्रयतकूल 
पररणाम होण्याची शक्यता असते. पतसंस्ानी यिलेल्या  कजाांपैकी  काही कजचे बुडीत यनघाली तर होणारे नुकसान 
भरून काढण्यासाठी हा यनधी िरव्थीच्या वाढाव्यातून उभारला जातो. कज्तपुरवठा करणाऱ्या सहकारी संस्ा व सहकारी 
बँकाना संभाव्य तोटा भरून काढण्यासाठी हा यनधी उभारावा लागतो .

४) मकंम् चढ-उ्ार मनिी : यकंमत चढ-उतार यनधी हा सहकारी यवपणन संस्ा उभारतात. वसतूचं्या यकंमतीत अनेक 
चढ-उतार होत असतात.अशा वेळी खरिेी -यवरिी संघाला तोटा सहन करावा लागतो. असा तोटा भरून काढता ्यावा 
्यासाठी हा यनधी उभारतात. यकंमत चढ-उतार यनधीमुळे बाजारपेठेतील बिलत्या पररसस्ती यवरुद्ध संरक्ण प्राप्त करता 
्येते. ्या यनधीचा यवयन्योग यकंमतपातळी घटल्यास सभासिांच्या यहतांचे संरक्ण करण्यासाठी करण्यात ्येतो. 
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Ø	राखीव मनिीचथे फा्दथे    ( Advantges of Reserve Fund ) :
सहकारी संस्ेला िरव्थी यमळणारा सव्त नफा लाभांश महणून वाटला जात नाही. त्यातील काही भाग बाजूला काढून 

ठेवला जातो, त्यास राखीव यनधी असे महणतात.

 राखीव यनधीचे फा्यिे पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) सवस् व सुलभ माग्थ : राखीव यनधीमुळे संस्ेला भांडवल उभारणी करता ्येते. त्यावर व्याज अ्वा लाभांश द्ावा 
लागत नसल्याने हा माग्त सवसत व सुलभ असतो.

२) मवमन्ोग :  राखीव यनधी ज्या कारणासाठी उभारला गेला असतो. त्याच कारणांसाठी असा यनधी  वापरल्याने संस्ेची 
प्रगती करता ्येते.

३) प् व प्रम्ष्ा : राखीव यनधीमुळे संस्ेची आय््तक सस्ती भक्कम बनते. पररणामी संस्ेची बाजारपेठेतील पत व 
प्रयतष्ा सुधारते. 

४) आम््थक स्ै््थ : राखीव यनधीच्या उभारणीमुळे सहकारी संस्ेला आय््तक सस्रता प्राप्त होते.त्यामुळे सहकारी संस्ेला 
भयवष्यकाळात ्येणाऱ्या आय््तक अडचणीवर मात करता ्येते. 

५) मवकास व मवस्ार : सहकारी संस्ेत राखीव यनधी उभारला गेल्यास संस्ेला सवभांडवलाच्या माध्यमातून  यवकास व 
यवसतार साधता ्येतो व आपल्या सभासिांना जासतीत जासत सेवा पुरयवता ्येतात.

६) पर्फेड : संस्ेच्या यवसज्तन प्रसंगी कजा्तची परतफेड करण्यासाठी, सभासिांची िेणी भागयवण्यासाठी ्या यनधीचा वापर 
करता ्येतो. 

४) सभासदांच्ा ठथेवी   (Members Deposits) : सहकारी संस्ेच्या उपयवधीतील तरतिुीनुसार ठरावीक टक्के व्याज 
िेऊन सहकारी संस्ा आपल्या सभासिांकडून ठेवी सवीकारतात. ्या ठेवी सक्ीच्या असल्याने त्याचंा समावेश  अंतग्तत 
साधनात केला जातो. सभासिांकडून सक्ीच्या ठेवी घेऊन संस्ा भांडवल उभारणी करीत असतात. अशा सक्ीच्या 
ठेवी  पुढीलप्रमाणे असतात.

१) सभासिांना कज्त िेताना त्यांच्या कजा्ततून अडीच ते िहा टकक्यांप्यांत रक्कम कपात करून ती  ठेव महणून घेण्यात 
्येते.काही संस्ा ही रक्कम ठेव महणूनच ठेवतात तर काही संस्ा ्या ठेवतींचे भाग भांडवलात रूपांतर करतात.
पतसंस्ा, सहकारी बँका  व सहकारी कृ्ी आयण ग्ामीण यवकास  बँक अशा ठेवी सवीकारतात.

२) काही सहकारी संस्ा आपल्या सभासिांकडून खरिेी केलेल्या मालाची यकंमत भागयवताना काही यवयशष् टक्के 
रक्कम ठेव महणून घेतात. ्या ठेवीवर आक््तक व्याज िेण्यात ्येते.संस्ेच्या उपयवधीमध्ये ठेवी सवीकारण्याबाबतचे 
यन्यम असतात .

सभासिांकडून सवीकारलेल्या ठेवीवर अयधक वाय््तक व्याजिर यिला जातो. सभासिांकडून ठेवी सवीकारण्याची परवानगी 
सहकारी संस्ेला नोंिणी अयधकाऱ्याकडून घ्यावी लागते. 

संस्ेने यतच्या उपयवधीत यवयहत यकंवा नमिु केले असेल अशा म्या्तिेप्यांत आपल्या सभासिांकडून, इतर व्यक्तींकडून 
ठेवी आयण कजचे सवीकारली पायहजेत.                

ब)  भांडवल उभारणीची बाह् सािनथे    ( External Sources of Capital raising )
सभासिांव्ययतररक् जो पैसा बाह् व्यक्ी यकंवा यवतती्य संस्ाकडून अ्वा शासनाकडून उभारला जातो. त्याला 
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भांडवल उभारणीचे बाह् साधने/ कजा्तऊ भांडवल असे महणतात. असे भांडवल उभारण्यासाठी सहकारी संस्ेला यनबंधकाची 
परवानगी आवश्यक असते.

बाह् साधनांमध्ये पुढील बाबतींचा समावेश होतो.

१) मबगर सभासदांच्ा ठथेवी  (Non Members Deposits) : सहकारी संस्ा ह्ा यबगर सभासिांकडून ठरावीक 
व्याजिराने ठेवी गोळा करू शकतात. अशा ठेवी एक व््त ते िहा व््त मिुतीसाठी सवीकारल्या जातात. अशा मागा्तने 
भांडवल उभारणी करतांना सहकारी संस्ांना यनबंधकाची परवानगी घ्यावी लागते. सहकारी संस्ा पुढील प्रकारच्या 
ठेवी सवीकारतात. उिा. चालू ठेव, बचत  ठेव, मिुत ठेव, पुनरावतथी ठेव व इतर ठेवी इत्यािी. 

१) बच् ठथेवी  (Saving Deposits) : 
्या ठेवी सव्तसामान्य व्यक्तींना पगारिार,कामगार आयण मध्यमवगथी्य लोकांना उप्युक् असतात. लोकांना बचत 

करण्यासाठी प्रोतसाहन िेणे हा ्या ठेवीमागील हेतू असतो. अशा ठेवीची वयैशषट्े पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) बचत खाते ्ोटी रक्कम बँकेत ठेवून उघडता ्ेयते. उिा. रु. १०० ते ५०० बँकेत जमा करुन खाते सुरू करता ्येते.
२) बचत खाते सुरू ठेवण्यासाठी त्यामध्ये ठरावीक रक्कम यशल्क ठेवणे आवश्यक आहे.
३) पैसे काढण्यासाठी धनािेश व ससलप भरून बचत खात्यातून रक्कम काढता ्येते. बचत ठेव खात्यातून रक्कम 

काढण्यावर काही बंधने आहेत. रु. ५०,००० पेक्ा जासत व्यवहारासाठी पॅनकाड्तची आवश्यकता असते. बचत 
खात्यामध्ये ठरावीक व्यवहारापेक्ा जािा व्यवहार केल्यास बँक सेवा शुलक आकारते. 

४) बचत ठेवीवर अयधयवक््त सवलत यमळत नाही. मात्र धनािेश, ए.टी.एम काड्त, नेट बँयकंग, मोबाईल बँयकंग,   
एन.इ .एफ.टी अशा अनेक सयुवधा उपलबध होतात.

५) बचत ठेवीवर ठरावीक िराने साधारणत: ४ ते ५ टक्क ेवाय््तक व्याज यिले जाते. असे व्याज मयहन्यातील जी 
यशल्क रक्कम असते त्यावर यिले जाते.

६) बचत ठेवीतून रक्कम काढण्याच्या बाबतीत काही बंधने असल्यामुळे बचत ठेवीतील रक्कम कज्तिाराला कजचे 
िेण्यासाठी यकंवा इतर यठकाणी  फा्यिेशीर गुंतवणुकीस उप्युक् ठरते.

७) बचत खात्याला नामयनिचेशन करण्याची सो्य उपलबध असते.

२) चालतू ठथेवी  :  (Current Deposits) : 
्या ठेवी व्यापारी व व्यावसाय्यकांना  उप्युक् असतात. व्यावसाय्यकांचे सव्त आय््तक व्यवहार सुलभ ररतीने करता 

्यावेत, ्यासाठी यवयवध सुयवधा पुरयवणे हा ्या ठेवीमागील मुख्य हेतू असतो. ्या ठेवीचे वैयशषटे् पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) चालू खाते व्यवसा्य संस्ा, कंपनी  यकंवा संस्ेच्या नावाने उघडले जाते. व्ैयसक्क नावाने हे खाते उघडले जात 
नाही.

२) चालू ठेवीत िैनंयिन व्यवहारात यकतीही वेळा रक्कम ठेवता व काढता ्येते. ्या खातेधारकाला खात्यातून चेकद्ारे 
रक्कम केवहाही काढता ्येते.

३) हे खाते उघडल्यानंतर खातेिाराला पैसे भरण्याच्या पावतीचे पुसतक, धनािेश पुसतक यिले जाते. चालू ठेवीिाराला 
िरमहा  त्याच्या खात्याचा  तपशील (यववरणपत्र) यमळते.

४) चालू ठेवीवर काही अटी व शतथीवर बँक अयधयवक््त सवलत िेते.
५) ्या ठेवीतून कोणत्याही यिवशी, यकतीही रक्कम बँकेतून खातिेाराला द्ावी लागत असल्यामुळे अशा ठेवीमध्ये 
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जमा असलेली रक्कम कजचे िेण्याकररता बँकेला उप्ुयक् ठरत नाही. त्यामुळे अशा ठेवीवर काही बँका व्याज िेत 
नाहीत अ्वा यिल्यास काही बँका अत्यलपिराने व्याज िेतात.

६) चालू ठेव खाते सुरू ठेवण्यासाठी त्यामध्ये ठरावीक रक्कम यशल्क ठेवणे आवश्यक आहे.
७) धनािेश, हुडंी, डट्रॉफटस, लाभांश अयधपत्रे इत्यािी चालू खात्यामध्य ेजमा करता ्येतात.

३) मुद् ठथेवी  (Fixed Deposits) : 
लोकांकडील असणारी जािा यशल्क रक्कम बँकेतील ्या खात्यामध्य ेठेdyन अयधक व्याज यमळयवण्याच्या उद्ेशाने 

मुित ठेव खाते उघडले जाते आयण यनसशचत रक्कम यवयशष् कालावधीसाठी  ठेवली जाते. अशा ठेवतींना ‘मुित ठेवी’ असे 
महणतात. ्या ठेवीची वयैशषट्े पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) यवयशष् कालावधीसाठी ठेवलेल्या मुित ठेवीतून खातिेाराला मिुत संपल्यायशवा्य रक्कम काढता ्येत नाही. मुित 
ठेव खात्यात यवयशष् रकमेचा भरणा एकिाच महणजेच खाते सêु$ करतांना केला जातो.

२) मुित ठेवीवरील व्याजिर जासत असून अशा ठेवीवरील व्याज हे िरमहा, यतमाही, सहामाही, वाय््तक यकंवा मुित 
संपल्यावर ्यांपैकी कोणत्याही  एका पि् धतीने यिले जाते.

३) मुित ठेवीिार बँकेला पूव्तसूचना िेऊन मुित ठेवीची संपणू्त रक्कम मुितीपवूथी काढू शकतो. परंतु अशा पररसस्तीत 
जेवढ्ा कालावधीसाठी रक्कम ्या खात्यात ठेवली असेल तो कालावधी लक्ात घेऊन बँकेच्या यन्यमानुसार मुित 
ठेवीवर व्याज यिले जाते.

४)  मुित ठेवीिाराला  बँकेमाफ्फत  मुित ठेव पावती यिली जाते. धनािेश पुसतक यकंवा पासबुक यिले जात नाही.
५)  मुित ठेव पावती ही कोणत्याही व्यक्ीला हसतांतर करता ्ेयत नाही यकंवा ती इतरांना यवकता ्येत नाही. 
६) मुित ठेवीचा कालावधी पूण्त झाल्यानंतर बँक मिुत ठेवीिाराला ठेवीची रक्कम व्याजासह िेते.
७) मुित ठेवीवर तातपरुती आय ््तक अडचण िूर करण्याकररता मिुत ठेव पावती बँकेकडे तारण ठेवून त्यावर कज्त 

काढता ्येते. ्या कजा्तवर यन्यमानुसार ्योग्य िराने व्याज  बँकेला  द्ावे लागते.
८) मुित संपल्यानंतर हे खाते बिं होते.मुित ठेवीचा कालावधी पणू्त झाल्यावर  ठेवीच्या यन्यम व अटीनुसार मदु्ल 

व व्याज ठेवीिाराला  यिले जाते.

४) पुनराव्थी ठथेवी   (Recurring Deposits) : 
ज्या ठेवीत िरमहा यवयशष् रक्कम यवयशष् कालावधीसाठी सयंचत करण्यात ्येते अशा ठेवीस पुनरावतथी /आवतथी /

सयंचत ठेव असे महणतात. यन्ययमतपणे लोकांना बचतीची सव्य लावणे, ठेवीिाराला यन्योयजत कारणांसाठी ्या ठेवीचा  
उप्योग वहावा हा ्या ठेवीमागील हेतू असतो. ्या ठेवीत यवयशष् अंतराने रक्कम जमा करतात .एक व््त ते  पाच व््त मिुतीसाठी  
हे खाते उघडता ्ेयते.अशा ठेवीची वयैशषटे् पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) अशा ठेवीमध्ये  लहान रक्कम िरमहा ठेवली जाते. उिा. रुप्ेय शंभर यकंवा जासत 
२) पुनरावतथी ठेवीमध्ये एकिा भरावी लागणारी रक्कम यनसशचत झाल्यानंतर ती िरमहा ठरावीक कालावधीकररता 

यन्ययमतपणे भरावी लागते.
३) ्या ठेवीचा व्याजिर बचत ठेवी पेक्ा आयधक परंतु मिुत ठेवीपेक्ा तुलनेने कमी असतो.
४)  पुनरावतथी ठेवीचा ठरावीक कालावधी पूण्त होण्यापवूथी व्याज यिले जात नाही.
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५) जर पुनरावतथी ठेवीिाराने ्या ठेवीमध्ये िरमहा भरावा लागणारा ठेवीचा हप्ता बंि केला तर त्याला सिर ठेवीची मिुत 
संपल्यानंतर भरलेली रक्कम तसेच त्यावरील व्याज बँकेमाफ्फत  परत यमळते .

६) पुनरावतथी  ठेवीिार  त्याच्या चालू ठेवीमधून यकंवा बचत ठेवीतून ठरावीक रक्कम िरमहा यन्ययमतपणे पुनरावतथी  
ठेवीमध्ये  वग्त करण्याची  सूचना  खातिेार बँकेला  िेऊ शकतो. 

७) कोअर बँकींग पद्धतीनुसार िरमहाचा पुनरावतथी ठेवीचा हफता बँकेच्या कोणत्याही शाखेत भरता ्येतो.
८) ठेवीिार  त्याची तातपुरती  पैशाची गरज िूर करण्याकररता ्या ठेवीत जमा झालेल्या रकमेवर जासतीत जासत 

९०%प्यांत कज्त काढू शकतो.

५) इ्र ठथेवी (Other Deposits) : 
सिर ठेवीत िररोज यवयशष् रक्कम सयंचत करण्यात ्येते .्यात भरावी लागणारी रक्कम यनसशचत झाल्यानंतर  ती िररोज 

यन्ययमतपणे ्या ठेवीत भरावी लागते.ठेवीची  मिुत पूण्त झाल्यानंतर ठेवीत जमा झालेली रक्कम  त्यावरील व्याजासह  िैनंयिन 
ठेवीिाराला यिली  जाते. ्यायशवा्य िामिुपपट ठेवी, सणासुिीच्या ठेवी, यपगमी ठेवी, मृत्युंज्य ठेवी, धनवयध्तनी ठेव ,इत्यािी 
ठेवी यवशे्तः पतपुरवठा संस्ा व सहकारी  बँकामाफ्फत सवीकारल्या जातात . 

अशी खाती सवीकारताना के. वा्य. सी . यन्यमावलीचे पालन करणे आवश्यक आहे . अशी  खाती यन्ययमत करण्यासाठी 
संस्ेला ्या सिंभा्तत सहकार खात्याने वेळोवेळी यिलेल्या सूचना, माग्तिश्तक तत्वे व आिेशाचे पालन करणे आवश्यक असते.

 

 

कृ्ी १ : आपल्ा पररसरा्ील एखाद्ा सहकारी बँकेस अ्वा प्पथेढीस भथेट द्ा आमण  म्च्ा   
कामकािासंबंिीची मामह्ी ममळवा.                    

२) किये व अमग्म - (Loans and Advances) :
सहकारी संस्ांना व्यवसा्यासाठी कज्त व अयग्मे ्या मागा्तने भांडवल उभारून व्यवसा्यासाठी लागणाऱ्या भांडवलाची 

कमतरता भरून काढावी लागते. कजचे व अयग्म महणजे सस्र व खेळत्या भांडवलाची गरज भागयवण्यासाठी  शासन आयण 
यवतती्य संस्ांकडून घेतलेले कज्त हो्य. सहकारी संस्ांना त्यांच्या स्ापनेच्या काळात व नंतरच्या काळात राज्य शासनाकडून 
अलप, मध्यम व िीघ्त मुितीची कजचे यमळू शकते. शासन यवतती्य संस्ांकडून सवत:च्या हमीवर सहकारी संस्ांना कजचे 
यमळवून िेते. सहकारी संस्ा सस्र भांडवलाची गरज पूण्त करण्याच्या दृष्ीने यजलहा मध्यवतथी बँक,राज्य सहकारी बँक, 
भारती्य औद्ोयगक यवकास बँक, राज्य यवतती्य महामंडळ, जीवन यवमा यनगम, भारती्य औद्ोयगक पत आयण गंुतवणूक 
महामंडळ आयण इतर संस्ांकडून स्ापनेच्या काळात व्यवसा्याच्या उभारणीसाठी मालमततेच्या तारणावर कजचे घेतात.
्या मोठ्ा महामंडळांकडून सहकारी सुतयगरण्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी कापड यगरण्या ्यांसारख्या सहकारी 
संस्ांनी कज्तरूपाने भांडवल उभारणी केलेली असते. भारतातील सहकारी क्ेत्राला ररझवह्त बँक ऑफ इंयड्या आयण सटेट 
बँक ऑफ इंयड्या मोठ्ा प्रमाणावर कज्तपुरवठा करीत असतात. संस्ा भांडवली गरजांचे सवरूप लक्ात घेऊन यनरयनराळ्ा 
धनकोंकडून कजचे घेत असतात. सहकारी संस्ानी बाहेरून जासतीत जासत यकती कजचे काढावीत ्यायव््यी सहकार का्यद्ात 
यनबांध आहेत.

सहकारी संस्ा राष्ट्री्य कृ्ी आयण ग्ामीण यवकास बँक (नाबाड्त )सारख्या संस्ेकडून सदु्धा कजचे घेऊन भांडवल 
वाढवू शकतात. कजा्तऊ भांडवल यवयशष् मुितीनंतर परत करावे लागते. बहुसंख्य संस्ांचे सवमालकीच्या भांडवलापेक्ा 
कजा्तऊ भांडवल आयधक असते.सहकारी संस्ेला यतच्या उपयवधीत नमूि केलेल्या म्या्तिेप्यांत कजचे उभारता ्येतात.
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सहकारी संस्ांना कजा्तच्या मुितीनुसार पुढील तीन प्रकारची कज्त यमळतात . 
अ) अलपमुितीचे कज्त  ब) मध्यम मुितीचे कज्त    क) िीघ्त मिुतीचे कज्त 

अ) अलपमुद्ीचथे कि्थ : जी कजचे तीन मयहने ते पंधरा मयहने ्या कालावधीसाठी यिली जातात त्यांना अलप मिुतीची कजचे 
असे महणतात. शेतकऱ्याला शेती खचा्तसाठी शेतीची मशागत, बी -यब्याणे, खते, औ्धे, मजुरी, जनावरांसाठी खाद् 
इत्यािी गरजा भागयवण्यासाठी पैसे लागतात. यपकांच्या हंगामानंतर ्या कजा्तची परतफेड केली  जाते महणून ्या कजा्तस 
‘पीक कज्त’ असेही महणतात. प्रा्यमक पतपुरवठा संस्ांना शेतकऱ्यांना अलपकालीन कज्तपुरवठा करणे शक्य वहावे 
महणून यजलहा मध्यवतथी सहकारी बँका त्यांना कज्तपुरवठा करतात.अलपमुितीच्या कजा्तचे उतपािक कज्त, पीककज्त व 
उपभोग्य कज्त इत्यािी भाग पडतात. शेतमाल खरिेी -यवरिी संस्ा, प्रयक्या संस्ा, ग्ाहक संस्ा, सेवा सहकारी संस्ा 
इत्याितींना अलप मुितीच्या कजा्तची गरज असते.

ब)  मध्म मुद्ीचथे कि्थ : ज्या कजा्तची मिुत १५ मयहने ते ५ व््त इतकी असते. अशा कजा्तस मध्यम मिुतीचे कज्त असे 
महणतात. शेतकऱ्याला शेतजयमनीची सुधारणा करणे, यवयहरीसाठी, जनावरे खरिेी, शेती ्ंयत्रे खरेिी अशा भांडवली 
खचा्तसाठी मध्यम मुितीच्या कजा्तची गरज भासते. अशी कजचे राष्ट्री्य कृ्ी व ग्ामीण यवकास बँक (नाबाड्त) कडून राज्य 
सहकारी बँका व यजलहा मध्यवतथी सहकारी बँकांना उपलबध होतात.यजलहा मध्यवतथी सहकारी बँका प्रा्यमक सहकारी 
पतपुरवठा संस्ांना अशी कजचे िेतात.त्यानंतर प्रा्यमक पतपुरवठा संस्ा शेतकरी  सभासिांना ही  कजचे िेतात.

क)  दीघ्थ मुद्ीची किये : जी कजचे पाच व्चे ते पंचवीस व्चे इतक्या कालावधीसाठी  यिली जातात त्यांना िीघ्त मुितीची कजचे 
असे महणतात. जयमनीत का्यमसवरूपी सुधारणा करण्यासाठी, खयच्तक ्यंत्रसामग्ी घेण्यासाठी िीघ्त मुितीच्या कजा्तची 
गरज असते. अशी कजचे राष्ट्री्य कृ्ी व ग्ामीण यवकास बँकेकडून यिली जातात.्या बँकेला ही कजचे राज्य सरकार, 
ररझवह्त बँक ्यांच्याकडून यमळतात.

 साधारणपणे सहकारी संस्ांनी त्यांच्या कजा्तऊ भांडवलासाठी सहकारी बँका व इतर यवतती्य संस्ांवर अवलंबून राहावे 
अशी अपेक्ा असते. मात्र सहकारी क्ेत्राच्या यवकासात शासन सहभागी होत असल्याने अशा संस्ांना कजचे व उचल 
िेण्यास शासन नेहमीच पुढे असते .

३) कि्थरोख्ाची मवरिरी -  (Issue of Debentures) :
ज्या िसतऐवजाद्ारे सहकारी संस्ा आपण कज्त घेतल्याची लेखी कबुली िेते त्यास कज्तरोखा असे महणतात. कज्तरोखा ही 

कज्त घेतल्याची कबुली िेणारी पावती असते. कज्तरोखा महणजे संस्ेने आपल्या सहीयशक्यायनशी सस्र यकंवा असस्र मालमततवेर 
बोजा यनमा्तण करुन अ्वा बोजा यनमा्तण न करता उभारलेल्या कजा्तच्या िसतऐवजास कज्तरोखा असे महणतात. सहकारी संस्ा 
कज्तरोख्याचंी यवरिी करून कजा्तऊ भांडवलाची उभारणी करीत असतात. कज्तरोख्याची रक्कम ही शंभर रुप्यांपासून एकहजार 
रुप्यांप्यांत असू शकते. िीघ्त मुितीचे भांडवल उभारण्यासाठी सहकारी संस्ा कज्तरोख्यांची यवरिी करू शकते.

कज्तरोख्यांची यवरिी करण्यासाठी राज्य सरकार व ररझवह्त बँकेची परवानगी घ्यावी लागते. कज्तरोखेधारकांना मतिानाचा 
अयधकार नसल्यामुळे ते सहकारी संस्ेच्या व्यवस्ापनात भाग घेऊ शकत नाही. संस्ेच्या सस्र मालमततेच्या तारणावर 
हे कज्तरोखे यवरिीस काढण्यात ्येतात.कज्तरोखे हे सुरयक्त व असुरयक्त अशा िोनही प्रकारचे असतात. सुरयक्त कज्तरोखे हे 
सहकारी संस्ेच्या मालमततेवर बोजा यनमा्तण करतात. सहकारी संस्ेला एखाद्ा व्थी नफा झाला नाही तरी कज्तरोख्यावंर 
यन्ययमत िराने व्याज यिले जाते. राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यशखर संस्ा.सटेट बँक ऑफ इयंड्या इत्यािी संस्ा कज्तरोखे 
यवकत घेऊन सहकारी संस्ाची भांडवलाची गरज भागयवतात.

साधारणपणे मोठ्ा, संघ व यशखर सहकारी संस्ा कज्तरोख्याचंी यवरिी करतात.प्रा्यमक सहकारी संस्ा ्या मागा्तचा 
क्वयचतच अवलंब करतात. यवशे्त: कृ्ी व ग्ामीण यवकास बँका कज्तरोख्याची यवरिी करतात.
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कज्तरोखेधारक हे सहकारी संस्ेचे  धनको /सावकार असतात.त्यांना सहकारी संस्ेमध्ये कोणतेही मालकी हक्क 
नसतात.कज्तरोखेधारकांना सहकारी संस्ेकडून त्यांच्या कजा्तऊ भांडवलावर यन्ययमत िराने व्याज यमळते. कज्तरोखे भांडवल 
हे भांडवल उभारणीचे िुय्यम यवतती्य साधन हो्य. सहकारी संस्ांनी यवरिीस काढलेल्या कज्तरोख्यांना जनतेने प्रयतसाि द्ावा 
आयण ते खरेिी करावेत महणून राज्य सरकार अशा कज्तरोख्यांच्या मुद्ल परतीचे आयण यन्ययमत व्याजाची हमी िेते.सस्र 
मालमततेच्या तारणावर हे कज्तरोखे यवरिीस काढण्यात ्येतात.

४) सरकारी अनुदान व मद् :  ( Government Grants and Subsidies) :
राज्य शासन राज्यातील सहकारी संस्ांना अनिुान व  आय््तक मित िेऊन सहका्य्त करीत असते. राज्य सरकार व केंद्र 

सरकार सहकारी संस्ेचे भाग यवकत घेऊन भाग भांडवलात सहभागी होत असते. सामान्यपणे सहकारी संस्ेच्या स्ापना 
काळात जागा खरेिी करता ्यावी व सवतःची इमारत बांधता ्यावी  ्यासाठी राज्य शासन अनिुान िेते.ग्ामीण आयण तालुका 
पातळीवर का्य्त करणाऱ्या सहकारी संस्ांना िेखील शासन आय््तक मित िेत असते. सहकारी संस्ेला यमळालेल्या अंकेक्ण 
वगा्तनुसार शासन अनिुान  िेत असते .

राज्य सरकार सहकारी संस्ांना प्रत्यक् अगर अप्रत्यक् ररतीने अ््तसाहाय्य करतात. सहकारी संस्ांच्या भागभांडवलाची 
खरेिी, कज्तरोख्याची खरेिी, िीघ्तकालीन कजा्तसाठी सहकारी संस्ांना हमी िेणे, सवलतीच्या व्याजिराने कजचे िेणे इत्यािी 
प्रकारे राज्य सरकार सहकारी संस्ांना मित करते.

५) दथेणगी व बमक्षसथे  :  (Donations and Gifts) :
सहकारी संस्ांना िेणग्या व बयक्से सवीकारण्याचा अयधकार आहे. व्यक्ी, संस्ा अ्वा सरकारकडून सुद्धा िेणग्या 

यमळवू शकतात. नगरपायलका, महानगरपायलका, पंचा्यत सयमती, ग्ामपंचा्यत, यजलहा परर्ि इत्यािी संस्ा सहकारी संस्ेस 
आय््तक मितीपोटी िेणग्या िेतात. अशा िेणग्या रोखीत अ्वा मालमततेच्या सवरूपात असू शकतात उिा. जागा, इमारत, 
फयन्तचर, कपाटे इत्यािी तसेच रोख रक्कम िेणगी महणून घेण्यात ्येते. सहकारी संस्ेला अनुिान व िेणग्या ्या का्यमसवरूपी 
यमळत असतात. संस्ेला यमळालेल्या अशा िेणग्यांमुळे  सहकारी संस्ाचे भांडवल वाढते .

सहकारी संस्ेने आपल्या यवतती्य धोरणांची अशा प्रकारे आखणी केली पायहजे की, ज्यामुळे भांडवल उभारणीसाठी 
उपलबध असलेल्या अंतग्तत व बाह् साधनात ्योग्य समनव्य साधला जाईल आयण संस्ेची खेळत्या  व सस्र भांडवलाची 
गरज पणू्त होऊ शकेल .

अशाप्रकारे सहकारी संस्ा उद्ेश व उपयवधीनुसार का्य्तव्याप्तीची वाढ, प्रगती व यवकास ्यांसाठी यवयवध मागाांनी 
भांडवल उभारणी करीत असतात.

४.४ सहकारी संस्थेच्ा सभा 
प्रस्ावना  :  (Introduction )

सहकारी संस्ा ही सभासिांचे लोकशाही संघटन असते. त्यामुळे सहकारी संस्ांचा कारभार लोकशाही पि् धतीने 
चालयवला जातो. सहकारी संस्ेमध्ये व्यवसा्याची मालकी असंख्य भागधारकांच्या हाती सोपयवलेली असते. कोणत्याही 
एका वै्यसक्क भागधारकाला व्यवसा्याचे यनण्त्य घेता ्येत नाही. संस्ेची ध्ये्यधोरणे यनसशचत करण्यासाठी सभासिांनी एकत्र 
्येऊन चचा्त करा्यची असते. सभयेशवा्य कोणतेही यनण्त्य घेतले जात नाही. संस्ेचे सव्त यनण्त्य सभा घेऊन त्यामध्ये सवाांनी 
संबंयधत यव््यावर चचा्त करून ठराव संमत केले जातात.
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४.४.१   सभा -अर्थ व व्ाख्ा : (Meeting, Meaning and Definition) :
सहकार कायद्ानुसार संस्थेचया कारभारासंबंधीचथे सर्वसाधारण धोरण र ननण्वय घथेणयाचथे सर्व अनधकार  सभासद र 

वयरस्ापन सनितीला असतात. धयथेयधोरण ठरनरणयासाठी र ननण्वय घथेणयासाठी तया सिूहानथे एकत्र यथेणथे आरशयक असतथे.
महणून नरनिष्ट उद्थेिानथे ठररून एकत्र यथेणयासाठी सभा बोलनरणयात यथेतथे.

“नरनिष्ट उद्थेिानथे पूर्व ननयोनित नठकाणी दोन नकंरा आनधक वयक्तींनी एकत्र यथेऊन नरनिष्ट नरषयांरर चचा्व करून 
ननण्वय घथेणथे यास सभा असथे महणतात .’’

“दोन नकंरा अनधक वयक्तींनी कायद्ाला िानय असलथेलया उद्थेिानथे सर्वसाधारण प्रशनांरर चचा्व करणयासाठी एकत्र 
यथेणथे महणिथे सभा होय.”

“सहकारी संस्थेचया नरद्िान सभासदांना संस्थेचया अनधकृत पत्यारर, नरनिष्ट नदरिी र नरनिष्ट रथेळी ठरारीक 
तारखथेपूरवी ननशशचत केलथेलया नरषयारर चचा्व करणयासाठी एकत्र बोलारून, अिा नरषयारर सनरसतर चचा्व केली िातथे र तयारर 
ननण्वय घथेतलथे िातात तयास सभा असथे महणतात.”

४.४.२   सहकारी संसरांच्ा सभांचे प्रकार : (Types of Meetings of Co-operative Societies) :

िहाराष्टट्र सहकारी संस्ा कायदा १९६० र ननयि १९६१ अनरयथे सहकारी संस्ांचया सभांचथे  अ) सभासदांचया सभा 
ब) वयरस्ापन सनितीचया सभा असथे दोन प्रकार पडतात.संस्थेचया कारभारारर ननयंत्रण ठथेरणयाचया दृष्टीनथे सभासदांचया 
सभा िहत्राचया असतात. तसथेच संस्थेचथे दैनंनदन कािकाि चालनरणयाचया दृष्टीनथे वयरस्ापन  सनितीचया सभा िहत्राचया 
असतात. सहकारी संस्थेला घयावया लागणाऱया सभांचथे प्रकार पुढीलप्रिाणथे आहथेत.

सहकारी संसरांच्ा सभांचे प्रकार 

   

 अ) सभासदांच्ा सभा ब) व्वसरापन समितीच्ा /                                           
    संचालक िंडळाच्ा सभा 

 १) पनहली साधारण िंडळ सभा/ ननयािक सभा १) वयरस्ापन सनितीची पनहली सभा

 २) अनधिंडळाची रानष्वक सभा / सर्वसाधारण सभा २) वयरस्ापन सनितीचया सभा 

 ३) अनधिंडळाची नरिथेष सभा/ नरिथेष सर्वसाधारण सभा ३) उपसनितीचया सभा 

 ४) अंनति सर्वसाधारण सभा/ िथेरटची सभा.

अ) सभासदांच्ा सभा :

सहकारी संस्थेचया जया सभथेला सर्व सभासदांनी उपशस्त राहून सभथेचया कािकािात भाग घथेणयाचा अ्रा ितदानाचा 
हक्क असतो.तया सभथेला सभासदांचया सभा असथे महणतात. या सभांना सर्वसाधारण सभा (Genral Meetings) या नारानथे 
संबोधलथे िातथे.

सहकारी संस्थेची उद ्नदष्ट्थे साधय करणयासाठी सर्वसाधारण धोरण ठरनरणयाचा अनधकार सभासदांना असतो.
सभासदांचया सर्वसाधारण सभा सार्वभौि र सरवोच्च अनधकाराचया असलयािुळथे या सभांिधील ननण्वय वयरस्ापन सनितीला 
अिलात आणारथे  लागतात. सहकारी संस्थेतील सभासदांचया सभांबाबत तरतुदी िहाराष्टट्र सहकारी संस्ा कायद्ातील 
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कलम ७५ व ७६ मध्ये आयण यन्यम ५९ ते ६३ मध्ये यिलेल्या  आहेत.

सभासिांच्या सभा ्या सहकारी संस्ेच्या सव्त सभासिांसाठीच्या सभा असतात. सहकारी संस्ेची उि् यिष्े व धोरणे 
्यानुसार सभासि सभांमधून यनण्त्य घेतात. सभेमध्ये ्येणारे ठराव, िुरुसत्या, सुधारणा ्यांवर सभासिांमध्ये चचा्त होते आयण ठराव 
मंजूर केले जातात. महणून सभासि हा त्यांच्या सभेतील एक महत्वाचा घटक असतो. 

सभासिांच्या सभा पुढील प्रकारच्या असतात .

१) पमहली सािारण मंडळ सभा / मन्ामक सभा :
महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा १९६० च्या का्यद्ातील यन्यम ५९ नुसार सहकारी संस्ेची नोंिणी झाल्याच्या 

तारखेपासून तीन मयहन्यांच्या आत जी सभा बोलयवली जाते यतला पयहली साधारण मंडळ सभा/ यन्यामक सभा असे महणतात.  
नोंिणीनंतर संस्ेचे का्यिेशीर अससततव सुरू होते. प्रत्येक सहकारी संस्ेला का्यद्ानुसार अशी सभा बोलवावी लागते.ही 
सभा सहकारी संस्ेच्या आ्युष्यात फक् एकिाच घेतली जाते. सहकारी संस्ेच्या मुख्य प्रवत्तकाला पयहली साधारण मंडळ 
सभा बोलवावी लागते.मुख्य प्रवत्तकाने पयहली साधारण मंडळ सभा बोलयवण्यात कसूर केल्यास सहकार यनबंधक आपल्या 
अयधकारात अशी सभा बोलवू  शकतात अ्वा कोणत्याही अयधकृत व्यक्ीस अशी सभा बोलयवण्याचा आिेश िेऊ शकतात.

Ø	पमहल्ा सािारण मंडळ सभथेपुढील कामकाि : 
 १) सभेच्या अध्यक्ाची  यनवड  करणे.                  

२) सहकारी संस्ेच्या नोंिणीची सभासिांना कलपना िेणे. 
३) सहकार यनबंधकाने सहकारी संस्ेसाठी मंजूर केलेले पोटयन्यम /उपयवधी   सवीकारणे.
४) सहकारी संस्ेच्या अयधयन्यमातील तरतिुीस अधीन राहून ररतसर यनवडणुका होईप्यांत हंगामी व्यवस्ापन 

सयमतीची एका व्ा्तसाठी यनवड करणे.
५) संस्ा स्ापनेसाठी झालेल्या प्रा्यमक खचा्तस मान्यता िेणे.
६) यहशेबपत्रक सवीकारणे आयण सभेच्या तारखेच्या १४ यिवस आधी प्रवत्तकाने केलेल्या सव्त व्यवहारांबाबतचे 

प्रयतवृतत सािर करणे.
७) प्रवत्तकांच्या नावाने असणारे यजलहा मध्यवतथी सहकारी बँकेतील  खाते संस्ेच्या नावे हसतांतररत करणे .
८) नवीन सभासिांना प्रवेश िेणे. 
९) सभासिांना  द्ा्यच्या कजा्तची म्या्तिा  ठरयवणे.
१०) पुढील व्ा्तसाठीचे अंिाजपत्रक मंजूर करणे .
११) अध्यक्ांच्या परवानगीने ऐनवेळी ्येणारे यव््य .

पयहली साधारण मंडळ सभा ही संस्ा स्ापनेचा हेतू व उदे्श सफल होण्याच्या दृष्ीने आ्योयजत केली जाते. यशवा्य 
्या सभेत संस्ेला आकार व यिशा िेण्याचे काम केले जाते. 

 
कृ्ी २ : सहकारी संस्थेच्ा  पमहली  सािारण मंडळ सभा / मन्ामक सभथेच्ा  कामकािासंदभा्थ् चचा्थ करा.

२) अमिमंडळाची वामष्थक सभा / सव्थसािारण सभा :
प्रत्येक सहकारी संस्ेने महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा १९६० कलम ७५ यन्यम ६० नुसार सहकारी संस्ेचे आय ््तक 

व््त संपल्यानंतर सहा मयहन्यांच्या आत सभासिांची अयधमंडळाची वाय््तक सभा बोलयवली पायहजे. ्या सभेलाच अयधमंडळाची 
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वार्षिक सभा / सवषिसाधारण सभा असे म्हणतात. ्ही सभा दरव्षी बोलरवली जाते. स्हकारी संस्ेचे आर्षिक व्षि ३१ माचषिला 
संपते. आर्षिक व्षि संपल्ानंतर ४५ रदवसांच्ा आत संस्ेची वार्षिक र्हशेब पत्रके पूणषि करावी लागतात व चार मर्हन्ांच्ा 
आत संस्ेचे लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक असते. अरधमंडळाची वार्षिक सभेची सूचना सरचवाने सवषि सभासदांना 
उपरवधीतील तरतुदीनुसार सभेपूवषी रकमान १४ रदवस आधी द्ावी लागते. ्ा सभेची सूचना संबरंधत लेखापरीक्षकाला 
सुद् धा द्ावी लागते. आवश्कता वाटल्ास तो र्हशोबासंबंधीचा खुलासा करण्ासाठी ्ा सभेला ्हजर राहू शकतो. स्हकार 
का्द्ाने सभासदांना मालक म्हणून रदलेल्ा अरधकारांचा वापर ्ा सभेत सामरू्हकरीत्ा करून संस्ेच्ा व्षिभरातील 
कामकाजाचा आढावा घेता ्ेतो. सवषिसाधारण सभासद व ररि्ाशील सभासद ्ांना सवषिसाधारण सभेमध्े  उपसस्त रा्हता 
्ेते. संस्ेच्ा व्वस्ापन सरमतीने व्षिभरातील केलेल्ा  कामकाजाचे मूल्मापन करता ्ेते .

पर्हल्ा साधारण सभेव्रतररक्त संस्ेच्ा इतर सवषिसाधारण सभा सरचव रकंवा उपरवधीद्ारे आरण तद्नव्े अशा सभा 
बोलरवण्ासाठी प्ारधकृत करण्ात आलेला कोणता्ही अरधकारी  रनबंधकाला सूचना देऊन कलम ७५ मधील पोटकलम(१) 
मध्े नमुद केलेल्ा कालावधीमध्े भरवील.  

पूवषीच्ा कलम ७५ मध्े वार्षिक सभेस मुदतवाढ देण्ाची तरतूद ्होती व त्ाचा अरधकार शासनास ्होता परंतु नवीन 
दुरुसतीनव्े कोणत्ा्ही पररसस्तीत संस्ेच्ा सरमतीस संस्ेचे आर्षिक व्षि संपल्ापासून ६ मर्हन्ांच्ा आत म्हणजेच ३० 
सपटेंबरप्यंत अरधमंडळाची वार्षिक सभा घेणे बंधनकारक असते .

Ø अधिमंडळाची वाध्षिक सवषिसािारण सभेचे  कामकाज : 
 १) सभेच्ा अध्क्षाची रनवड करणे.

२) मागील सभेचे इरतवृतत /सभावृतांत वाचून का्म करणे.
३) ररक्त ्होणाऱ्ा संचालकांच्ा जागी नवीन संचालकांची रनवड करणे.
४) मागील आर ष्िक व्ाषिचे जमा -खचषि, नफा तोटा खाते व ताळेबंद पत्रक व र्हशोब तपासरनसाचा अ्हवाल इत्ादींना 

मंजुरी देणे.
५) मागील आर्षिक व्ाषिचा लेखापरीक्षण अ्हवाल, आधीच्ा लेखापरीक्षणाचा दो् दुरुसती अ्हवाल व सरमती 

अ्हवाल सवीकृतीसाठी ठेवणे. वार्षिक अ्हवालास मंजुरी देणे .
६)  पुढील आर्षिक व्ाषिसाठी अंदाजपत्रकास मंजुरी देणे.
७) लाभांशाचा दर ठररवणे  व जा्हीर करणे.
८) संस्ेच्ा अंतगषित र्हशेब तपासणीची व्वस्ा करणे.
९) ्कबाकीदार सभासदांवर का्देशीर कारवाई करणे.
१०) सभासदांना द्ा्च्ा कजाषिची म्ाषिदा ठररवणे.
११) संस्ेच्ा रशल्लक रकमेच्ा रवरन्ोगासाठीच्ा ्ोजनेवर चचाषि करणे.
१२) अरधरन्माच्ा रकंवा कोणत्ा्ही रन्माच्ा तरतुदीनुसार, रन्मानुसार रनबंधकाने मागरवलेली इतर कोणती्ही  

मार्हती सभेपुढे ठेवणे.
१३)  संचालक मंडळ सदस् व त्ांच्ा नातेवाइकांना रदलेल्ा कजषिखात्ांची  मा्हीती  देणे.
१४) रनबंधकांनी जा्हीर केलेल्ा पॅनेलमधील मान्ताप्ाप्त लेखापरीक्षकाची चालू आर ष्िक व्ाषिचे लेखापरीक्षण 

करण्ासाठी नेमणूक करणे.
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१५) अध्यक्ांच्या परवानगीने ऐनवेळी  ्येणाऱ्या यव््यावर चचा्त करणे.
्या सभेत संस्ेने आय््तक व्ा्तत केलेल्या संपणू्त कामकाजाचे मूल्यमापन केले जाते आयण सहकारी संस्ेच्या 

भयवष्यकालीन ्योजना यनसशचत केल्या जातात. महणून अयधमंडळाच्या वाय््तक सभेला अनन्यसाधारण महत्व असते.

३) अमिमंडळाची मवशथेष सभा / मवशथेष सािारण  सभा :
सहकार का्यद्ातील कलम ७६ नुसार ही सभा बोलयवली जाते. अत्यंत तातडीच्या कामासाठी बोलयवण्यात आलेली 

सभा महणजे अयधमंडळाची यवशे् सभा हो्य.

िोन वाय््तक सव्तसाधारण सभांच्या मधील काळात होणाऱ्या सभांना अयधमंडळाची यवशे् सभा असे महणतात. ्या सभा 
यवशे् कामकाजासाठी भरयवल्या जातात. काही तातडीच्या यव््यांना सभासिांच्या सभेची मान्यता घेणे आवश्यक असते 
आयण त्यासाठी पुढील अयधमंडळाच्या वाय््तक सभेप्यांत वाट पाहता ्येत नाही. महणूनच  सभासिांची यवशे् सभा बोलयवली  
जाते .

कलम ७६(१) मध्ये अयधमंडळाची यवशे्  सव्तसाधारण सभा कोणास बोलयवता ्येईल ्याची तरतूि आहे. सहकारी 
संस्ेचे अध्यक् यकंवा व्यवस्ापन सयमतीला  बहुमताने एक मयहन्याच्या मुितीत खालीलप्रसंगी अशी सभा बोलयवता ्येते.

 अ) सहकारी संस्ेच्या १/५ सभासिांनी यकंवा उपयवधीतील तरतिुीनुसार यवशे्  सभेची मागणी करण्यासाठी नमिू 
करण्यात आलेली सभासि संख्या ्यापेक्ा जी संख्या कमी असेल त्या संख्येने सभासिांनी लेखी मागणी केल्यानंतर 
यकंवा

 ब)  सहकार यनबंधकाच्या सूचनेनुसार यकंवा  
 क)  सहकारी संस्ा  संघी्य संस्ेची सभासि असेल तर संघी्य संस्ेचा अयधकारी यकंवा 
 ड) व्यवस्ापन सयमतीने सूचना केल्यास.

सहकारी संस्ेच्या पोटयन्यमातील तरतुिीनुसार सभासिांनी मागणी केलेली अयधमंडळाची यवशे्  सभा बोलयवण्यात 
आली नाही,तर सहकार यनबंधक यकंवा त्यांनी यन्युक् केलेल्या अयधकाऱ्यास अशी सभा बोलयवण्याचा अयधकार असेल 
आयण अशा प्रकारे बोलयवण्यात आलेली सभा व्यवस्ापन सयमतीने ररतसर बोलयवली आहे असे मानले जाईल. यवशे् 
अयधमंडळाची सभा ७ यिवस अगोिर लेखी सवरूपात सव्त सभासिांना सूचना िेऊन बोलावली जाईल.

Ø	अमिमंडळाच्ा मवशथेष सव्थसािारण सभथेपुढील कामकाि :
१) सहकारी संस्ेच्या पोटयन्यमात िुरुसती करणे.
२) सहकारी संस्ेच्या पोटयन्यमातील जबाबिारी कलमात बिल करणे .
३) संस्ेच्या नावात बिल करणे.
४) सहकारी संस्ेचे हसतांतर,यवसज्तन ,रूपांतर यकंवा एकत्रीकरण करणे.
५) सहकारी संस्ेच्या  अयधकृत भागभांडवलात वाढ करणे व भागांचे िश्तनी मूल्य वाढयवणे.
६) सहकारी संस्ेच्या यवकास प्रकलपांना मान्यता िेणे.
७) सहकारी संस्ेच्या पिायधकाऱ्यायवरुद्ध अयवशवासाचा ठराव आल्यास त्यावर यवचार करणे .
८) यनबंधकांच्या आिेशानुसार त्यांनी सुचयवलेल्या कामकाजासाठी सभा घेणे.
९) शासनाच्या नवीन धोरणांची अंमलबजावणी  करणे.
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संस्ेत यवशे् कारणासाठी,अचानक उि् भवलेल्या पररसस्तीवर यनण्त्य घेण्यासाठी अयधमंडळाची यवशे्   सभा 
बोलयवली जाते. ्या सभेत व्यवस्ापन सयमत्याच्या ठरावायवरुद्ध,यशफारशीयवरुद्ध ठराव सदु्धा मंजूर होऊ शकतात .

४) अंम्म सव्थसािारण सभा /शथेवटची सभा - :
सहकारी संस्ेच्या आयण  सभासिांच्या आ्युष्यातील ही अखेरची सभा असते. सहकारी संस्ेच्या यवसज्तनाची प्रयरि्या 

पूण्त झाल्यानंतर ही सभा बोलयवली जाते. अयंतम सव्तसाधारण सभा महणजे सहकारी संस्ेचा का्यिेशीर शेवट असतो. 
सहकारी संस्ा बंि करा्यची असेल तर संस्ेच्या यवसज्तनाचे काम करण्यासाठी यनबंधक ॠणपररशोधकाची नेमणूक करतो. 
्या सभेसाठी गणसंख्येची कोणतीही अट नसते.संस्ेचे समाप्तीकरण तीन प्रकारचे असू शकते. १. सवखु् ीने  २. सक्ीने   
३. यनबंधकाच्या आिेशानुसार समापन (व्यवहार गुंडाळणे ) करणे. ्या सभेत संस्ेच्या यवसज्तन प्रयरि्येचा आढावा घेतला 
जातो. संस्ेच्या कारभारात आलेल्या अप्यशाची कारणे यिली जातात. संस्ेची ्येणी यकंवा िेणी पणू्त झाल्यानंतर जर काही 
रक्कम यशल्क राहत असेल तर त्याची मायहती व रकमेचा यवयन्योग इत्यािी  बाबतींवर चचा्त होते. संस्ेसाठी नेमण्यात आलेला  
यवल्यनअयधकारी यकंवा ऋणशोधन अयधकारी यवसज्तनाची प्रयरि्या पणू्त झाल्यानंतर ही सभा बोलयवतो. सहकारी संस्ेच्या 
आ्युष्यातील ही शेवटची सभा असते. कारण ्या सभेनंतर ऋणपररशोधकाच्या अहवालाच्या आधारे संबयंधत संस्ा बंि 
झाल्याचा आिेश सहकार यनबंधक िेतात.

सहकारी संस्ा तोट्ात चालत असेल, यतची आय््तक सस्ती गंभीर असेल, संस्ेची उि् यिष्े सफल झाली नसतील 
यकंवा सभासिांचे यहतसंवध्तन करण्यात संस्ेला अप्यश आले असल्यास संबयंधत संस्ा बिं करावी लागते.

कृ्ी.३ : अंम्म सव्थसािारण सभा केवहा बोलमवली िा्थे ्ाबाब् मामह्ी  घ्ा.

ब)  व्वस्ापन समम्ीच्ा सभा /संचालक मंडळाच्ा सभा :
सभासिांच्या वतीने संस्ेचा  कारभार पाहण्यासाठी  व्यवस्ापन सयमती यनवडली जाते. सभासिांचे प्रयतयनधी महणून 

यनवडून यिलेल्या सयमती  सिस्यांना संस्ेच्या िैनंयिन कारभाराबाबत व व्यवस्ापनात यनण्त्य घेण्याचे अयधकार असतात. 
परंतु हे यनण्त्य घेण्यासाठी सयमती सिस्यांना एकत्र ्येऊन चचा्त व यवचारयवयनम्य करणे आवश्यक असते. त्यासाठी सयमती 
सभासिांना आपल्या सभा घेणे आवश्यक ठरते. सयमतीच्या सव्त सभासिांना ्या सभेला हजर असणे आवश्यक असते.

व्यवस्ापन सयमतीच्या सभांचे प्रकार पुढीलप्रकारे आहेत .

१) व्वस्ापन समम्ी /संचालक मंडळाची  पमहली सभा   :
 सहकारी संस्ेची नोंिणी झाल्यानंतर सभासिांच्या पयहल्या सव्तसाधारण सभेत व्यवस्ापन सयमतीची एका व्ा्तसाठी 

यनवड केली जाते. व्यवस्ापन सयमतीची ही पयहली सभा होते यतला संचालक मंडळाची यकंवा व्यवस्ापन सयमतीची पयहली 
सभा असे महणतात. (कलम ७३) तातपुरत्या सयमतीचा कालावधी  एक व्ा्तपेक्ा जासत असू शकत नाही. पयहल्या संचालक 
मंडळाच्या सभेत जे यव््य चचचेस असतात ते सव्त नंतरच्या सभेत नसतात, कारण त्यांचे प्र्योजन यशल्क रायहलेले नसते. 
यनवडलेल्या सयमतीस जे अयधकार व कामे असतात तेच हंगामी का्य्तकारी सयमतीलाही असतात.

सहकारी संस्ा अससततवात आल्यानंतर होणारी सभा असल्याने, ्या सभेत सहकारी संस्ेचे ररतसर कामकाज सुरू 
होण्याच्या दृष्ीने खालील यव््यावर कामकाज चालते.                                                                                                                          

Ø	व्वस्ापन समम्ीच्ा पमहल्ा सभथेचथे कामकाि :

१) अध्यक्ाची यनवड करणे.
२) संस्ेच्या नावाने यजलहा मध्यवतथी सहकारी  बँकेत खाते उघडणे व बँक खाते चालयवण्याचे अयधकार िेणे.
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३) अयधमंडळाची सव्तसाधारण सभा संपेप्यांत कामकाज  चालयवण्यासाठी  पिायधकाऱ्याची यनवड करणे.
४) सभासिांच्या पयहल्या अयधमंडळाच्या सभेनंतर झालेल्या खचाांस मंजुरी िेणे.
५) सहकारी संस्ेची कज्तम्या्तिा यनसशचत करणे.
६) अंिाजपत्रकास मंजुरी िेणे.
७) सहकारी संस्ेच्या कागिपत्रावर सह्ा करण्याचे अयधकार िेण्यावर यनण्त्य िेणे.
८) संस्ेच्या कामकाजाची यिशा ठरयवणे.
९) यनबंधकाने मंजूर केलेल्या उपयवधीस मान्यता िेणे.

२) व्वस्ापन समम्ीच्ा सभा :
सहकारी संस्ेच्या व्यवस्ापन सयमतीच्या पयहल्या सभेनंतर ्या सभा होतात. सहकारी संस्ेच्या पोटयन्यमातील 

तरतुिीनुसार यकमान तीन मयहन्यांतून एकिा यकंवा िर मयहन्यास व्यवस्ापन सयमतीची सभा आ्योयजत केली पायहजे. 
व्यवस्ापन सयमती सिस्यांची कमाल संख्या एकवीसपेक्ा आयधक असणार नाही अशी अयधयन्यमात अट असते. संचालक 
मंडळाच्या सभेची नोटीस ७ यिवसांच्या पूव्तसूचनेने पाठयवणे आवश्यक असते. ्या सभांतून संस्ेचे  िैनंयिन का्य्त व  
व्यवसा्यासंबंधीचे  कामकाज चालयवले जाते.

Ø	्ा सभांमध्थे पुढील कामकाि चालमवलथे िा्थे.  :
१) मागील सभेचे इयतवृतत वाचून का्यम करणे.
२) नवीन सभासिांचे प्रवेश अज्त मंजूर करणे.
३) भाग हसतांतर करणे.
४) लाभांश िराची यशफारस करणे.
५) कज्त मागणी अजा्तवर यनण्त्य िेणे.
६) कज्त वसुली करणे व ्कबाकीिारांवर कारवाई करणे.
७) सेवक वगा्तची नेमणूक करणे, कामाचे  वाटप, सेवकांची बढती यकंवा बिली करणे.
८) सहकारी संस्ेकडे असलेल्या यनधीची सुरयक्त गुंतवणूक करणे.
९) यहशेब पत्रके, वाय््तक अहवाल , ताळेबिं पत्रक व त्यापुढील व्ा्तचे अंिाजपत्रक त्यार करून वाय््तक अयधमंडळाच्या 

सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवणे. 
१०) आवश्यकतेनुसार उपसयमत्या त्यार करणे.
११) यहशेब तपासयनसाकडून यहशेब तपासणी करणे.यहशेब िो् िुरुसत अहवाल सवीकारणे व का्य्तवाही करणे.

३) उपसममत्ांच्ा सभा :
सहकारी संस्ेचे आकारमान व संचालक मंडळातील सभासिांची संख्या ज्या वेळी जासत असते, त्या वेळी यनरयनराळ्ा 

यव््यांच्या यकंवा का्या्तचा सवा्यततपणे यवचार करून यनण्त्य घेण्यासाठी उपसयमत्या यन्युक् केल्या जातात. व्यवस्ापन 
सयमती सिस्यांपैकी काही सिस्यांची उपसयमती त्यार केली जाते. उपसयमतीत यकमान तीन सभासि असतात. संचालक 
मंडळाचा अध्यक् हा उपसयमतीचा अध्यक् असतो. अशा सयमतीत संबंयधत यव््यातील तजज् व्यक्ीची यन्युक्ी करण्यात ्ेयते. 
व्यवस्ापन सयमतीकडून उपसयमतीला अयधकार िेण्यात ्येतात. उपसयमतीला का्य्तकारी सयमतीच्या यन्यंत्रणाखाली कामकाज 
करावे लागते. उपसयमत्यांनी घेतलेल्या यनण्त्यांना का्य्तकारी सयमतीची मान्यता असणे आवश्यक असते. उपसयमत्याचं्या 
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सभेबाबतच्या तरतुिी संस्ेच्या उपयवधीत असतात. साधारणत: व्यवस्ापन सयमतीच्या सभेसारखीच का्य्तपद्धती ्या 
उपसयमत्याचं्या सभांची असते. संचालक मंडळाच्या सभेत उपसयमत्यांच्या अहवालावर चचा्त होते. सामान्यत: उतपािन वाढ, 
उतपािन यवरिी, मालमतता खरेिी, कम्तचारी प्रबंधन, कज्त उभारणी, यवतती्य व्यवस्ापन, भाग हसतांतर ्यांसारख्या यव््यांसाठी 
उपसयमत्या नेमल्या जातात. उपसयमत्यांच्या सभांचे इयतवृतत सवतंत्र पुसतकात नोंियवण्यात ्येते. 

४.४.३   सहकारी संस्थेच्ा सभथेबाब्च्ा का्दथेशीर ् र्ुदी (The legal provision of co-operative societies  
meetings) :
सभासिांची पयहली सव्तसाधारण मंडळ सभा व त्यापुढील सव्तसाधारण सभांबाबतच्या का्यिेशीर तरतिुी महाराष्ट्र 

सहकारी संस्ा का्यिा १९६० व यन्यम १९६१ मध्ये यिलेल्या असून त्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

सहकारी संस्थेच्ा सभथेबाब्च्ा 
का्दथेशीर ्र्ुदी

२. सभेची का्य्तरिमपयत्रका

३. सभेची गणसंख्या

४. सभेचा अध्यक्

५. मतिानाच्या पद्धती

६. सभा तहकूब करणे यकंवा पुढे ढकलणे

७. प्रसताव

८. ठराव

९. यनणा्त्यक मतायधकार

१. सभेची सूचना

१०. सभेचे इयतवृतत /सभावृतांत

१) सभथेची सतूचना :  सहकारी का्यद्ातील तरतिुीनुसार सहकारी संस्ेच्या सभासिांची सभा बोलयवण्याचा अयधकार 
का्य्तकारी सयमतीस असतो. यवयशष् पररसस्तीत ्या सभा बोलयवण्याचा अयधकार सभासि यकंवा सहकार यनबंधकास 
प्राप्त होतो. अध्यक्ांच्या वतीने सयचव सभेची सूचना काढतो. सभासिांच्या सभेच्या सूचनेमध्ये सभेचे नाव, सभेचा 
यिनांक, वार, वेळ व स्ळ इत्याितींचा सपष् उल्ेख असला पायहजे. सभेची सूचना संस्ेकडे नोंियवलेल्या सभासिांच्या 
अयधकृत पत््यावर यकमान १४ यिवस अगोिर लेखी सवरूपात पाठयवली पायहजे. अयधमंडळाच्या यवशे् सव्तसाधारण 
व व्यवस्ापन सयमतीच्या सभेची सूचना सयमतीतील सव्त सिस्यांना संस्ेच्या पोटयन्यमाच्या तरतुिीनुसार ्योग्य मिुतीत 
महणजेच ७ यिवस अगोिर पाठयवली पायहजे. व्यवस्ापन सयमतीच्या सभेच्या पवू्तसूचनेची  मिुत सदु्धा पोटयन्यमात 
नमूि केलेली असते .
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२) सभथेची का््थरिमपमत्रका : सभेची का्य्तरिमपयत्रका महणजे सभेमध्ये पार पाडाव्याच्या यव््यांची रिमवार ्यािी हो्य. 
सभेच्या सूचनेसोबत सभेची का्य्तरिमपयत्रका पाठयवली पायहजे. संस्ेच्या अध्यक्ांशी चचा्त करून सयचव का्य्तरिमपयत्रका 
त्यार करतो. का्य्तरिमपयत्रकेवरून सभेत कोणकोणत्या यव््यावर चचा्त होणार आहे ्याची सभासि व संचालकांना 
कलपना ्येते.अध्यक्ाचं्या पूव्तपरवानगीयशवा्य का्य्तरिमपयत्रकेत बिल करता ्येत नाही. सभासि व संचालक मंडळाच्या  
सभेचे कामकाज ्योग्य प्रकारे पार पाडण्यास का्य्तरिमपयत्रका उप्युक् ठरते.

३) सभथेची गणसंख्ा : सभेचे कामकाज सुरू करण्यासाठी व सभा वैध(का्यिेशीर) ठरयवण्यासाठी सभेला आवश्यक 
असणारी सभासिांची यकमान उपसस्ती महणजे गणसंख्या यकंवा गणपतूथी (quorum) हो्य. गणसंख्या सुरुवातीपासून 
ते सभा संपेप्यांत असावी लागते. यकमान गणसंख्येचा उले्ख उपयवधीमध्य ेकेलेला असतो. गणपतूथी अभावी सभा 
भरयवल्यास त्या सभेमध्ये घेतलेले यनण्त्य संस्ेवर व सभासिांवर बंधनकारक असत नाही. यशवा्य ती सभा वैध ठरत 
नाही.

          सभासिांच्या सव्तसाधारण सभांसाठी एकूण सभासिांच्या १/५ यकंवा २५ सभासि ्यांपैकी जी कमी असेल ती गणसंख्या 
असेल, तर व्यवस्ापन सयमतीच्या सभेसाठी एकूण सिस्य संख्येच्या १/३ यकंवा ५ ्यांपैकी जी कमी संख्या असेल ती 
गणसंख्या असते.

         सभेचे कामकाज सुरू करण्यापवूथी अध्यक्ाने पुरेशी गणसंख्या आहे की नाही हे पाहणे आवश्यक असते. सभेसाठी पुरेशी 
गणसंख्या नसल्यास सभा तहकूब केली जाते. ३० यमयनटे यकंवा पोटयन्यमात िश्तयवलेल्या वेळेप्यांत वाट पाहण्यात ्येते.
तहकूब झालेल्या सभेसाठी गणसंख्येची आवश्यकता नसते. तहकूब झालेली सभा केवहा घ्यावी ्याबाबत संस्ेच्या 
पोटयन्यमात तरतिू असते.

४) सभथेचा अध्क्ष : सहकारी का्यद्ानुसार सहकारी संस्ेच्या होणाऱ्या प्रत्येक सभेला सभापती यकंवा अध्यक् असावा 
लागतो.सभेचा अध्यक् महणजे सभेचे यन्यमन व यन्यंत्रण करण्यासाठी यनवडलेली व्यक्ी हो्य. सहकार का्यद्ानुसार 
पात्र व्यक्ी  सभेचा अध्यक् यनवडला जातो. सहकारी संस्ेचे अध्यक् हे सव्तसाधारण सभेचे व व्यवस्ापन सयमतीच्या 
सभेचे अध्यक् असतात. अध्यक्ांच्या अनुपसस्तीत सहकारी संस्ेचे उपाध्यक् सभेचे अध्यक्पि सवीकारतात. िोघेही 
अनुपसस्त रायहल्यास उपसस्त संचालक मंडळातील ज्येष् व्यक्ीची अध्यक् महणून यनवड केली जाते व त्यांच्या 
अध्यक्तेखाली सभेचे कामकाज चालते. सभा ररतसर चालयवण्याचे सव्त यन्यम पाळले जात आहे की नाही हे पाहण्याची 
जबाबिारी सभाध्यक्ावर असते. सभेचा अध्यक् हा यवन्यशील, नम्र, का्यद्ाचे ज्ान, सुसवभावी व समतोल वृतती इ. 
गुणसंपन्न असणारी व्यक्ी असावी.

५) म्दानाच्ा पद्ध्ी : सहकारी संस्ांच्या सभासिांच्या सभांमध्ये का्य्तरिमपयत्रकेवरील यव््यांवर उपसस्त सिस्याचंे 
मतिान घेऊन यनण्त्य घेतले जातात. सहकारी संस्ेच्या का्यद्ातील कलम २७ उपकलम (१) नुसार सभासिाने 
यकतीही भागधारण केलेले असले, तरीही त्याला एकापेक्ा जासत मतांचा अयधकार नसतो.सभेचा कल अजमावण्यासाठी 
प्रसतावावर मतिान घेतले जाते. सहकारी संस्ांमध्ये प्रसतावावर यनण्त्य घेण्यासाठी पुढील तीन मतिानाच्या पद्धतीपैकी 
एका पद्धतीचा वापर केला जातो. सभासिांच्या सभेमध्ये हात वर करून मतिान पद्धती सवीकारली जाते.सभासिांनी 
मागणी केल्यास अध्यक् गुप्त मतिान पद्धतीचा वापर करू शकतात. ्या िोन पद्धततींयशवा्य पोटयन्यमामध्ये तरतूि 
केल्यास आवाजी मतिान पद्धतीचा अवलंब केला जातो .

६) सभा ्हकूब करणथे मकंवा पुढथे ढकलणथे : सहकारी संस्ेच्या सभेसाठी गणसंख्या आवश्यक असते.सभेस आवश्यक 
ती गणसंख्या नसेल तर ती  सभा तहकूब केली जाते.अशी तहकूब केलेली सभा त्याच यिवशी त्याच यठकाणी आयण 
ठरलेल्या का्य्तरिमपयत्रकेप्रमाणे अध्या्त तासानंतर घेतली जाते. त्यानंतरही  आवश्यक ती गणसंख्या नसेल तर सभा 
तहकूब न होता का्या्तसनवत केली जाते.
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      सभेचे कामकाज अपेयक्त वेळेपेक्ा जासत वेळ लांबले यकंवा का्य्तरिमपयत्रकेतील सव्त यव््य अपयेक्त वेळेत संपले 
नाहीत तर अध्यक् सभागृहाच्या संमतीने सभा तहकूब करू शकतात. त्यासाठी  सभा पुढील यनसशचत यकंवा अयनसशचत 
कालावधीसाठी पुढे ढकलली जाते. ही सभा कोणत्याही पररसस्तीत सभेच्या तारखेपासून ३० यिवसांच्या आत घ्यावीच 
लागते.मूळ  सभेची का्य्तरिमपयत्रकाच ्या सभेसाठी ग्ाह् धरली जाते.

७) प्रस्ाव : ‘प्रसताव महणजे सभेपुढे यवचारा््त व यनण्त्यासाठी यवधानांच्या सवरूपात ठेवलेला यव््य हो्य.’ सभाध्यक् 
का्य्तरिम पयत्रकेतील रिमानुसार प्रत्येक यव््य प्रसताव सवरूपात सभेपुढे ठेवतात.उपसस्त सभासि प्रसतावावर चचा्त 
करतात. पुरेशी चचा्त झाल्यानंतर मतिान घेण्यात ्येते. सभेने प्रसताव मंजूर केल्यास तो ठराव महणून ओळखला 
जातो.प्रसताव मांडणाऱ्या व्यक्ीस सूचक असे महणतात व प्रसतावाला अनुमोिन िेणाऱ्या व्यक्ीस अनुमोिक असे 
महणतात. प्रसतावावर सूचकाची सही असावी लागते. प्रसताव हा लेखी सवरूपात असावा व तो होकारातमक असावा.
प्रसतावामध्ये अनेक िुरुसत्या सुचयवता ्येतात यकंवा तो मतिानापूवथी मागेही घेता ्येतो. प्रसताव हा सभेच्या सूचनेच्या 
कक्ेत व का्य्तरिमपयत्रकेतील यव््यासंबंधी असला पायहजे. प्रसताव हा एकिा सूयचत व अनुमोयित झाल्यानंतर तो सभेची 
मालमतता बनते.प्रत्येक सभासिाला प्रसतावावर एकिाच बोलता ्ेयईल पण सूचकाला प्रसताव मांडताना आयण सवाांत 
शेवटी मतिान होण्यापूवथीही एकूण िोन वेळा बोलता ्येते.

८) ठराव : ‘सभेने अयंतमररत्या मंजूर केलेला प्रसताव महणजे ठराव हो्य.’ सभेने संमत केलेला यव््य ठरावाच्या सवरूपात 
घेतला जातो. ठराव हा प्रसतावाचा शेवट असतो. ठराव संस्ेवर बंधनकारक असतो. ठरावावर चचा्त व बिलही करता 
्येत नाही. ठरावाचे िोन प्रकार आहेत. १) साधा ठराव २) यनबंधकाकडे मंजुरीसाठी  सािर करा्यचे यवशे्  ठराव.
सहकारी संस्ेला पोटयन्यमामध्ये िुरुसती करण्यासाठी यकंवा धोरणातमक यनण्त्य घेण्यासाठी यवशे्  ठराव मंजुर केले 
जातात व हे ठराव यनबंधकाकडे मान्यतेसाठी सािर करावे लागतात. यनबंधकाच्या मंजुरीनंतरच त्या सहकारी संस्ेच्या 
ठरावाची अंमलबजावणी करावी लागते. ठराव हा सभेचा यनण्त्य असतो. एकिा झालेला ठराव हा मागे घेता ्येत नाही. 
सभेतील ठराव हा इयतवृतताचा भाग बनतो .

९) मनणा्थ्क म्ामिकार : सभेमध्ये एखाद्ा प्रसतावावर समसमान मते पडल्यास सभेच्या अध्यक्ांना आपले यनणा्त्यक 
मत िेण्याचा अयधकार असतो. एखािा प्रशन अयनयण्तत राहू न्ये, तसेच संस्ेच्या यहताचे यनण्त्य वहावेत असा प्र्यतन 
अध्यक् करतो.अशी तरतिू नसेल तर अनेक महत्वाच्या परंतु यववाद् बाबी अयनयण्तत राहण्याचा धोका संभवतो.
महणूनच कलम २७ उपकलम (१)नुसार अध्यक्ांना यनणा्त्यक मत िेण्याचा अयधकार िेण्यात आला आहे. अध्यक्ाला 
संस्ेचा सभासि ्या नात्याने प्रसतावावर एक मत िेता ्येते.मात्र  प्रसतावावर समसमान मते पडल्यास एक जािा मत िेता 
्येते ज्याला यनणा्त्यक मत असे महणतात. अध्यक्ाला अशा प्रकारे िोन मते िेण्याचा अयधकार असतो .

१०) सभथेचथे इम्वृत् /सभावृ्ां् : सभेत झालेले कामकाज, संमत झालेले ठराव व  घेण्यात आलेले यनण्त्य ्यांची अयधकृत 
लेखी नोंि महणजे सभेचे इयतवृतत हो्य. इयतवृताला सभावृततांत यकंवा सभेचे यटपणअसेही महणतात. कोणत्याही सभेचे 
इयतवृतत हे सभेत झालेल्या कामाचा व घेतलेल्या यनण्त्याचा सपष् अयधकृत आयण यवशवसनी्य लेखी पुरावा असतो. 
सहकार का्यद्ानुसार सयचवाला सभासिांच्या सभा व व्यवस्ापन  सयमतीच्या सभांसाठी िोन सवतंत्र इयतवृतत वह्ा 
ठेवाव्या लागतात. इयतवृततातील नोंिीचा धोरणे ठरयवण्यासाठी उप्योग होतो.

 सभेतील यनण्त्याची व कामकाजाची खरी, सपष् व यनसंयिगध नोंि इयतवृततात केली पायहजे. सभेच्या का्य्तरिमपयत्रकेवर 
इयतवृतत का्यम करणे हा यव््य पयहल्या रिमांकावर असतो. सभेमध्य ेमागील सभेचे इयतवृतत वाचण्यात ्येते. सयचवाला 
सभांना हजर राहून सभेची उपसस्ती, सभेत होणारे कामकाज, संमत झालेले ठराव इत्याितींची नोंि करावी लागते. 
सभेने घेतलेले यनण्त्य का्यिेशीरदृषट्ा संस्ेवर बंधनकारक असतात. इयतवृततातील मजकूर सभासिांना व संचालकांना 
पाहण्यासाठी खुला ठेवावा लागतो. इयतवृतत का्यम केल्याबददल इयतवृतताच्या शेवटी अध्यक् व सयचवाच्या सह्ा 
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असतात.सभा संपल्यापासून ३० यिवसांच्या आत सयचवाला इयतवृतत यलहावे लागते. सभासिांनी मागणी केल्यास 
इयतवृतताची प्रत िेणे बंधनकारक असते.

 सभेला हजर न राहू शकणाऱ्या सभासिांना सभेतील कामकाजाची मायहती इयतवृततामुळे यमळते. मागील कोणत्याही 
सभेचे इयतवृतत मागण्याचा सभासिाला अयधकार असतो. इयतवृतताचे  िोन प्रकार पडतात. १) वण्तनातमक इयतवृतत  २) 
ठरावातमक इयतवृतत. िोनहीपैकी कोणत्याही एका पद्धतीने इयतवृतत यलयहले जाते. इयतवृतत हे संयक्प्त  आयण अचूक 
यलयहले पायहजे.

        ्ोडक्यात,सहकारी संस्ेच्या यनरयनराळ्ा सभा सहकारी का्यिा, यन्यम व उपयवधीच्या आधीन राहून यन्यमानुसार 
पार पाडाव्या लागतात .

Ø	फरक :
प्रस्ाव व ठराव

अ.नं मुद्दथे प्रस्ाव ठराव 

१ अ््त सभेपुढे चचचेसाठी व यनण्त्यासाठी ठेवलेला यव््य 
महणजे प्रसताव हो्य.

सभेने प्रसतावावर चचा्त करून अयंतमररत्या 
मान्य केलेला यनण्त्य महणजे ठराव हो्य.

२ सवरुप प्रसताव हा सभेपुढे ठेवलेली सूचना अगर यवधान 
हो्य.प्रसतावाने चचचेला सुरुवात होते.

ठराव हा सभेचा कौल असतो .ठराव हा 
चचचेचा शेवट असतो.

३ चचा्त प्रसतावावर प्रत्येक सभासिाला चचा्त करण्याचा 
अयधकार असतो. 

एकिा मंजूर झालेल्या ठरावावर कोणत्याही 
सभासिाला चचा्त करता ्येत नाही. 

४ बंधनकारक प्रसताव हा सभासिांवर व संस्ेवर बंधनकारक 
नसतो.  

ठराव हा संस्ेवर व सभासिांवर बंधनकारक 
असतो.

५ 
 

बिल प्रसतावामध्ये अनेक िुरुसत्या सुचयवता ्येतात व 
मतिानापूवथी त्यात बिल करता ्येतो. 
प्रसताव सभेच्या परवानगीने मतिानापूवथी मागे 
घेता ्येतो.

ठराव संमत झाल्यावर त्यात कोणताही बिल 
करता ्येत नाही.
सभेने मंजूर केलेला ठराव कोणत्याही 
पररसस्तीत परत घेता ्येत नाही.

६ साधन-
साध्य 

प्रसतावाच्या साहाय्याने सभेत ठराव मांडता ्येत 
असल्याने प्रसताव हे ठरावाचे साधन हो्य. 

प्रसताव मांडून ठराव पास करता ्येत असल्याने 
ठराव हे प्रसतावाचे साध्य आहे .

भाग आमण कि्थरोखथे

अ.नं मदु्दथे भाग कि्थरोखथे 

१ अ््त सहकारी संस्ेच्या एकूण भागभांडवलाचा एक 
यहससा यकंवा अंश महणजे भाग हो्य.

ज्या िसतऐवजाद्ारे सहकारी संस्ा आपण कज्त 
घेतल्याची लेखी कबुली िेते आयण कज्त घेते त्यास 
कज्तरोखा असे महणतात.

२ 
 

धारणकता्त भाग खरेिी करणाऱ्याला भागधारक असे 
महणतात. 
भागधारक हे सहकारी संस्ेचे मालक असतात.

कज्तरोखे खरिेी करणाऱ्याला कज्तरोखेधारक असे 
महणतात.
कज्तरोखेधारक हे संस्ेचे धनको (सावकार)असतात.
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३ उतपन्न भागधारकाला कमी-जासत प्रमाणात लाभांश 
यिला जातो.

कज्तरोखेधारकांना ठरावीक व्याज द्ावेच लागते.

४ मतिानाचा 
अयधकार 

भागधारकांना सहकारी संस्ेमध्ये मतिान 
करण्याचा अयधकार असतो.

कज्तरोखेधारकांना मतिानाचा अयधकार नसतो. 

५ भांडवल 
उभारणीचा
माग्त 

भाग हे सहकारी संस्ेच्या भांडवल 
उभारणीतील मुख्य अंतग्तत साधन आहे.

कज्तरोखे हे सहकारी संस्ेच्या भांडवल उभारणीतील 
बाह् साधन आहे.

६ तारण भागांचा तारण महणून उप्योग करता ्येत नाही. कज्तरोखे तारण महणून सवीकारले जातात.

अं्ग्थ् सािनथे व बाह् सािनथे

अ नं मदु्दथे अं्ग्थ् सािनथे बाह् सािनथे 

१           अ््त ज्या साधनांद्ारे संस्ेला सवमालकीचे भांडवल 
सभासिांनी पुरयवलेले असते त्या साधनांना 
अंतग्तत साधने असे महणतात.

ज्या साधनांद्ारे संस्ेला यवयशष् 
कालावधीसाठी भांडवल उपलबध होते व 
यवयशष् कालावधीनंतर भांडवल परत करावे 
लागते, अशा साधनांना बाह् साधने असे 
महणतात.

२ समावेश अंतग्तत साधनांमध्ये भागभांडवल,प्रवेश 
शुलक,राखीव यनधी,सभासिांच्या ठेवी इ.चा 
समावेश होतो.

बाह् साधनांमध्ये यबगर सभासिांच्या ठेवी, 
कजचे, कज्तरोख्याची यवरिी, सरकारी मित, 
अनुिान व िेणग्या इ. चा समावेश होतो.

३ मुित अंतग्तत साधनांद्ारे संस्ेकडे का्यमसवरूपी 
भांडवल जमा होते.

बाह् साधनांद्ारे संस्ेकडे यवयशष् 
कालावधीसाठी भांडवल उपलबध होते.

४ स्ै्य्त अंतग्तत साधनांमुळे सहकारी संस्ा 
आय ््तकदृषट्ा सवावलंबी होऊ शकतात.

बाह् साधनांद्ारे सहकारी संस्ा परावलंबी 
बनू शकतात.

५ अयधकार सवत:चे भांडवल यकंवा मालकी भांडवल 
पुरयवणारे सभासि संस्ेचे मालक असतात. 
संस्ेच्या व्यवस्ापनात त्यांना सहभागी 
होण्याचा अयधकार असतो.

कज्तपुरवठा करणाऱ्या संस्ांना सहकारी 
संस्ेच्या व्यवस्ापनात सहभागी होण्याचा 
अयधकार नसतो .परंतु शासन ्या यन्यमास 
अपवाि असू शकते.

  का््थरिमपमत्रका व सभावृ् ां्  / इम्वृत् 

अ.नं मुद्दथे का््थरिमपमत्रका सभावृ् ां्  / इम्वृत् 

१ अ््त  का्य्तरिमपयत्रका महणजे सभेत चयच्तल्या 
जाणाऱ्या यव््यांची रिमवार ्यािी हो्य.

सहकारी संस्ेच्या सभेमध्ये केलेल्या 
कामकाजाची व घेतलेल्या यनण्त्याची आयण संमत 
केलेल्या ठरावाची लेखी नोंि महणजे इयतवृतत 
हो्य.
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२ मुित का्य्तरिमपयत्रका सभेपूवथी त्यार केली जाते 
व सभासिांना त्यांच्या लेखी पत््यावर 
पाठयवली जाते.

सभेनंतर ३० यिवसांच्या आत इयतवृतत सयचव 
त्यार करतो.

३ उप्युक्ता  का्य्तरिमपयत्रकेमुळे सभेचे कामकाज 
सुरळीत चालण्यास मित होते.

इयतवृतताचा भयवष्यकालीन लेखी पुरावा महणून 
उप्योग होतो.

४ कामकाजाची 
माहीती 

सभासिांना का्य्तरिमपयत्रकेमुळे सभेपवूथी 
कामकाजाची पूव्तसूचना यमळते.

इयतवृतत पुसतकामुळे गैरहजर सभासिांना सभेत 
पार पाडलेल्या कामकाजाची मायहती करून घेता 
्येते. व यनण्त्याची अंमलबजावणी करणे सोपे 
जाते.

५ बिल का्य्तरिमपयत्रकेत अध्यक्ाच्या परवानगीने 
बिल करणे शक्य होते.

एकिा यलयहलेल्या इयतवृतात पुनहा बिल करता 
्येत नाही.

  चालतू ठथेव, बच् ठथेव, मुद् ठथेव, पुनराव्थी ठथेवी ्ा्ील ्ुलनातमक अभ्ास

अ.नं मुद्दथे चालतू ठथेव बच् ठथेव मुद् ठथेव पुनराव्थी ठथेवी 
१ अ््त व्यापारी, व्यावसाय्यक 

व उद्ोजकांना त्यांचे 
सव्त व्यापारी व आय््तक 
व्यवहार ्या ठेवीद्ारे 
सुलभरीतीने करता 
्येतात.

मध्यमवगथी्य व 
सव्तसामान्य जनतेला 
बचतीची सव्य लागावी 
व त्यांच्या लहान लहान 
बचती सुरयक्त राहाव्यात 
्या उिेशाने बचत ठेव 
खाते सुरू करता ्येते.  

यवयशष् रक्कम 
यवयशष् 
कालावधीसाठी 
यनसशचत अशा 
अटतींवर  ठेवल्या 
जाणाऱ्या ठेवतींना 
मुितठेव असे 
महणतात. 

ज्या ठेवीत िरमहा 
यवयशष् रक्कम यवयशष् 
कालावधीसाठी संयचत 
करण्यात ्येते, त्यांना 
पुनरावतथी / आवतथी 
/संयचत ठेव असे 
महणतात.

२ खातेिार व्यापारी, व्यावसाय्यक, 
उद्ोजक इ. सिर खाते 
उघडतात.

सव्तसामान्य व्यक्ी,    
मध्यमवगथी्य तसेच 
पगारिार व्यक्ी बचत 
ठेव खाते उघडतात.  

ज्यांच्याकडे 
अयतररक् रक्कम 
यशल्क आहे व  
िीघ्त कालावधीसाठी 
गुंतवणूक करू 
इसच्तात अशा 
व्यक्ी खातिेार 
असतात. 

अलप उतपन्न गटातील 
व्यक्ी तसेच 
मध्यमवगथी्य व्यक्ी की 
ज्यांना ्ोट्ा ्ोट्ा 
बचतीमधून मोठी रक्कम 
उभारण्याची इच्ा 
असते. अशा व्यक्ी 
खातेिार असतात.
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३ व्यवहार
 

्या ठेवीत यकतीही वेळा 
रक्कम ठेवता ्येते.
्या खात्यात पैसे 
काढण्यावर कोणतेही 
बंधने नसतात.
यिवसभरातून यकतीही 
वेळा पैसे काढता 
्येतात. 

्या ठेवीत यकतीही वेळा 
रक्कम ठेवता ्येते.
बचत खात्यातून यकती 
रक्कम काढा्यची ्यावर 
बँकेची बंधने असतात.
बचत खात्यातून 
आठवड्ातून िोन वेळा 
यकंवा तीन मयहन्यातून 
जासतीत जासत २५ वेळा 
रक्कम काढता ्येते.काही 
बँकांनी ही बंधने यशय्ल 
केली आहेत. 

मुित ठेव खाते सुरू 
करतेवेळी
फक् एकिाच ्या  
ठेवीत रक्कम ठेवता 
्येते.
ठेवीची मुित 
संपण्याअगोिर 
ठेवीतून रक्कम 
काढता ्येत नाही.परंतु 
ठेवीच्या पावतीच्या 
तारणावर ठेवीिाराला 
कज्त मंजूर केले जाते.   

्या ठेवीत िरमहा 
यवयशष् रक्कम यवयशष् 
कालावधीप्यांत ठेवली 
जाते.
ठेवीची रक्कम व 
त्यावरील व्याजाची 
रक्कम ठेवीचा 
कालावधी संपल्यानंतर 
यिली जाते.

४ व्याजाचा 
िर  

चालू ठेवीवर व्याज यिले 
जात नाही.तर काही 
बँका अत्यलपिराने 
व्याज िेतात .

बचत खात्यात असणारी 
सरासरी यशल्क 
रक्कमेवर ठरावीक िराने 
व्याज यिले जाते.

्या ठेवीवर जेवढ्ा 
जासत कालावधीसाठी 
यवयशष् रक्कम बँकेत 
ठेवली जाते तेवढ्ा 
जासत िराने बँक  
व्याज िेते. 

्या ठेवीतील व्याजाचा 
िर हा मुित ठेवीच्या 
तुलनेने कमी परंतु 
बचत ठेवीपेक्ा अयधक 
असतो. कारण ठेवीत 
गुंतवलेली  रक्कम ही 
लहान असते. व ती 
िरमहा बँकेतील ठेवीत 
जमा केली जाते.    

५ पासबुक/
पावती 

्या ठेवीिाराला पैसे 
भरणा करण्याची  
पुसतके, पासबुक यकंवा 
िरमहा संगणकीकृत 
उतारा यिला जातो. 

बचत ठेवी खातिेारास 
बँक पासबुक व चेक बुक 
िोनही िेते.

कोणत्याही प्रकारची 
पुसतके, धनािेश 
पुसतके ठेवीिाराला 
यिले जात नाही. फक् 
मुित ठेव पावती 
ठेवीिाराला यिली 
जाते. 

पुनरावतथी ठेव 
खातेिाराला बँक 
पासबुक िेते. 

६ सवलती ्या ठेवीिाराला बँक 
ए.टी.एम,  
कोअर बँकींग इ. 
सुयवधांबरोबरच 
अयधयवक््त सवलतही
िेते.  

बँक ए.टी.एम, 
सुरक्ाखण सयुवधा, 
कोअर बँकींग सयुवधा 
पुरयवते. परंतु बचत 
खातेिाराला अयधयवक््त 
सवलत यिली जात नाही.

मुित ठेवीिाराला 
कोणत्याही बँयकंग 
सेवा उिा. ए.टी.एम, 
कोअर बयँकंग, इ. 
अयधयवक््त सवलत 
यमळत नाही मात्र 
ठेवीच्या तारणावर 
कज्त यमळते.

पुनरावतथी ठेव 
खातेिाराला ए.टी. 
एम, कोअर बँकींग, 
अयधयवक््त सवलत 
्यांसारख्या सवलती 
यमळत नाही. मात्र 
ठेवीत जमा झालेल्या 
रकमेच्या ९०% प्यांत 
कज्त यमळते.
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  पमहली सािारण मंडळ सभा, अमिमंडळाची वामष्थक सव्थसािारण सभा, अमिमंडळाची मवशथेष सभा, अंम्म सभा
्ा्ील ्ुलनातमक अभ्ास

अ.रि मुद्दथे पमहली सािारण मंडळ 
सभा/ मन्ामक सभा 

अमिमंडळाची वामष्थक 
सव्थसािारण सभा 

अमिमंडळाची 
मवशथेष सभा 

अंम्म सभा/ 
शथेवटची 

सव्थसािारण सभा 
१ अ््त महाराष्ट्र सहकारी संस्ा 

का्यिा १९६० च्या 
का्यिेशीर तरतिुीनुसार, 
सहकारी संस्ेची 
नोंिणी झाल्यानंतर तीन 
मयहन्यांच्या आत जी 
सभा बोलायवली जाते. 
यतला पयहली साधारण 
मंडळ सभा असे 
महणतात.  

सहकारी संस्ेचे 
आय््तक व््त संपल्यानंतर 
सहा मयहन्यांच्या 
आत जी सभा 
बोलायवली जाते, यतला 
अयधमंडळाची वाय््तक 
सव्तसाधारण सभा असे 
महणतात. 

िोन अयधमंडळांच्या 
सव्तसाधारण 
सभांच्या मधील 
काळात घेण्यात 
्येणाऱ्या यवशे् 
प्रसंगी बोलायवण्यात 
्येणाऱ्या सभेस 
अयधमंडळाची 
यवशे् सभा असे 
महणतात.   

सहकारी संस्ेचे 
यवसज्तन केल्यानंतर 
यवसज्तनाची प्रयरि्या 
पूण्त झाल्यानंतर, 
जी सभा बोलायवली 
जाते यतला अयंतम 
सव्तसाधारण सभा 
असे महणतात.

२ सभा कोण 
बोलायवतात 

पयहली साधारण 
मंडळ सभा प्रवत्तक 
बोलयवतात. 

अयधमंडळाची 
सव्तसाधारण सभा 
बोलयवण्याची जबाबिारी 
सयचवाची असते. 

काही सभासि 
अयधमंडळाची 
यवशे् सभा 
बोलायवण्याची 
मागणी करतात. 
क्वयचत प्रसंगी 
का्य्तकारी सयमती 
अ्वा यनबंधक 
्यांनाही ही सभा 
बोलायवण्याचा 
अयधकार असतो. 

अंयतम सभा यवल्यन 
अयधकारी यकंवा ॠण 
पररशोधन अयधकारी 
बोलायवतात.

३ सभेचे 
आ्योजन 

ही सभा संस्ेच्या 
स्ापनेच्या वेळी महणजे 
संस्ेच्या अससततवाच्या 
काळात एकिाच 
बोलयवली जाते.

सहकारी संस्ेचे 
आय््तक व््त संपल्यानंतर 
व्ा्ततून एकिा बोलयवली 
जाते.

ही सभा 
आवश्यकतेनुसार  
बोलयवण्यात ्येते. 

अंयतम सव्तसाधारण 
सभा सहकारी 
संस्ेच्या 
आ्युष्यातील 
अखेरची सभा 
असते. संस्ा बंि 
करतेवेळी एकिाच 
बोलयवली जाते.
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४ कामकाज पयहल्या साधारण 
मंडळ सभेत नवीन 
सभासितवास मंजुरी, 
अध्यक्ाची यनवड, 
हंगामी का्य्तकारी 
सयमतीची यनवड, 
नोंिणीप्यांतच्या 
खचा्तला व संस्ेच्या 
पोटयन्यमांना मंजुरी इ. 
कामकाज होते.

्या सभेत वाय््तक 
अहवाल, नफातोटा 
खाते, ताळेबिं पत्रक 
्यांना मंजुरी िेणे, 
लाभांश जाहीर करणे, 
व््तभराच्या कामकाजाचे 
मूल्यमापन करणे इ.कामे 
पार पाडावी लागतात.   

्या सभेत यवशे् 
कामकाज पायहले 
जाते. पोटयन्यम  
िुरुसती, संचालकास 
संचालक पिावरून 
काढून टाकणे, 
संस्ेचे एकत्रीकरण, 
यवभाजन, यवसज्तन 
इ. तातडीची कामे 
पार पाडली जातात. 

्या सभेत संस्ेच्या 
यवसज्तन प्रयरि्येचा 
आढावा घेतला 
जातो. संस्ेची 
मालमतता, संस्ेची 
्येणी िेणी पूण्त 
झाल्यानंतर जर काही 
रक्कम यशल्क 
राहत असेल तर त्या 
रकमेचा यवयन्योग 
इत्याितींवर चचा्त होते.

५ उद्ेश सहकारी संस्ेच्या 
स्ापनेसाठी ही सभा 
आ्योयजत केली जाते.

सहकारी  संस्ेचे    
धोरणातमक यनण्त्य  
घेण्यासाठी ही सभा 
बोलयवली जाते.  

तातडीच्या 
बाबीसबंधी यनण्त्य 
घेण्यासाठी ही सभा 
आ्योयजत करण्यात 
्येते. 

सहकारी संस्ेचे 
यवसज्तन झाल्यानंतर 
संस्ेची ्येणी  िेणी 
्यांची यवलहेवाट 
लावण्यासाठी ही 
सभा बोलयवली 
जाते.

६ महत्व पयहली सव्तसाधारण 
सभा संस्ेचे अससततव 
यनमा्तण करणारी असते.

सहकारी संस्ेच्या 
वाय््तक कामकाजाचे 
मूल्यांकन करणारी ही 
सभा असते.

अयधमंडळाची 
यवशे् सभा 
संस्ेतील 
वैयशषट्पूण्त  
घडामोडीसाठी 
महत्वाची असते. 

अंयतम सव्तसाधारण 
सभा संस्ेचे 
अससततव संपुष्ात 
आणणारी असते.

                         

Ø	सहकारी संस्थेची भांडवल उभारणी :
     सहकारी संस्ेला सभासिांकडून उभारलेले भागभांडवल व्यवसा्यासाठी पुरेसे नसते. त्यासाठी सहकारी संस्ा अन्य 

मागाांनी  भांडवल उभारणी करतात. संस्ेला उि् यिष्े साध्य करण्यासाठी भांडवल उभारणी  करावी लागते.

    सहकारी संस्ेच्या भांडवल उभारणीची साधने पुढीलप्रमाणे आहेत.

 अ) अं् ग्थ् सािनथे :
  १) भाग भांडवल  २) प्रवेश शुलक 
  ३) राखीव यनधी ४) सभासिांच्या ठेवी

४.५  सारांश
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 ब)  बाह् सािनथे :
  १) यबगर सभासिांच्या ठेवी  २) कजचे व अयग्मे
  ३) कज्तरोख्यांची यवरिी  ४) सरकारी अनिुान व मित
  ५) िेणगी व बयक्से 

Ø	सहकारी  संस्थेच्ा  सभा 
        सहकारी संस्ेच्या सभा महणजे िोन यकंवा अयधक व्यक्तींनी त्यांच्या संस्ेसंबंधीच्या यव््यावर चचा्त करून यनण्त्य 

घेण्यासाठी एकत्र ्येणे.

Ø	सहकारी संस्थेच्ा सभांचथे प्रकार   

 अ) सभासदांच्ा सभा 
        १) पयहली साधारण मंडळ सभा/ यन्यामक सभा २) अयधमंडळाची वाय््तक सभा/सव्तसाधारण सभा   
        ३) अयधमंडळाची  यवशे् सभा /यवशे् सव्तसाधारण सभा ४) अंयतम सव्तसाधारण सभा 

ब)  व्वस्ापन समम्ीच्ा सभा
 १) व्यवस्ापन सयमतीची पयहली सभा       
 २) व्यवस्ापन सयमतीच्या सभा
 ३) उपसयमतीच्या सभा  

Ø	सभथेच्ा का्दथेशीर ्र्ुदी :
 १) सभेची सूचना  ६) सभा पुढे ढकलणे
       २) सभेची का्य्तरिमपयत्रका ७ ) प्रसताव 
       ३) सभेची गणसंख्या ८) ठराव 
       ४) सभेचा  अध्यक् ९) यनणा्त्यक मतायधकार 
       ५) मतिानाच्या  पद्धती  १०) सभेचे इयतवृतत

४.६  महत्वाच्ा संज्ा  

१) अं्ग्थ् सािनथे : सहकारी संस्ेचे सभासिांकडून गोळा केलेले भांडवल(संस्ेच्या सवमालकीचे)

२ ) बाह् सािनथे : सहकारी संस्ेच्या सभासिांव्ययतररक् यमळयवलेले भांडवल. 

३) भाग : सहकारी संस्ेच्या एकूण भांडवलातील एक यहससा.

४) लांभाश: संस्ेस झालेल्या नफ्यांमधून  सिस्यास त्याने धारण केलेल्या भागांच्या प्रमाणात यिलेली रक्कम.

५) कि्थरोखथे : ज्या िसतऐवजाद्ारे सहकारी संस्ा कज्त घेतल्याची लेखी कबुली िेते. 

६) सभा : िोन यकंवा आयधक व्यक्ी एखाद्ा यव््यावर चचा्त करण्यासाठी व यनण्त्य घेण्यासाठी एका यवयशष् वेळी, 
यवयशष् यिवशी, यवयशष् यठकाणी एकत्र ्येतात त्यास सभा असे महणतात .
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७) सतूचना : सूचना महणजे सभेचा यिवस, यिनांक, वेळ, यठकाण व सभेत चयच्तल्या जाणाऱ्या यव््यांची ्यािी ्याची  
सभासिास आगाऊ यिलेली मायहती हो्य .

८) का््थरिमपमत्रका : का्य्तरिमपयत्रका महणजे सभेपुढे चचचेसाठी ठेवलेल्या यव््यांची रिमवार ्यािी हो्य. 

९) गणसंख्ा : गणसंख्या महणजे सभेतील कामकाज का्यिेशीरदृषट्ा पार पाडण्यासाठी  सभासिांची यकमान संख्या 

१०) प्रस्ाव : सभेपुढे चचचेसाठी व यनण्त्यासाठी ठेवलेला यव््य. 

११) ठराव : सभेने चचा्त करून बहुमताने घेतलेला यनण्त्य महणजे ठराव हो्य. 

१२) अमिमवकष्थ सवल् : चालू खात्यावरील यशल्क रकमेपेक्ा आयधक रक्कम काढण्यासाठी यिली  जाणारी सवलत 
जेवहा एखािा खातेधारक अ्वा ग्ाहक एखाद्ा यवशे् सयुवधेअंतग्तत आपल्या खात्यातील जमा रकमेपेक्ा जासत 
रक्कम काढू शकत असेल तर त्या वेळेस अयधयवक््त सवलत (Bank overdraft) असे महणतात.

१३) के. वा्. सी : संस्ेबरोबर होणाऱ्या  सव्त व्यवहारांच्या  बाबतीत सभासिांची ओळख होणे आवश्यक आहे . 
सिर ओळखीसाठी  सव्त सभासिांनी सहकार खात्याने लागू केलेल्या “आपला ग्ाहक ओळखा’’ Know Your 
Customer. (के. वा्य .सी )्या माग्तिश्तक तत्वांची पतू्तता करणे आवश्यक आहे .     

                                                       

प्र.१ अ ) खालील मदलथेल्ा प्ा्थ्ांमितून ्ोग् प्ा्थ् मनवडून मविानथे पुनहा मलहा.
१) सहकारी संस्ेची नोंिणी झाल्यानंतर ..........मयहन्याच्या आत पयहली साधारण मंडळाची सभा बोलयवण्यात 

आली  पायहजे.
 अ) िोन ब)  तीन क)  चार 

२) सभेमध्ये चचा्त करा्यच्या यव््याच्या ्यािीला .......असे महणतात.
 अ)  सूचना    ब)   का्य्तरिमपयत्रका   क)    इयतवृतत 

३) महाराष्ट्रातील पयहला सहकारी संस्ा का्यिा ......... ्याव्थी  संमत झाला.
 अ)    १९०४ ब)    १९१२   क)     १९६० 

४) सहकारी संस्ेचे भांडवल उभारणीचे प्रमुख यवतती्य साधन .......हो्य.
 अ)   भाग भांडवल  ब)   प्रवेश शुलक क)   अनिुान व मित 

५) सहकारी का्यद्ानुसार सहकारी संस्ेच्या यनववळ  नफ्यातील.......टक्के रक्कम राखीव यनधीत जमा केली 
पायहजे.

 अ)  १२  ब)  १५  ब)  २५ 

६) भारतातील िुसरा सहकारी का्यिा .......्याव्थी संमत करण्यात आला.
 अ)  १९०४ ब)   १९१२ क)   १९६०  

७) भांडवल उभारणीचे.............हे  बाह् साधन आहे.
 अ) भाग  ब) कज्तरोखे   क) राखीव यनधी 

४.७  सवाध्ा्
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८) सहकारी संस्ेचे आय््तक व््त संपल्यानंतर .........सव्तसाधारण सभा आ्योयजत केली जाते. 
 अ)  पयहली      ब) अयधमंडळाची  वाय््तक क)  अयधमंडळाची यवशे्

९) सभेतील कामकाजाची नोंि ........ठेवली जाते.
 अ) इयतवृतत पुसतकात  ब) का्य्तरिमपयत्रकेत क)  सभासि नोंिणी पुसतकात

१०) िीघ्तमुितीचे कज्त ........ची  यवरिी करून उभारले जाते.
 अ) भाग  ब)   कज्तरोख े क)  प्रवेश शुलक 

११) सहकारी संस्ेचे आय््तक व््त .........रोजी संपते.
 अ) ३० जून ब) ३१ माच्त क) ३१ यडसेबर 

१२) केवळ  यवयशष् हेतूसाठी जी सभा बोलयवली जाते यतला .......सभा असे महणतात.
 अ) पयहली सव्तसाधारण  ब) अयधमंडळाची यवशे्  क) अयधमंडळाची वाय््तक 

१३) पयहली सव्तसाधारण सभा ........बोलयवतो. 
 अ)अध्यक् ब)प्रवत्तक  क)यनबंधक 

ब) ्ोग् िोड्ा िुळवा.

१)

‘अ’  गट ‘ब’  गट

अ) अयधमंडळाची वाय््तक सव्तसाधारण सभा

ब) ऋणपररशोधन अयधकारी

क) भाग

ड) कज्त रोखे

इ) सहकारी संस्ेची संरक्क यभंत

१) मयहन्यातून  एकिा बोलयवली  जाते

२) राखीव यनधी 

३) चालू ठेव

४) लाभांश   

५) व्याज                                                            

६) अंयतम सभा                    

७) अयधमंडळाची यवशे् सभा

८) िर व्थी बोलयवली जाते.                                  

९) यवकास यनधी 

१०) घसारा 
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२)       

‘ अ ‘ गट “ ब” गट                         

अ) इयतवृतत

ब) अध्यक्

क) यचटणीस

ड) गणपूतथी

इ) का्य्तरिमपयत्रका

१) सभेतील यव््य सूची 

२) इयतवृतत यलयहण्याची जबाबिारी 

३) नोंिणी प्रमाणपत्र 

४) सहकारी संस्ेच्या स्ापनेसाठी यकमान सभासि संख्या 

५) सभेसाठी यकमान अनावश्यक  संख्या  

६) सभेवर यन्यंत्रण

७) राखीव यनधी 

८) सभेसाठी यकमान आवश्यक संख्या  

९) सभेचा शेवट 

१०) सभेतील यनण्त्यांचा का्यिेशीर पुरावा

३)         

‘अ’ गट ‘ब’  गट 
अ) अंयतम सभा

ब) अयधयवक््त सवलत

क) महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा

ड) अयधमंडळाची यवशे्   सभा

इ) भाग भांडवल

१) संस्ेचे अससततव 

२) मिुत ठेव

३) संस्ेचा  शेवट 

४) चालू ठेव  

५) प्रवत्तकाने बोलयवलेली सभा 

६) अंतग्तत साधन 

७) सभासिांच्या मागणीवरून 

८) बाह् साधने 

९) १९०४ 

१०) १९६० 

क)  खालील मविानांसाठी एक शबद / शबदसमतूह मलहा.
१) सहकारी संस्ेची संरक्क  यभंत 
२) सभेच्या कामकाजाची नोंि ठेवणारे  पुसतक 
३) सभेमध्ये चयच्तल्या जाणाऱ्या यव््याची ्यािी 
४ ) यवयशष् कालावधीसाठी ठेवण्यात ्येणारी ठेव 
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५) ज्या ठेवीत िैनयंिन व्यवहारात यकतीही वेळा रक्कम ठेवता व काढता ्येते . 
६) सभेत मतिानाच्या वेळी अध्यक्ांना असणारा यवशे् ायधकार 
७) पयहली सव्तसाधारण अयधमंडळाची सभा बोलयवणारी  व्यक्ी  
८) यवयशष् उद्ेशासाठी तातडीने बोलयवण्यात ्येणारी सभा  
९) सभेच्या वैधायनकतेसाठी सभासिांची यकमान उपसस्ती 
१०) भारतात पयहला  सहकारी का्यिा संमत झाला ते व््त  
११) संस्ेच्या िरव्थीच्या यनववळ  नफ्यातून  बाजूला काढून ठेवलेली रक्कम 
१२) सभेने चचा्त करुन ररतसर मंजूर केलेला  प्रसताव 

ड) खालील मविानथे चतूक करी बरोबर ्थे सांगा. 
१) सव्त  सहकारी संस्ाना कज्तरोखे यवरिीतून भांडवल उभारता ्येते. 
२) संस्ेच्या सभांचे इयतवृतत यलयहण्याची जबाबिारी अध्यक्ांची असते. 
३) का्य्तकारी  सयमती उपसयमती नेमू शकते.  
४) सहकारी संस्ेच्या अध्यक्ास यनणा्त्यक मताचा वापर करता ्ेयत नाही . 
५) भागधारक हे सहकारी संस्ेचे सावकार असतात. 
६) व्यवस्ापन सयमतीच्या परवानगीयशवा्य भागांचे हसतांतर करता ्येत नाही . 
७) चालू ठेवीवर अयधयवक््त सवलत यमळते.
८) महाराष्ट्रातील सहकारी संस्ाची नोंिणी सहकारी का्यिा १९०४ नुसार होते.
९) महाराष्ट्रातील पयहला सहकारी संस्ा का्यिा १९०४ मध्ये पास झाला .
१०) सभा चालू झाल्यानंतर गणपतूथीची आवश्यकता नसते.
११) भाग भांडवल हे भांडवल उभारणीचे बाह् साधन आहे .
१२) यवशे् अयधमंडळाची सभा बोलयवण्याचा अयधकार फक् का्य्तकारी सयमतीस असतो .
१३) सन १९१९ ्या व्थी  सहकार हा यव््य केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारकडे वग्त करण्यात आला.
१४) सहकारी संस्ेला राखीव यनधी  ठेवणे बंधनकारक आहे .

इ )  खालील मविानथे पतूण्थ करा .

१) िोन  अयधमंडळांच्या वाय््तक  सभांच्या मधल्या काळात होणाऱ्या सभेस ................ महणतात .
२) सभेचा वृततांत ......पुसतकात यलयहला जातो.
३) जी ठेव यवयशष्  कालावधीसाठी ठेवण्यात ्येते यतला ................ असे महणतात.
४) सहकारी संस्ा जासतीत जासत ................ टक्के लाभांश िेऊ शकतात.
५) सभेने ररतसर मंजूर केलेल्या प्रसतावास .......महणतात.
६) सहकारी का्यद्ाप्रमाणे कोणत्याही व्यक्ीला संस्ेच्या एकूण भागभांडवलाच्या ................ पेक्ा आयधक 
       भांडवल खेरिी करता ्येत नाही.
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७) महाराष्ट्राचा पयहला सहकार का्यिा ................ मध्ये पास झाला.
८) अयधमंडळाच्या वाय््तक  सभेची सूचना सभासिांना ................ यिवस अगोिर  िेणे आवश्यक असते.
९) सहकारी संस्ेचे ..... हे प्रमुख यवतती्य साधन आहे.
१०) भारतातील पयहला सहकारी  का्यिा ................ मध्य ेमंजूर  करण्यात आला.
११) सहकारी संस्ेच्या  यनववळ नफ्यातील ठरावीक रक्कम बाजूला ठेवली जाते त्यास ................ महणतात.
१२) कज्तरोखेधारक हे संस्ेचे ................ असतात.

फ) अचतूक प्ा्थ् मनवडा.

१) भाग

२) 

३) चालू ठेव

४) 

५) संस्ेचे समाप्तीकरण  

६) 

   
संरक्क यभंत 

पयहली सव्तसाधारण सभा

                                                      
महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा           

 
 

अयधयवक््त सवलत, लाभांश, यवल्यनायधकारी, राखीव यनधी, प्रवत्तक, १९६०
 

ग)  खालील वाक्ां्ील अिोरथेसख् शबद दुरुस् करून वाक् पुनहा मलहा .
१) सहकारी संस्ेच्या एकूण भांडवलातील  एक लहानसा यहससा यकंवा अंश महणजे कज्तरोख ेहो्य .
२) कज्तरोखेधारक हे सहकारी संस्ेचे मालक असतात .
३) चालू ठेवीत फक् एकिाच रक्कम ठेवता ्येते .
४) सहकारी संस्ेचे यनबंधक पयहली सव्तसाधारण सभा बोलयवतात. 
५) सभेपुढील यव््यांची यकंवा कामकाजाची रिमवार ्यािी महणजे इयतवृतत  हो्य.

ह)   एका वाक्ा् उत्रथे मलहा .
१) सभा महणजे का्य ?
२) सभेचे इयतवृतत का ठेवले जाते ?
३) सभेची का्य्तरिमपयत्रका महणजे का्य ?
४) अयधमंडळाची  यवशे् साधारण  सभा महणजे का्य ?
५) राखीव यनधी  महणजे का्य ?
६) चालू ठेव महणजे का्य  ?
७) सभेसाठी गणसंख्येची आवश्यकता का असते ?
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ई)  गटा् न बसणारा शबद ओळखा .
१)  अ)  भागभांडवल    ब) प्रवेश शुलक क) िेणगी   ड) राखीव यनधी 
२)  अ)   चालू ठेव       ब)  मुित ठेव क)  कज्तरोख े ड) बचत ठेव 
३)  अ) अलपमुितीचे कज्त   ब) यकंमत चढ-उतार यनधी  क) िीघ्त मिुतीचे कज्त ड) मध्यम मुितीचे कज्त 
४)  अ)  लाभांश समानीकरण   ब) अयधयवक््त सवलत क) यवशे्  बुडीत कज्तयनधी ड) यवकासयनधी

ि)  ्ोग् रिम लावा .
 १) अ) पयहली सव्तसाधारण  मंडळ सभा ब ) अंयतम सभा क) अयधमंडळाची   वाय््तक सभा 
 २) अ ) ठराव  ब ) प्रसताव        क )  का्य्तरिमपयत्रका 
 ३) अ ) सभेचे  इयतवृतत            ब ) का्य्तरिमपयत्रका  क ) सभेची सूचना 
 
प्र.२ खालील संज्ा सपष् करा .

१) गणसंख्या २) राखीव यनधी
३) इयतवृतत ४) प्रसताव 
५) कज्तरोखे ६) ठराव 
७) सभा   ८) अयधयवक््त सवलत

प्र.३ सवम् मलहा /उप्ोिनावर  आिारर् प्रशन .
१) पयहली  सव्तसाधारण मंडळ सभा  सहकारी संस्ेचे अससतव यनमा्तण करणारी असते.    
२) सहकारी संस्ा राखीव यनधी उभारतात.
३) अयधमंडळाच्या वाय््तक  सव्तसाधारण सभेची सूचना सव्त सभासिांना यिलीच पायहजे.
४) सहकारी संस्ेच्या प्रगतीसाठी व व्यवसा्यवृद्धीसाठी भांडवलाची यनतांत गरज भासते. 

प्र.४  फरक सपष् करा .
१) प्रसताव आयण ठराव  
२) चालू ठेव आयण बचत ठेव 
३) बचत ठेव आयण मुित ठेव 
४) अंतग्तत साधने   आयण बाह् साधने 
५) चालू ठेवी आयण पुनरावतथी ठेवी 
६) अयधमंडळाची वाय््तक सभा आयण पयहली साधारण मंडळ सभा 
७) भाग आयण कज्तरोखे 
८) मुित ठेवी आयण पुनरावतथी ठेवी 
९) पयहली साधारण मंडळाची  सभा आयण अयधमंडळाची यवशे्  सभा 
१०)  का्य्तरिमपयत्रका आयण इयतवृतत  
११) अयधमंडळाची वाय््तक सभा आयण अयंतम सभा
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प्र.५ संमक्षप् टीपा मलहा .
१) उपसयमतीची सभा 
२) राखीव यनधीचे प्रकार 
३) अयधमंडळाची यवशे्  सभा 
४) भागभांडवलाची वयैशषटे् 
५) ठेवीचे प्रकार 
६) राखीव यनधीचे  फा्यिे  
७) इयतवृतत

प्र.६  कारणथे मलहा.
१)  सभेला गणसंख्येची आवश्यकता असते.
२) अयधमंडळाच्या वाय््तक सव्तसाधारण  सभेची सूचना सव्त सभासिांना यिलीच पायहजे.
३) सहकारी संस्ांना राखीव यनधी  उभारणे बंधनकारक असते.
४) अयधमंडळाची वाय््तक  सव्तसाधारण सभा प्रत्येक व्थी बोलवावीच लागते.
५) सहकारी संस्ा भागभांडवल उभारते.
६) सभेच्या अध्यक्ाला यनणा्त्यक मताचा अयधकार असतो.
७) सभासिाला सहकारी संस्ेच्या एकूण भांडवलाच्या १/५  पेक्ा जासत भांडवल खरिेी करता ्येत नाही.

प्र.७ खालील प्रशनांची ्ोडक्ा् उत्रथे मलहा .
१) राखीव यनधीचे फा्यिे सांगा.
२) ठdेtचे प्रकार सपष् करा.
३) सभांचे यवयवध प्रकार सपष् करा.
४) कOmªचे यवयवध प्रकार सपष् करा.
५) भाग यवरिीचे फा्यिे सांगा.

प्र.८  खालील प्रशनाची उत्रथे मलहा (दीघयोत्री प्रशन )
१) सहकारी संस्ेच्या भांडवल उभारणीची बाह् साधने सयवसतर सपष् करा.
२) सभा महणजे का्य? सभांचे यवयवध प्रकार सपष् करा.
३) सहकारी संस्ेच्या भांडवल उभारणीची यवयवध साधने सपष् करा.
४) महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा १९६०  मधील सभेबाबतच्या का्यिेशीर तरतिुी सपष् करा.
५) सहकारी संस्ेच्या भांडवल उभारणीची अंतग्तत साधने सपष् करा.

i   i   i
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५.१ प्रस्ावना :

कोणतीही व्यावसाय्यक संस्ा वसतू व सेवांच्या उतपािनात व यवयनम्यात गुंतलेली असते. व्यावसाय्यक संस्ा व इतर 
व्यक्ी ्यांच्यामध्ये ्येणाऱ्या वसत ूव सेवांच्या यवयनम्यास व्यवहार (transaction) असे महणतात. व्यवसा्य संस्ा आय ््तक 
व्ा्ततील सांपसततक सस्ती, नफा यकंवा तोटा यकती झाला हे मायहती होण्याच्या उद्ेशाने यहशेब लेखन करतात.

सहकारी संस्ा ह्ा सभासिांनी सवचे्ेने एकत्र ्येऊन स्ापन केलेल्या असतात. नफा यमळयवणे हा त्यांचा मुख्य 
उद्ेश नसला तरी त्यांना आपल्या आय््तक सस्तीचा आढावा घेण्यासाठी यहशेबाच्या नोंिी यलयहणे महत्वाचे ठरते. आय््तक 
व्यवहारांची शासत्रशदु् नोंि करणे महणजे यहशेबलेखन हो्य. शासत्रशुधि नोंि ्यात व्यवहाराची तारीख, व्यवहाराचा तपशील 
व व्यवहारात समायवष् असणारी रक्कम ्या बाबतींचा समावेश होतो. अशा यहशेबलेखनाची तपासणी प्रत्येक सहकारी संस्ेला 
िरव्थी करावी लागते. यहशेबलेखनाची  काटेकोरपणे केली जाणारी ही तपासणी महणजे यहशेब तपासणी हो्य.

महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा १९६० नुसार सहकारी संस्ेला आपले यहशेब आयण जमाखच्त यलयहणे बंधनकारक 
आहे. सहकारी संस्ा ्या साव्तजयनक संस्ा असून त्या लोकशाही तत्वानुसार चालत असल्यामुळे त्यांचे आय््तक व्यवहार 
पारिशथी व अMyक असले पायहजेत. महणून सहकारी संस्ांना आपल्या आय््तक व्यवहारांची यहशेब पुसतकात ्योग्य प्रकारे नोंि 
कê$न यहशेब पुसतके ठेवावी लागतात. व त्या यहशेब पुसतकांची तपासणी करावी लागते. 

आपण सहकारी संस्ांची यहशेब पुसतके व यहशेब तपासणी ्याची मायहती अभ्यासणार आहोत. 

५.२ सहकारी संस्थेची पुस्के :
सहकारी संस्ेच्या िैनंयिन कामकाजात अनेक आय््तक व्यवहार होत असतात. ्या सव्त आय््तक व्यवहारांची नोंि यहशेब 

वह्ांमध्य/े पुसतकांमध्ये केली जाते. यहशेब पुसतकांबरोबरच इतरही पुसतके ठेवणे व त्यात नोंिी करणे बंधनकारक असते. 
सहकारी संस्ेचा कारभार सुरळीतपणे चालण्यासाठी ्या पुसतकांचा उप्योग होतो. ही पुसतके खालीलप्रमाणे आहेत.

अ) महशथेब पुस्के (Books of Account) : प्रत्येक सहकारी संस्ेला यहशेब पुसतके त्यार करावी लागतात. ही 
यहशेब पुसतके सहकारी संस्ेच्या आय ््तक व्यवहारांचा आरसा असतात. यहशेब पुसतकांवरून संस्ेची आय््तक सस्ती 
समजते. 

 ५.१  प्रस्ावना ५.४.४ महशथेब ्पासणीचथे फा्दथे

 ५.२  सहकारी संस्थेची पुस्के ५.४.५ महशथेब ्पासणी बाब्च्ा ्र्ुदी

 ५.३  महशथेब पत्रके ५.४.६ महशथेब ्पासणी अहवाल 

 ५.४  सहकारी संस्थेची महशथेब ्पासणी ५.५ सारांश

 ५.४.१ अ््थ व व्ाख्ा ५.६ महत्वाच्ा संज्ा

 ५.४.२ महशथेब ्पासणीचथे प्रकार ५.७ सवाध्ा्

 ५.४.३ महशथेब ्पासणी वगथीकरण

५. सहकारी संस्थेचथे महशथेब व महशथेब ्पासणी
(Maintainance of Accounts and Audit of Co-operative Societies)
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१)  करीद्थ वही (Journal) : संस्ेच्या सव्त आय््तक व्यवहारांची प्र्म ज्या वहीत यकंवा पुसतकात नोंि केली जाते. 
त्यास कीि्तवही यकंवा रोजकीि्त असे महटले जाते. जेवहा िैनंयिन आय््तक व्यवहार होतात. तेवहा त्याच रिमाने व 
पधितशीरपणे महणजे जमा यकंवा नावे असेल त्याप्रमाणे नोंियवले जातात. सव्त रोख व उधार व्यवहाराच्या मूळ िैनंयिन 
नोंिी कीि्तवहीमध्ये केल्या जातात. महणून कीि्तवहीला का्यिेशीर महत्व आहे. कीि्तवही हा खतावणीचा मूळ आधार 
असतो. 

२)  साहाय्क पुस्के (Subsidiary Books) : ज्या सहकारी संस्ांचे िैनंयिन व्यवहार मोठ्ा प्रमाणावर असतात. 
अशा संस्ा पोटकीि्त वही ठेवतात. ्या वहीला साहाय्यक वही असेही महणतात. कीि्तवहीची यवभागणी पोटकीि्त वहीत 
केली जाते. सहकारी संस्ेचे िररोज होणारे मोठ्ा प्रमाणावरील व्यवहार ततकाळ व पररणामकारकरीत्या नोंियवले जावेत 
्यासाठी साहाय्यक पुसतके (Subsidiary Books) ठेवली जातात. यवयशष् व्यवहार पोटकीि्त वहीत नोंियवण्यात 
्येतात. उिाहरणा््त- सव्त रोख रकमेच्या िेवघेवीचे व्यवहार रोकड वहीत नोंियवण्यात ्येतात. व जे व्यवहार उधारीने 
केले जातात त्यांची नोंि यवयशष् पोटकीि्त वहीत केली जाते. उिाहरणा््त- खरिेी पुसतक (Purchase Book), यवरिी 
पुसतक (Sales Book), खरेिी परत पुसतक (Purchase Return Book), यवरिी परत पुसतक (Sales Return 
Book) इत्याितींचा ्यामध्ये समावेश होतो.

३)  खा्थेवही (Ledger) : यवयवध खाती ज्या पुसतकात नोंियवली जातात. त्यास खातेवही असे महणतात. रोजकीि्तमध्ये 
यलयहलेल्या व्यवहारांची नोंि नंतर खतावणीमध्ये केली जाते. रोजकीि्तच्या नोंिी स्ानांतररत केल्या जातात. ्यालाच 
खतावणी यकंवा प्रपंजी्यन (Posting) असे महणतात. खातेवही हे अंयतम नोंिीचे पुसतक असते. आय ््तक व््त संपल्यानंतर 
खातेवहीतील सव्त खात्यांचे संतुलन केले जाते व त्या खात्यांमधील यशल्क रकमा काढल्या जातात. काही खात्यांमध्ये 
यशल्क (अयधक्य) यनघते. अशा सव्त खात्यांची एका यववरणाच्या सवरूपात ्यािी त्यार केली जाते. त्याला तेरीज 
पत्रक (Trial Balance) असे महणतात. महणून खातेवही हे अत्यंत महत्वाचे यहशेब पुसतक आहे. सव्त सहकारी संस्ा 
हे पुसतक त्यार करतात.

४)  रोख पुस्क (Cash Book) : रोख पुसतक हे रोजकीि्त वहीचे पोटकीि्त हो्य. त्यामुळे रोखीने होणाऱ्या व्यवहारांच्या 
सव्त नोंिी रोख पुसतकामध्ये नोंियवल्या जातात. यवयशष् तारखेला सहकारी संस्ेमध्य ेआलेल्या रोख रकमेचे, केलेल्या 
रोख खचा्तचे व रोख यशलकीच्या नोंिी रोख पुसतकात केल्या जातात.

ब)  विैामनक पुस्के (Statutory Books) : महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा १९६० यन्यम ६५ नुसार सहकारी 
संस्ामंध्ये जी पुसतके ठेवणे बंधनकारक आहे. त्या पुसतकांना वैधायनक पुसतके (Statutory Books) असे महणतात. 
रोख पुसतक व खाते वही ही िेखील वैधायनक पुसतके असून ्यायशवा्य खालील पुसतके सहकारी संस्ेला ठेवावी 
लागतात. 

१)  सभासद नोंदणी पुस्क : महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा १९६० नुसार प्रत्येक सहकारी संस्ेला सभासिांचे नोंिणी 
पुसतक ठेवावे लागते. नमुना ‘आ्य’ प्रमाणे हे पुसतक ठेवणे आवश्यक असते. ्या पुसतकात सभासिाचे संपूण्त नाव, संपणू्त 
पतता, सभासि महणून िाखल करून घेतल्याची तारीख, प्रवेश शुलक यिल्याची तारीख, वारसिार व्यक्ीचे नाव, धारण 
केलेल्या भागांचा तपशील इत्यािीचा समावेश असतो.

२)  मरि्ाशील व अमरि्ाशील सदस् नोंदवही : ्या नोंिवहीत आय््तक व््त संपल्याबरोबर यरि्याशील सिस्य व अयरि्याशील 
सिस्य ्यांची ्यािी सवतंत्रपणे त्यार करुन तशी नोंि केली जाते. ्या नोंिवहीत सिस्याचे नाव, पतता, ई मेल, यरि्याशील 
सिस्य वगथीकरण केल्याचा यिनांक, अयरि्याशील सिस्य वगथीकरण केल्याचा यिनांक अशी मायहती असते. यरि्याशील 
सिस्याचंी ्यािी नमुना जे-१ नुसार तसेच अयरि्याशील सिस्यांची ्यािी नमुना जे-२ नुसार सवतंत्रपणे केली जाते.
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३)  भाग नोंदणी पुस्क : भाग नोंिणी पुसतकामध्ये सभासिाने यवकत घेतलेल्या भागांची नोंि असते. भाग नोंिणी 
पुसतकावरून भाग खतावणी यलयहतात. ज्या सभासिांनी भाग यवकत घेतले असतील त्याचंी रिमवार ्यािी भाग 
िाखल्याच्या रिमांकाप्रमाणे ्या पुसतकामध्ये केली जाते. 

४)  कि्थरोखथे नोंदणी  पुस्क : ्या पुसतकामध्ये सहकारी संस्ेने यवकलेल्या कज्तरोख्यांची संख्या, कज्तरोख्यांची िश्तनी 
यकंमत, एकूण यकंमत, परतफेडीची तारीख, व्याज इत्यािी बाबतची मायहती नोंियवलेली असते. ्या पुसतकात कज्तरोखे 
धारकांची नावे व पतते यलयहलेले असतात.

५)  सभासद सभथेचथे इम्वृत् पुस्क : ्या पुसतकात सहकारी संस्ेच्या अयधमंडळाच्या सव्तसाधारण सभेचे इयतवृतत यलयहले 
जाते. महणून ्या इयतवृतत पुसतकास का्यिेशीर महत्व आहे. सभांना उपसस्त असलेल्या सभासिांची नावे व सह्ा, 
अध्यक् व सयचवाच्या सह्ा आयण सभेचा का्य्तवृततांत इत्यािी तपशील ्या पुसतकात यिलेला असतो.

६)  संचालक मंडळाच्ा सभथेचथे इम्वृत् पुस्क : सहकारी संस्ेच्या संचालक मंडळाच्या ज्या सभा संस्ा आ्योयजत 
करते त्या सभांच्या कामकाजाची नोंि सवतंत्रपणे ्या पुसतकात केली जाते. तसेच जर उपसयमतीच्या सभा झाल्या 
असतील तर अशा उपसयमतीच्या सभांची नोंि सवतंत्रपणे केली जाते.

७)  मालसाठा पुस्क : सहकारी संस्ेच्या यवयवध यवभागातील माल साठ्ाची तपशीलवार नोंि ्या पुसतकात केली जाते. 
मालाच्या आवक-जावकाच्या नोंिी ्या पुसतकात केल्या जातात.

८) मालमत्ा पुस्क : ्या पुसतकामध्ये सहकारी संस्ेच्या नावे असलेल्या सव्त प्रकारच्या सस्र व असस्र मालमततेची 
नोंि केली जाते. मालमततेचे नाव व सवरूप, मालमतता खरिेीचा यिनांक, यकंमत, मालमततेतील वाढ अ्वा घट इत्यािी 
तपशील मालमतता पुसतकात नोंियवलेला असतो.

१२) लेखापरीक्क नोंिवही

११) कज्त नोंिणी पुसतक 

वैिामनक पुस्के

२) यरि्याशील व अयरि्याशील 
सिस्य नोंिवही

३) भाग नोंिणी पुसतक

७) मालसाठा पुसतक

१) सभासि नोंिणी पुसतक

४) कज्तरोखे नोंिणी पुसतक

६) संचालक मंडळाच्या सभेचे 
इयतवृतत पुसतक

८) मालमतता पुसतक

१०) डेडसटॉक नोंिवही

१३)  ठेव नोंिणी पुसतक

५) सभासि सभेचे इयतवृतत 
पुसतक

९) गुंतवणुक पुसतक



102

९)  गुंतवणूक पुसतक : सहकारी संस्थेनथे वथेगवथेगळ्ा सवरूपात वथेगवथेगळ्ा ठिकाणी केलथेल्ा गुंतवणुकीचा तपशील ्ा 
पुसतकात नोंदठवला जातो. गुंतवणुकीचथे नाव व सवरूप, गुंतवणूक केल्ाचा ठदनांक, रक्कम, गुंतवणूक परत ठमळण्ाचा 
ठदनांक, व्ाज ठकंवा लाभांशाचा दर ठनधीची गुंतवणूक इत्ादी तपशील गुंतवणूक पुसतकात ठलठहला जातो.

१०)  डेड-स्टॉक नोंदवही : ्ा नोंदवहीत स थ्ेशनरी, फठननिचर इत्ादी कालबाह्य ठनरुप्ोगी मालाची डथेडस्टॉक महणून नोंद 
केली जातथे. सदर मालाच्ा खरथेदीची तारीख, ठकंमत मालाचथे पररमाण, खातथेबाद (written off) केलथेल्ा मालमतता, 
इत्ादी तपशील ्ा नोंदवहीत ठलठहला जातो.

११)  कर्ज नोंदणी पुसतक : ज्ा सहकारी संस्ा सभासदांना कजजे दथेतात अशा कजनि व्वहारांची नोंद ् ा पुसतकात िथेवली जातथे. 
सभासदांना ठदलथेली कजजे, परतफेडीचा कालावधी, व्ाजाचा दर, त्ांनी केलथेली कजानिची परतफेड, त्ांच्ाकडून ्थेणथे 
असलथेली रक्कम इत्ादी माठहती कजनि नोंदणी पुसतकात नोंदठवली जातथे.

१२)  लेखापरीक्षक नोंदवही : दरवर्षी अठधमंडळाच्ा वाठर्निक सभथेत मान्ताप्ाप्त लथेखापरीक्षकाची ठन्ुक्ी केली जातथे. 
त्ासंबंधीची नोंद ्ा नोंदवहीत केली जातथे. आठ्निक वर्नि, लथेखापरीक्षकाचथे नाव व पतता, अठधमंडळ सभथेचा ठदनांक, 
िराव क्रमांक, लथेखापररक्षण तारीख, ठहशथेब तपासणीतील हरकती, अठभप्ा्, सूचना, उपा््ोजना, शथेरा इ. माठहती 
असतथे.

१३) ठेव नोंदणी पुसतक : सहकारी संस्ा सभासद व ठबगर सभासदांकडून ज्ा ठवठवध िथेवी सवीकारतात त्ाबाबतची 
तपशीलवार नोंद ्ा पुसतकात िथेवण्ात ्थेतथे. ्ामध्थे िथेवीचा ठदनांक, रक्कम, व्ाजदर व दथे् ठदनांक इत्ादी माठहती 
समाठवष्ट असतथे.

क)  अवैधाननक पुसतके (Non Statutory Registers) : सहकारी संस्थेचा दैनठंदन कारभार सुरळीतपणथे व का्निक्षमपणथे 
चालावा ्ासािी संस्ा खालील अवैधाठनक पुसतके त्ार करतथे. ही पुसतके संस्ा आपल्ा सो्ीसािी िथेवतथे.

१)  आवक नोंदवही (Inward Register) : सहकारी संस्थेला बाहथेरील व्क्ी, संस्ांकडून आलथेल्ा पतांची, 
पररपतकांची नोंद ्ा वहीत केली जातथे. ्ात पत ठमळाल्ाचा ठदनांक, पत पािठवणाऱ्ा व्क्ी ठकंवा संस्थेचथे नाव व 
पतता, पताचा ठवर््, ज्ा ठवभागासािी पत आहथे त्ा ठवभागाचथे नाव, शथेरा, इत्ादी रकानथे असतात.

२)  रावक नोंदवही (Outward Register) : सहकारी संस्ा ठवठवध व्क्ी व संस्ांना जी पतथे पािठवतात त्ाची नोंद 
जावक नोंदवहीत केली जातथे. ्ा नोंदवहीत पत पािठवण्ाचा ठदनांक, ज्ाला पत पािठवलथे त्ाचथे नाव व पतता, पताचा 
ठवर््, ्पाल खचनि, शथेरा इत्ादी रकानथे असतात.

३)  तक्ार नोंदवही (Complaint Book) : बाहथेरील व्क्ी, संस्ा, सभासद, ग्ाहकांनी संस्थेबद्दल केलथेल्ा तक्रारी 
्ा नोंदवहीत नोंदठवल्ा जातात.

४)  शेरा नोंदवही (Remark Book) : जथेवहा शासकी् अठधकारी व अभ्ागत सहकारी संस्थेस भथे् दथेण्ासािी ्थेतात. 
तथेवहा काही वथेळथेस तथे संस्थेच्ा कारभारासंबंधी काही शथेरथे दथेतात. अशा शथेऱ्ाचंी नोंद ्ा वहीत केली जातथे.

५)  सूचना नोंदवही (Notice Book) : सहकारी संस्थेकडून सभासद, संचालक व कमनिचाऱ्ांना ज्ा सामाईक सूचना 
ठदल्ा जातात. अशा सूचना ्ा नोंदवहीत नोंदठवल्ा जातात.

 

कृती : १) आपल्ा नशक्षकांच्ा माग्जदश्जनाखाली आवक नोंदवही व रावक नोंदवहीचा नमुना नमळवा
   व त्ात नकमान पाच नोंदी करा.
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५.३ सहकारी संस्थेची महशथेब पत्रकथे :
सहकारी संस्ेच्या कारभाराच्या दृष्ीने यहशेबाला फार महत्व आहे. महणून प्रत्यके सहकारी संस्ेला आपल्या िैनंयिन 

व्यवहाराच्या नोंिी ठेवणे आवश्यक असते. त्यासाठी वेगवेगळी यहशेब पत्रके त्यार करावी लागतात. यहशेब पत्रकावरून 
सहकारी संस्ेच्या आय््तक प्रगतीचे मूल्यमापन करता ्येते. 

का्यद्ानुसार सहकारी संस्ेला पुढीलप्रमाणे यहशेब पत्रके त्यार करावी लागतात. 

 १) तेरीज पत्रक (Trial Balance) 

 २)  व्यापारी खाते (Trading Account)

 ३)  नफा तोटा खाते (Profit and Loss Account)

 ४)  ताळेबंि पत्रक (Balance Sheet)

१)  ्थेरीिपत्रक (Trial Balance) : सहकारी का्यद्ानुसार प्रत्येक सहकारी संस्ेला आय््तक व््त संपल्यानंतर 
तेरीजपत्रक त्यार करावे लागते. तेरीजपत्रक हे खातेवहीतील यवयवध खात्याचं्या जमा व नावे बाजूच्या यशलकांचे 
(अयधक्य) सारांश यववरण पत्रक असते. हे पत्रक यशल्क रकमांची अंकगयणती्य अचूकपणाची खात्री पटयवते.

 आय््तक व््त संपल्यानंतर यवयवध खाती बिं करून त्या खात्यातील यशल्क (अयधक्य) काढली जाते व त्या नोंितींची 
सवतंत्र यववरणाच्या सवरूपात ्यािी त्यार केली जाते. ही ्यािी महणजेच तेरीजपत्रक हो्य. तेरीजपत्रकाच्या नावे बाजूच्या 
यशलकांची बेरीज ही जमा बाजूच्या यशलकांच्या बेरजेशी सुसंगत अ्वा समान असावी लागते. तेरीज पत्रक त्यार 
केल्यामुळे व्यवहाराच्या िोनही बाजूंची अचूक नोंि होते व अंकगयणती्य अचूकतेची खात्री पटते. तेरीज पत्रक अंयतम 
खात्यांचा (Final Accounts) महणजेच नफा-तोटा खाते व ताळेबिंाचा प्रमुख आधार असतो.

२)   व्ापारी खा्थे (Trading Account) : वसत ूव सेवांच्या खरिेी यवरिीच्या व्यवहारात ढोबळ नफा-तोटा शोधून 
काढण्यासाठी व्यापारी खाते त्यार केले जाते. ्या खात्याच्या डाव्या बाजूला व्ा्तच्या सुरुवातीचा यशल्क माल 
(Opening Stock) व््तभरातील माल खरेिी, खरिेीवरील सव्त खच्त, उतपािनाशी संबंयधत सव्त प्रत्यक् खच्त उिा. 
मजुरी, कच्चा माल वाहून नेण्याचा खच्त इत्यािी बाबी नोंियवल्या जातात. व्यापारी खात्याच्या उजव्या बाजूला मालाच्या 
यवरिीतून यमळणारे उतपन्न व व््त अखेरीस यशल्क असणाऱ्या मालाची नोंि (Closing Stock) केली जाते. व्यापारी 
खात्याच्या नावे बाजूकडील रकमेची बेरीज ही जमा बाजूकडील रकमेच्या बेरजेपेक्ा जासत असेल तर व्यवसा्यामध्य े
स्ूल/ ढोबळ तोटा (Gross Loss) समजला जातो. ्याउलट जमा बाजूकडील रकमेची बेरीज ही नावे बाजूकडील 
रकमेच्या बेरजेपेक्ा जासत असेल तर तो स्ूल/ ढोबळ नफा (Gross Profit) समजला जातो.

३)  नफा-्ोटा खा्थे (Profit and Loss Account) :   सहकारी संस्ा का्यद्ाने ठरवून यिलेल्या नमुन्यात (नमुना 
’न’) नफा-तोटा खाते त्यार करते. सव्त अप्रत्यक् खच्त, का्या्तल्यीन व प्रशासकी्य खच्त, यवरिी खच्त, यवतरण खच्त 
आयण तोटे हे नावे (Debit) बाजूला यलयहले जातात. व्याज, िलाली, लाभांश इत्यािी उतपन्नाचे घटक नफा-तोटा 
खात्याच्या जमा (Credit) बाजूला यलयहले जातात. सव्त नामधारी खाती (Nominal Accounts) बिं करून 
त्याची अयधक्ये नफा-तोटा खात्याला वग्त केली जातात. नावे बाजूकडील रकमांची बेरीज व जमा बाजूकडील रकमांची 
बेरीज केली जाते. जर जमा बाजूकडील रकमेची बेरीज नावे बाजूकडील रकमेपेक्ा अयधक असेल तर जेवढी जासत 
रक्कम तेवढा यनववळ नफा (Net Profit) समजला जातो. ्याउलट नावे बाजूकडील रकमांची बेरीज जमा बाजूकडील 
रकमेपेक्ा अयधक असेल तर तेवढी जासतीची रक्कम तेवढा यनववळ तोटा (Net Loss) समजला जातो.
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४)  ्ाळथेबंद पत्रक (Balance Sheet) :  एका यवयशष् तारखेस सहकारी संस्ेची मालमतता, ्ेयणी व िेणी ्याबाबतची 
मायहती िेणारे पत्रक महणजे ताळेबिं पत्रक हो्य. हे पत्रक एका यवयशष् तारखेची व्यवसा्याची आय ््तक सस्ती िश्तयवते. 
आय््तक व्ा्तच्या अखेरीस हे पत्रक त्यार केले जाते. हे पत्रक संस्ेची खरी व सत्य मायहती िश्तयवते महणून ्या पत्रकाला 
सहकारी संस्ेच्या आय््तक सस्तीचा आरसा असे महणतात. ताळेबिं पत्रकात संस्ेच्या सव्त मालमतता व िे्यतांची नोंि 
केली जाते. ताळेबंिाच्या डाव्या बाजूला भांडवल व िे्यता िश्तयवले जाते. आयण उजव्या बाजूला संपतती व मालमतता 
िश्तयवल्या जातात. तेरीज पत्रकावरून ताळेबिं पत्रक त्यार केले जाते. ताळेबिं पत्रकाच्या िोनही बाजूंच्या बेरजा समान 
असल्या पायहजेत. एकूण िे्यता व एकूण मालमतता एकमेकांबरोबर जुळल्या पायहजेत.

५.४ सहकारी संस्थेची महशथेब ्पासणी / लथेखापरीक्षण / अंकेक्षण (Audit of  Co-operative Society) :
शासनाच्या पुढाकाराने व पररणामकारक उपा्यांमुळे सहकारी क्ेत्राचा यवकास झाला. भारतात पयहला सहकारी 

संस्ा का्यिा १९०४ मध्ये संमत झाला. वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार त्यात िुरुसती करण्यात आली आहे. १ मे, १९६० 
रोजी महाराष्ट्र राज्याची यनयम्तती झाली. पररणामी महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा १९६०’ संमत करण्यात 
आला. ्या का्यद्ानुसार सहकारी संस्ांना आपला जमाखच्त व्यवसस्त ठेवावा लागतो. सहकार खात्याच्या मान्यताप्राप्त 
यहशेबतपासयनसाकडून अ्वा लेखापरीक्कांकडून यहशेबाची तपासणी करुन घ्यावी लागते. (कलम ८१).

५.४.१ अ ््थ व व्ाख्ा :
अ््थ :  

यहशेबतपासणी महणजे यहशेब पुसतके व आय््तक यववरणपत्रकांमध्ये नोंि केलेल्या आकडेवारीचे परीक्ण करून ही 
आकडेवारी ज्या व्यवहारांवê$न नोंिलेली आहे. त्या व्यवहारांची सत्यता पुराव्यांच्या आधारे पडताळून त्यावर अहवाल िेणे 
हो्य.

व्ाख्ा  :   

१)  ‘‘व्यवसा्याची आय््तक सस्ती खरी व यबनचूक िश्तयवण्याच्या दृष्ीने ताळेबंि ्योग्य पधितीने त्यार करण्यात आलेला 
आहे यकंवा नाही ्याची खात्री करून घेण्याच्या उद्ेशातून व्यावसाय्यक लेखा पुसतकांची, खात्याचंी आयण प्रमाणकांची 
तपासणी करणे महणजे लेखापरीक्ण हो्य.’’ - आर.िी.मवमल्म

२) ‘‘यहशेबाच्या पुसतकांचे बुद्ीकौशल्याने सखोल परीक्ण करण्यासाठी ज्या आधारावर व्यापारी यहशेब यलयहले आहेत 
त्या पावत्या व कागिपत्रांची तपासणी कê$न ज्या काळासाठी नफा तोटा पत्रक व ताळेबिं त्यार केला त्याची सत्यता 
तपासून ते वासतयवक पररसस्तीचे प्रिश्तन करते यकंवा नाही हे पाहणे महणजे यहशेबतपासणी हो्य.’’ - िथे.आर.बाटलीबटॉ्

५.४.२ महशथेब ्पासणीचथे/ अंकेक्षणाचथे प्रकार (Types of Audit) :

महशथेब ्पासणीचथे 
प्रकार

 

वैधायनक / वाय््तक 
यहशेब तपासणी  

सतत/ यनरंतर यहशेब 
तपासणी  

अंतग्तत यहशेब 
तपासणी  

अंतरीम / मध्यावधी 
यहशेब तपासणी
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१) वैिामनक/ वामष्थक महशथेब्पासणी (Statutory/Annual Audit) : सहकारी संस्ेला आपले आय््तक व््त 
संपल्यानंतर का्यद्ानुसार यहशेब तपासून घेणे सक्ीचे आहे. महणून आय््तक व्ा्तच्या शेवटी यहशेब पूण्त झाल्यानंतर 
जी वाय््तक यहशेबतपासणी केली जाते यतला वैधायनक यहशेबतपासणी असे महणतात. आय््तक व््त संपल्यानंतर चार 
मयहन्यांच्या आत ही यहशेबतपासणी केली जाते. ्या यहशेबतपासणीसाठी यहशेबतपासयनसाची यन्युक्ी शासनाकडून 
केली जाते. ्या यहशेबतपासणीवê$न संस्ेला अंकेक्ण वग्त यिला जातो.

२) स्् मकंवा मनरं्र महशथेब्पासणी (Continuous Audit) : सतत अगर यनरंतर यहशेबतपासणी महणजे आय््तक 
व्ा्ततील संस्ेच्या सव्त व्यवहारांचे सातत्याने अ्वा यन्ययमतपणे ठरावीक काळाने केलेले सखोल परीक्ण हो्य. ज्या 
सहकारी संस्ा मोठ्ा असतात व ज्यांचे व्यवहारांचे प्रमाण जासत असते. अशा संस्ांमध्ये सतत यहशेबतपासणी केली 
जाते. सतत यहशेबतपासणीमुळे संस्ेचे अयंतम खाते (Final Accounts) ततकाळ त्यार करणे शक्य होते.

३)  अं्ग्थ् महशथेब्पासणी (Internal Audit) : सहकारी संस्ेच्या यहतासाठी संस्ेअंतग्तत सवतंत्रपणे आय््तक, 
लेखांकन व इतर व्यावसाय्यक व्यवहारांचे परीक्ण, व्यवस्ापनाचा सुरयक्त व यवधा्यक माग्त महणून जे अंकेक्ण केले 
जाते त्यास अंतग्तत यहशेबतपासणी असे महणतात. मोठ्ा आकाराच्या सहकारी संस्ांकडे अंतग्तत यहशेबतपासणीचा 
सवतंत्र यवभाग असतो. अंतग्तत यहशेबतपासणी यवभाग जर सवतंत्रपणे व का्य्तक्मपणे संस्ेमध्य ेका्य्तरत असेल तर 
यहशेबतपासयनस अशा अंतग्तत तपासणीवर काही अंशी अवलंबून राहू शकतो. सहकारी संस्ेने यन्युक् केलेल्या 
कम्तचाऱ्याकडून ही यहशेबतपासणी केली जाते. अंतग्तत यहशेबतपासणीमुळे वैधायनक यहशेबतपासणीला मित होते. 

४)  अं्रीम मकंवा मध्ाविी महशथेब्पासणी (Interim Audit) : आय््तक व्ा्तच्या यकंवा िोन ताळेबिंपत्रकांच्या 
मधल्या काळात हंगामी नफा शोधून हंगामी लाभांश िेण्याच्या दृष्ीने जी यहशेबतपासणी केली जाते यतला मध्यावधी 
यकंवा अंतरीम यहशेबतपासणी महणतात. मध्यावधी यहशेबतपासणीमुळे वाय््तक यहशेबतपासणीसाठी मित होते. मध्यावधी 
यहशेबतपासणीमुळे नफातोटा पत्रक ताळेबंि इत्यािी पत्रके तवररत त्यार करणे सुलभ जाते. कारण यहशेबतपासणीचे बरेचसे 
काम मध्यावधी यहशेबतपासणीतच पणू्त झालेले असते. ्या यहशेबतपासणीमुळे चुका, अयन्ययमतता, अफरातफरीचे 
प्रकार लवकर उघडकीस ्येतात. व कम्तचाऱ्यांवर यन्यंत्रण राहते. आय ््तक व्ा्तच्या मध्यंतरीच यहशेबतपासणी केल्यामुळे 
त्यावेळची व्यवसा्याची आय््तक सस्ती समजते व त्यानुसार ्योग्य धोरणाचा अवलंब करता ्येतो. 

५.४.३ महशथेब ्पासणी/ अंकेक्षण वगथीकरण (Audit Classification) :

सहकारी संस्ेच्या यहशेबतपासणीनंतर लेखापरीक्काने यिलेल्या गुणांच्या आधारे सहकारी संस्ेला यहशेबतपासणी 
वग्त (Audit Classification) यिला जातो. ्या तपासणी वगा्तवरून सहकारी संस्ेचा िजा्त समजण्यास मित होते. नफा-
तोटा खात्याच्या परीक्णावर तपासणी िजा्त आधारलेला असतो. ही परीक्णे भागभांडवल, आय ््तक सस्ती, कज्तवसुलीचे 
प्रमाण, संस्ेचे व्यवस्ापन, राखीव यनधी, सभासि संख्या, उलाढाल इ. यनक्ांच्या आधारावर नोंियवली जातात. सहकारी 
संस्ेला अंकेक्ण वग्त िेण्यासाठी १०० गुण ठेवलेले असून भांडवल उभारणीसाठी २० गुण, आय््तक स्ै्या्तसाठी (सभासि 
कज्त, ्कबाकीचे प्रमाण, बुडीत संशय्यत कज्त) ४० गुण, संस्ेच्या व्यवस्ापनासाठी (यहशेब तपासणीतील िो्ांची िुरुसती, 
्कबाकीिारावर कारवाई, यहशेबाच्या वक्शीर नोंिी) १५ गुण व संस्ेच्या सव्तसाधारण कामकाजासाठी २५ गुण अशी १०० 
गुणांची यवभागणी केली जाते. संस्ेला ्यापैकी यकती गुण यमळाले ्यावरून संस्ेचा वग्त ठरतो. यहशेब तपासणीचे वगथीकरण 
पुढीलप्रमाणे :

१)  ‘अ’ वग्थ : ६० टकक्यांपेक्ा जासत गुण प्राप्त करणाऱ्या सहकारी संस्ेला यहशेबतपासणीमध्ये ‘अ’ वग्त यिला जातो. 
अशा संस्ांची आय््तक सस्ती उततम असते. कज्तवसुली करण्यात संस्ेला चांगले ्यश यमळालेले असते. ्या संस्ांच्या 
बाबतीत ्कबाकीचे प्रमाण १०% च्या जवळपास असते.
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२)  ‘ब’ वग्थ  : ५० ते ५९ टक्के गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्ेला ‘ब’ वग्त िेण्यात ्येतो. अशा प्रकारच्या संस्ांची आय््तक 
सस्ती बरी असते. अशा संस्ांची ्कबाकी २५% च्या आसपास असते.

३)  ‘क’ वग्थ  : ३५ ते ४९ टकक्यांप्यांत गुण प्राप्त करणाऱ्या सहकारी संस्ांना ‘क’ वग्त िेण्यात ्येतो. ्या संस्ांचे व्यवस्ापन 
का्य्तक्म नसते. ्या संस्ांची आय््तक सस्ती फारशी चांगली नसते. संस्ांच्या ् कबाकीचे प्रमाण ३०% ते ४०% प्यांत 
असते. संस्ेचे व्यवस्ापन आयण कामकाज सुधारण्याची आवश्यकता असते.

४)  ‘ड’ वग्थ  : ३५ टकक्यांपेक्ा कमी गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्ा ‘ड’ वगा्तत मोडतात. ्या सहकारी संस्ा डबघाईस आलेल्या 
असतात. अशा संस्ांचे व्यवस्ापन अका्य्तक्म, कामकाजात अयन्ययमतता असणारे असते. लेखा पुसतके ्योग्यरीत्या 
ठेवलेली नसतात. ्या संस्ांची ्कबाकी ६०% प्यांत असते.

 
 

 

कृ्ी : २) सहकारी संस्थेला महशथेब्पासणी मध थ्े ‘अ’ वग्थ प्राप् झाल्ानथे त्ाचा संस्थेवर का् पररणाम 
  हो्ो? आपल्ा मशक्षकांबरोबर चचा्थ करा.

५.४.४ महशथेब्पासणीचथे/अंकेक्षणाचथे फा्दथे (Advantages of Audit) :
सहकारी संस्ांची यहशेब तपासणी अत्यतं महत्वाची व आवश्यक आहे. सहकारी संस्ेच्या यहशेब पुसतकांची तपासणी 

करून यहशेबतपासनीस संस्ेच्या आय््तक व्यवहाराबाबत आपले मत अहवालात िेतो. ्या अहवालावरुन सहकारी संस्ेच्या 
आय््तक सस्तीची मायहती यमळते. महणून यहशेब तपासणी करणे फा्यद्ाचे ठरते. अशा यहशेबतपासणीचे फा्यिे खालीलप्रमाणे 
सांगता ्येतील. 
१)  वास्व आम ््थक सस््ी समि्थे : सहकारी संस्ेच्या यहशेबपुसतकांची तपासणी केल्यामुळे संस्ेची खरी आय््तक 

सस्ती का्य आहे. ्याची मायहती संचालक, सभासि, यनबंधक, सामान्य जनता ्यांना समजते. त्यानुसार संस्ेला 
भयवष्यकालीन ्योजना आखता ्येतात.

२)  अचतूक व अद््ाव् महशथेब :यहशेबतपासयनसाकडून सहकारी संस्ेची यहशेब तपासणी का्यद्ानुसार िरव्थी केली 
जाते. महणून यहशेबपुसतके काळजीपवू्तक, अचूकतेने व अद््यावतपणे यलयहली जातात. संस्ेचे यहशेब बरोबर यलयहले 
असून ते अचूक आहेत ्याची खात्री यहशेबतपासणीमुळे होते.

३)  चुका व गैरव्वहारांना आळा : यहशेबतपासणीमुळे कम्तचाऱ्यांनी यहशेबातील केलेल्या चुका व गैरव्यवहार उघडकीस 
्येत असल्याने कम्तचाऱ्यांवर धाक बसतो आयण चुका, गैरव्यवहार ते करत नाहीत. यहशेबतपासणीमुळे कम्तचाऱ्यांवर 
यन्यंत्रण ठेवता ्येऊन चुका व गैरव्यवहारांना आळा बसतो.

४)  महशथेबा्ील चुकांबाब् उपा््ोिना : कम्तचाऱ्यांनी यहशेब यलयहताना काही चुका केल्या असल्यास यहशेबतपासणीमुळे 
त्या वेळीच लक्ात ्येतात व त्या चुका िुरुसत करून पुढील चुका टाळण्यासाठी ्योग्य उपा्य्योजना करता ्येतात.

५)  भागभांडवल मवरिरीस मद् : यहशेब तपासणी केल्यामुळे सभासि व सामान्य जनतेचा सहकारी संस्ेच्या आय््तक 
व्यवहारांबाबत अयधक यवशवास बसतो. यहशेबतपासणी यवशवसनी्य असल्यामुळे सहकारी संस्ेला भागभांडवल 
यवरिीस मित होते.

६)  सभासदांचथे मह् : सहकारी संस्ेचा कारभार सभासिांनी यनवडून यिलेले संचालक पाहतात. संचालकांनी संस्ेच्या 
आय््तक व्यवहारात अफरातफर, लबाडी केली नाही व सवत:च्या सवा्ा्तसाठी सभासिांचे कोणतेही नुकसान केले नाही. 
्याबाबत सभासिांची खात्री यहशेबतपासणीमुळे होते. त्यातून सभासिांचे यहत जोपासले जाते. 
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७)  कि्थ ममळणथे सुलभ : कज्तपुरवठा करणाऱ्या संस्ा सहकारी संस्ेच्या यहशेबतपासणीवर अयधक यवशवास ठेवतात. 
यहशेबतपासणीवरून संस्ेची खरी आय््तक सस्ती समजते. त्या आधारावर कज्तपुरवठा करणाऱ्या संस्ा कज्त िेणेबाबत 
यनण्त्य घेतात. त्यामुळे सहकारी संस्ेला कज्त यमळणे सुलभ होते. 

८)  महशथेब पुस्कांबाब् सल्ा : सहकारी संस्ेच्या यहशेबपुसतकांची तपासणी करताना यहशेबतपासयनसाला अनेक िो् 
व उयणवा लक्ात ्येतात. यहशेबतपासनीस हा यहशेबतपासणीमधील VÁk असल्यामुळे संबयंधत िो् व उयणवा कशा िूर 
कराव्यात ्यासंबंधी सल्ा िेतो. तसेच यहशेबपुसतके त्यार करण्यासंबंधी ्योग्य सल्ाही संस्ेला िेतो.

५.४.५  सहकारी संस्थेच्ा महशथेब ्पासणीबाब्च्ा का्दथेशीर ्र्ुदी (Legal Provisions Regarding Audit) :

 महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा १९६० मधील सहकारी संस्ांच्या यहशेबतपासणी बाबतच्या का्यिेशीर तरतिुी 
खालीलप्रमाणे आहेत.

१)  सहकार वष्थ : सहकारी संस्ा का्यद्ाच्या यन्यमाखाली राज्यातील सव्त सहकारी संस्ाचंे आय््तक व््त एकसमान 
असावे असे यनसशचत करण्यात आले आहे. त्यानुसार संस्ांचे आय््तक व््त  १ एयप्रल ते ३१ माच्त असे राहील. त्या 
अाय््तक व्ा्तस सहकार व््त असे संबोधले जाते.

२)  मनबंिकामाफ्फ् महशथेब्पासणी : सहकारी संस्ेच्या लेखापुसतकांची यहशेबतपासणी करण्याची जबाबिारी का्यद्ाने 
यनबंधकावर टाकलेली आहे. त्यानुसार यनबंधक सहकारी संस्ेच्या यहशेब तपासणीसाठी मान्यताप्राप्त लेखापरीक्क 
यन्युक् करतो. संस्ेच्या लेखापुसतकांची यहशेब तपासणी िरव्थी झाली पायहजे असे का्यद्ात सपष्पणे नमूि केले 
आहे. आय््तक व््त संपल्यानंतर चार मयहन्याच्या आत अशी यहशेब तपासणी झाली पायहजे.

३)   महशथेब पुस्पालन व महशथेब लथेखन : सहकारी संस्ा का्यद्ातील यन्यमानुसार सहकारी संस्ानंी पुढील यहशेब पुसतके 
ठेवली पायहजेत.

अ)  सभासि नोंिणी पुसतक (नमुना ’आ्य’) ब) भाग नोंिणी पुसतक
क) कज्तरोखे नोंिणी पुसतक ड) सभावृततांत/ इयतवृतत पुसतक
इ) रोकड वही फ) सामान्य खातेवही व वै्यसक्क खातेवही
ग) मालसाठा नोंिणी पुसतक ह) मालमतता नोंिणी पुसतक
च) यहशेबतपासणीच्या हरकती व त्या ्) राज्य शासनाच्या आिेशानुसार 
 सुधारण्याबाबतचे पुसतक  इतर पुसतके

४)  वामष्थक महशथेब पत्रकथे : संस्ेला आपले सहकार व््त/ आय््तक व््त संपल्यापासून ४५ यिवसांच्या आत यकंवा यनबंधकाने 
वाढवून यिलेल्या मिुतीत सव्त वाय््तक यहशेब पत्रके त्यार करावी लागतात. ्यात प्रामुख्याने तेरीजपत्रक, नफा-तोटा 
पत्रक, ताळेबंि पत्रक ्यांचा समावेश होतो. नफा-तोटा पत्रक व ताळेबंि पत्रकासाठी सहकारी का्यद्ामध्य ेनमुना ‘न’ 
यिलेला आहे. ्या नमुन्यात ते त्यार करून सभासिांच्या सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवावी लागतात.

५)  महशथेब्पासणीच्ा बाबी : सहकारी संस्ांची यहशेबतपासणी करीत असताना पुढील बाबी पायहल्या पायहजेत.

अ)  ्कीत कजा्तच्या रकमा, संस्ेने यिलेली कजचे व आगाऊ रकमा
ब)  रोख यशल्क, कज्तरोखे, यजंिगी व जबाबिाऱ्या 
क)  आय््तक उलाढाल संस्ेच्या व सभासिांच्या यहतसंबंधाला बाधक आहे यकंवा कसे
ड)   आपली उसद्षटे् साध्य करताना संस्ेने केलेला खच्त
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६)   महशथेब पुस्कांची उपलबि्ा : संस्ेची सव्त यहशेब पुसतके, कागिपत्रे, मालमतता व रोख यशल्क तपासणीसाठी सिैव 
उपलबध असली पायहजेत. अशी पुसतके अगर मालमतता ज्याच्या ताब्यात असतील त्यांनी यहशेबतपासणीचे कामासाठी 
ती पुसतके संस्ेच्या मुख्य का्या्तल्यात यकंवा संस्ेच्या शाखेत यहशेबतपासयनसास उपलबध करून यिली पायहजे.

७)   मामह्ी पुरमवण्ाची िबाबदारी : यहशेबतपासणीसाठी आवश्यक असणारी मायहती पुरयवण्याची जबाबिारी संस्ेचे 
माजी व आजी पिायधकारी, सेवक व सभासि ्यांच्यावर आहे. संस्ेच्या व्यवहार व कामाकाजासंबंधी यनबंधक यकंवा 
त्याने यन्ुयक् केलेल्या व्यक्ीच्या आिेशानुसार आवश्यक असणारी मायहती पुरयवली पायहजे.

८)  सभासदांना अवलोकनासाठी महशथेबपुस्के खुली ठथेवणथे : संस्ेची लेखापुसतके व यहशेबपत्रके सभासिांना 
अवलोकनासाठी संस्ेच्या का्या्तल्यात खुली ठेवली पायहजेत. वाय््तक यहशेबपत्रकाची एक प्रत त्यार केल्यापासून १५ 
यिवसाच्या आत यनबंधकाने यन्युक् केलेल्या मान्यताप्राप्त लेखापरीक्कास पाठवावी लागते. यहशेब यकंवा कागिपत्रे 
अवलोकन करण्यासाठी संस्ेने सभासिांकडून कोणतेही शुलक आकारू न्ये. त्ायप यहशेबपत्रकाची प्रत सभासिास 
हवी असेल तर ्योग्य शुलक आकारून तशी प्रत सभासिास यिली पायहजे. अशी प्रत त्यासंबंधीचा अज्त व शुलक जमा 
झाल्याच्या तारखेपासून एक मयहन्याच्या आत पुरयवली पायहजे.

९)   महशथेबा्ील दोष व दुरुस्ी : यहशेबतपासणी करताना लेखापुसतकात आढळून आलेले िो् व अयन्ययमतता ्याचा 
उल्ेख यहशेबतपासयनसाने आपल्या अहवालामध्ये केला पायहजे. संस्ेने यहशेबतपासणीचा अहवाल यमळाल्याच्या 
तारखेपासून तीन मयहन्यांच्या आत त्यात िाखयवलेले िो् िुरुसत केले पायहजेत. िो्ांबाबतचे सपष्ीकरण व ते िो् 
िुरुसत केल्याबाबतचा अहवाल संस्ेने यनबंधकाकडे पाठयवला पायहजे. संबंयधत संस्ेने िो् िुरुसती अहवाल हा नमुना 
‘ओ’ मध्ये पाठयवला पायहजे. यहशेबपुसतकातील िो्ांबाबत यनबंधक उपा्य्योजना सुचवून ती उपा्य्योजना यवयशष् 
मुितीत करण्याबाबतचा आिेश संबयंधत संस्ेस िेऊ शकतो.

१०)   अमिमंडळ वामष्थक सव्थसािारण सभथेस महशथेब्पासमनसाची उपसस््ी : यहशेबतपासयनसास संस्ेच्या अयधमंडळ वाय््तक 
सव्तसाधारण सभेच्या सव्त नोटीसा व संबंयधत प्रत्येक पत्रव्यवहाराची मायहती यमळण्याचा अयधकार आहे. अयधमंडळ 
वाय््तक सव्तसाधारण सभेस हजर राहून यहशेबतपासणीबाबत त्याचा संबंध असलेल्या कोणत्याही यव््यासंबंधात आपली 
बाजू यहशेबतपासनीस सभेत मांडू शकतो.

११) महशथेबपुस्कांची फेर्पासणी : संस्ेच्या मागणीवरून यकंवा संस्ेच्या कोणत्याही यहशेबपुसतकांची पुनहा तपासणी 
करणे आवश्यक आहे असे आढळून आल्यास यनबंधक सवत: संस्ेच्या यहशेबांची फेरतपासणी करू शकतील. 
यहशेबतपासणीबाबतच्या तरतिुी फेरतपासणीसाठी लागू राहतील.

५.४.६   महशथेब ्पासणी/अंकेक्षण अहवाल (Audit Report) : 

सहकारी संस्ेची यहशेबतपासणी झाल्यानंतर यहशेबतपासयनसाने आपला अहवाल यनबंधकाकडे सािर कराव्याचा 
असतो. अहवालामध्ये सहकारी संस्ेने सव्त लेखापुसतके ्योग्य ठेवली असून सहकारी संस्ेची आय््तक सस्ती सत्य व वासतव 
यचत्र सपष् करते असे नमूि करावे लागते. तसेच यनिश्तनास आलेले िो् यकंवा अयन्ययमतता ्याचा तपशील असतो. ्या 
अहवालालाच यहशेब तपासणीचा अहवाल (Audit Report) असे महणतात. हा अहवाल यवयशष् नमुन्यात त्यार करावा 
लागतो. ्या अहवालाचे िोन भाग पडतात.

१)  सव्थसािारण अहवाल : सहकारी संस्ेच्या सव्तसाधारण आय््तक सस्तीचे वण्तन सव्तसाधारण अहवालात व्यक् केलेले 
असते. आय््तक व्ा्तच्या काळात झालेले बिल ्या अहवालात नमूि केलेले असतात. ्या अहवालावरून संस्ेच्या 
सव्तसाधारण आय््तक सस्तीची कलपना ्येते. ्या अहवालामध्ये संस्ेचे भांडवल, ठेवी, राखीव यनधी, सभासि संख्या, 
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एकूण नफा यकंवा तोटा सहकारी संस्ांच्या यवतती्य बाबतींयव््यीचा कोणताही बिल इत्यािी मायहती यिलेली असते. 
यहशेबतपासयनसाने यहशेबतपासणी अहवालाचा संयक्प्त वृततांत वाय ््तक सभेत वाचून िाखयवण्यासाठी त्यार करून यिला 
पायहजे.

२)  दोष दुरुस्ी अहवाल : ्या अहवालात यहशेबतपासयनसाला यहशेबतपासणी करताना आढळून आलेले िो् सपष् केले 
जातात. ते िो् िूर करण्यासाठी ्योग्य उपा्य सुचयवले जातात. असा अहवाल अंकेक्काने यनबंधकाकडे सािर कराव्याचा 
असतो. अहवाल सािर केल्यानंतर तीन मयहन्याच्या आत संस्ेला िो् व यन्यमबाह्ता ्याबाबतच्या सुधारणा कराव्या 
लागतात. नमुना ‘ओ’ मध्ये िो् िुरुसतीबद्लची मायहती यनबंधकाकडे सािर कराव्याची असते.

 

 

कृ्ी : ३) एखाद्ा सहकारी संस्थेचा वामष्थक अहवाल ममळवा. त्ा्ील महशथेब व महशथेब्पासणी संबिंी 
  असलथेल्ा बाबी मशक्षकांकडून समिावतून घथेऊन त्ावर चचा्थ करा.

Ø	फरक

१)  नफा-्ोटा खा्थे व ्ाळथेबंद पत्रक

अ.रि. मुद्दथे नफा-्ोटा खा्थे ्ाळथेबंद पत्रक

१ अ््त सहकारी संस्ेचा व््तभरातील व्यवहारातील 
यनववळ नफा यकंवा तोटा िश्तयवणारे खाते 
महणजे नफा तोटा खाते हो्य.

यवयशष् तारखेला सहकारी संस्ेची आय््तक 
सस्ती िश्तयवणारे पत्रक महणजेच ताळेबिं 
पत्रक हो्य.

२ समावेश नफा-तोटा खात्यावर खच्त व उतपन्नाच्या 
सव्त बाबतींची नोंि असते.

ताळेबंि पत्रकात संस्ेच्या सव्त िे्यता व 
मालमततेची नोंि असते.

३  बाजू नफा-तोटा हे खाते असून नफा-तोटा 
खात्याच्या डाव्या बाजूस नावे बाजू तर 
उजव्या बाजूस जमा बाजू असते.

ताळेबंि हे पत्रक असून ताळेबंि पत्रकातील 
डावी बाजू िे्यता बाजू असते तर उजव्या 
बाजूला मालमतता बाजू असते.

४ उदे्श यनववळ नफा अ्वा तोटा शोधणे हा उद्ेश 
असतो.

सहकारी संस्ेची यवयशष् तारखेची 
सांपसततक सस्ती समजणे हा उद्ेश असतो.

५ उप्ुयक्ता नफा-तोटा पत्रक संस्ेला झालेल्या 
यनववळ नफ्याची मायहती िेते. त्यावरून 
लाभांश वाटपाबाबत यनण्त्यास मित होते.

यवयशष् तारखेची संस्ेची आय््तक सस्ती 
कशी आहे ्याची मायहती यमळते त्यावरून 
यवतती्य साहाय्य यमळण्यास मित होत.े

२)  वैिामनक पुस्के व अवैिामनक पुस्के :

अ.रि. मुद्दथे वैिामनक पुस्के अविैामनक पुस्के

१ अ््त महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा १९६० 
यन्यम ६५ नुसार सहकारी संस्ेला जी 
पुसतके ठेवावी लागतात. त्या पुसतकांना 
वैधायनक पुसतके असे महणतात.

सहकारी संस्ा का्यद्ानुसार नवहे तर संस्ा 
आपल्या सो्यीसाठी जी पुसतके ठेवते त्या 
पुसतकांना अवैधायनक पुसतके असे महणतात.
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२ बंधनकारक ही पुसतके ठेवणे का्यद्ाने बंधनकारक 
आहे.

ही पुसतके ठेवणे हे का्यद्ाने बंधनकारक 
नाही.

३ तपासणी ्या पुसतकांची तपासणी वैधायनक 
यहशेबतपासनीस करतो.

्या पुसतकांची तपासणी करण्याची गरज 
वैधायनक यहशेबतपासयनसास नसते.

४ महत्व वैधायनक पुसतके संस्ेची आय््तक 
सस्ती िश्तयवण्यासाठी मित करतात.

अवैधायनक पुसतके संस्ेचे कामकाज सुरळीत 
चालयवण्यास मित करतात.

५ प्रकार सभासि नोंिणी पुसतक, सव्तसाधारण 
सभा इयतवृतत पुसतक, ठेव नोंिणी 
पुसतक, रोकड वही इत्यािी वैधायनक 
पुसतकांची काही उिाहरणे आहेत.

आवक जावक नोंिवही, तरिारपुसतक, शेरा 
वही, सूचना नोंिवही, इत्यािी अवैधायनक 
पुसतकांची काही उिाहरणे आहेत.

३)  वैिामनक महशथेब ्पासणी व अं्ग्थ् महशथेब ्पासणी :

अ.रि. मुद्दथे वैिामनक महशथेब ्पासणी अं्ग्थ् महशथेब ्पासणी

१ अ््त सहकार का्यद्ानुसार प्रत्येक सहकारी 
संस्ेने आय््तक व््त संपल्यानंतर चार 
मयहन्याच्या आत जी यहशेबतपासणी 
करणे बंधनकारक असते यतला वैधायनक 
यहशेबतपासणी असे महणतात.

संस्ेच्या प्रशासकी्य का्या्तचा भाग 
महणून व््तभर जी यहशेबतपासणी 
केली जाते व जी ऐसच्क असते 
यतला अंतग्तत यहशेबतपासणी असे 
महणतात.

२ उदे्श सहकार का्यद्ानुसार संस्ेची सत्य व 
वासतयवक आय््तक सस्ती िश्तयवण्याच्या 
उद्ेशाने वैधायनक यहशेबतपासणी केली 
जाते.

संस्ा पातळीवर यहशेबातील चुका 
व गैरव्यवहार शोधून काढण्यासाठी 
अंतग्तत यहशेबतपासणी केली जाते.

३ यहशेबतपासयनसाची 
यन्युक्ी

वैधायनक यहशेबतपासणीसाठी 
यहशेबतपासयनसाची यन्युक्ी ही 
सव्तसाधारण सभेमध्ये सभासिांकडून 
अ्वा यनबंधकाकडून अ्वा शासनाकडून 
केली जाते.

अंतग्तत यहशेबतपासणीसाठी 
यहशेबतपासयनसाची यन्युक्ी ही 
व्यवस्ापन सयमती करते. 

४ जबाबिारी वैधायनक यहशेबतपासणीमध्ये 
यहशेबतपासयनसाची जबाबिारी सहकार 
का्यद्ातील तरतुिीनुसार यनसशचत केली 
जाते.

अंतग्तत यहशेबतपासणीमध्ये 
यहशेबतपासयनसाची जबाबिारी ही 
व्यवस्ापन सयमती यनसशचत करते.

५ यहशेबतपासणी वग्त वैधायनक यहशेबतपासणीवरुन संस्ेला 
यहशेबतपासणी वग्त यिला जातो.

अंतग्तत यहशेबतपासणीवरून संस्ेला 
यहशेबतपासणी वग्त िेता ्येत नाही.

६ बंधनकारक वैधायनक यहशेबतपासणी ही बंधनकारक 
असते.

अंतग्तत यहशेबतपासणी ही 
बंधनकारक नसते.



111

सहकारी संस्ेला आपल्या यवयवध आय््तक व्यवहारांच्या नोंिी ठेवाव्या लागतात. सभासि, यनबंधक व यहशेबतपासयनस 
्या सवाांना संस्ेच्या आय््तक व्यवहारांच्या नोंिीची मायहती उप्युक् ठरते. ्यामुळे संस्ेच्या पारिश्तकतेत व यवशवासाह्ततेत 
वाढ होते.

Ø	सहकारी संस्थेची पुस्के :
अ)  महशथेब पुस्क:े १) कीि्त वही, २) पोटकीि्त वही, ३) खतावणी, ४) रोख पुसतक

ब)  वैिामनक पुस्के : १) सभासि नोंिणी पुसतक,  २) यरि्याशील व अयरि्याशील सिस्य नाेिंवही, ३) भाग नोंिणी 
पुसतक, ४) कज्तरोखे नोंिणी पुसतक,  ५) सभासि सभेचे इयतवतृत पुसतक,  ६) संचालक मंडळाच्या सभेचे इयतवृतत 
पुसतक,  ७) मालसाठा पुसतक,  ८) मालमतता पुसतक,  ९) गुंतवणूक पुसतक, १०) डेड-सटॉक नाेंिवही,  ११) कज्त 
नोंिणी पुसतक, १२) लेखापरीक्क नोंिवही, १३) ठेव नोंिणी पुसतक.

क)  अवैिामनक पुस्क े:  १) आवक नोंिवही, २) जावक नोंिवही, ३) तरिार नोंिवही, ४) शेरा नोंिवही, ५) सूचना 
नोंिवही.

महशथेब पत्रक े: १) तेरीज पत्रक, २) व्यापारी खाते, ३) नफा-तोटा खाते, ४) ताळेबिं पत्रक.

महशथेब्पासणी :  यहशेबतपासणी महणजे संस्ेची यहशेब पुसतके व यववरणपत्रकांचे परीक्ण की ज्यावरून अयधक्ये व्यवसस्त 
काढली गेली आहेत का ते शोधणे व संस्ेची सांपसततक सस्ती ्योग्य िाखयवली आहे हेही शोधणे हो्य. महाराष्ट्र सहकारी 
संस्ा का्यिा १९६० नुसार सहकारी संस्ांच्या यहशेब पुसतकांचे अंकके्ण केले जाते. सहकारी संस्ेच्या यहशेबांची व 
सव्तसाधारण कामकाजांची तपासणी करणाऱ्या व्यक्ीस यहशेबतपासनीस असे महणतात.

महशथेब्पासणीचथे प्रकार :   १) वैधायनक यहशेबतपासणी, २) सतत यहशेबतपासणी, ३) अंतग्तत यहशेबतपासणी,  
४) मध्यावधी/ अंतरीम यहशेबतपासणी

महशथेब्पासणीचथे वगथीकरण : १) ‘अ’ वग्त,   २) ‘ब’ वग्त,   ३) ‘क’ वग्त,   ४) ‘ड’ वग्त

महशथेब्पासणीचथे फा्दथे :  १) वासतव आय ््तक सस्ती समजते, २) अचूक व अद््यावत यहशेब, ३) चुका, गैरव्यवहारांना 
आळा, ४) यहशेबातील चुकांबाबत उपा्य्योजना, ५) भागभांडवल यवरिीस मित, ६) सभासिांचे यहत, ७) कज्त यमळणे 
सुलभ, ८) यहशेब पुसतकांबाबत सल्ा.

महशथेब्पासणी बाब्च्ा का्दथेशीर ्र्ुदी :  १) सहकार व््त, २) यनबंधकामाफ्फत यहशेबतपासणी, ३) यहशेब पुसतपालन 
व यहशेब लेखन, ४) वाय््तक यहशेब पत्रके, ५) यहशेबतपासणीच्या बाबी, ६)यहशेब पुसतकांची उपलबधता, ७) मायहती 
पुरयवण्याची जबाबिारी, ८) सभासिांना अवलोकनासाठी यहशेबपुसतके खुली ठेवणे, ९) यहशेबातील िो् व िुरुसती,                          
१०) अयधमंडळ वाय््तक सव्तसाधारण सभेस यहशेब तपासयनसाची उपसस्ती,  ११) यहशेबपुसतकांची फेरतपासणी.

महशथेब्पासणी अहवाल :    १) सव्तसाधारण अहवाल, २) िो् िुरुसती अहवाल.

५.५  सारांश
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५.६  महत्वाच्ा संज्ा

१) करीद्थवही: आय््तक व्यवहारांचे मूळ नोंिी असलेले पुसतक

२) रोख पुस्क : संस्ेने केलेल्या रोख व्यवहारांच्या नोंिी असलेले पुसतक

३) वैिामनक पुस्कथे : सहकारी संस्ा का्यद्ानुसार जी पुसतके ठेवणे बंधनकारक असते.

४) अवैिामनक पुस्क े: संस्ेचा कारभार सुरळीत व का्य्तक्मपणे चालयवण्यासाठी ठेवावी लागणारी पुसतके.

५) ्थेरीि पत्रक : खातेवहीतील यवयवध खात्यांच्या जमा व नावे बाजूच्या यशलकांचे सारांश यववरण पत्रक

६) व्ापारी खा थ्े : खरिेी यवरिीच्या व्यवहारातील ढोबळ नफा व तोटा शोधून काढणारे पत्रक

७) ्ाळथेबंद पत्रक : यवयशष् तारखेची संस्ेची आय््तक व सांपसततक सस्ती िश्तयवणारे पत्रक

८) महशथेब्पासणी : संस्ेने आय््तक व््त संपल्यानंतर त्यार केलेल्या यववरणपत्रकांची व यहशेब पुसतकांची केलेली 
तपासणी.

९) महशथेब्पासनीस : सहकारी संस्ेच्या यहशेबपुसतकांची व पावत्यांची तपासणी करणारी व्यक्ी.

प्र.१ अ) खालील मदलथेल्ा प्ा्थ्ांमितून ्ोग् प्ा्थ् मनवडून मविानथे पतूण्थ करा व पुनहा मलहा.

१) आय््तक व्यवहाराची नोंि करण्यासाठी जी पुसतके ठेवली जातात त्यांना .................... महणतात.
 अ) आवक पुसतक े ब) मालसाठा पुसतक े क) यहशेब पुसतके

२) कीि्त वहीत व्यवहाराच्या  .................... नोंिी असतात.
 अ) प्रा्यमक ब) िुय्यम क) मूळ

३) िो्िुरुसती अहवालात िश्तयवलेले िो् संस्ेने ........... मयहन्याच्या आत िुरुसत केले पायहजेत.
 अ) िोन ब) तीन क)  सहा

४) िो् िुरुसती अहवाल हा नमुना ................. मध्ये असतो.
 अ) ‘न’ ब) ‘अ’ क) ‘ओ’

५) सभासि नोंिणी पुसतक नमुना ................ प्रमाणे ठेवणे आवश्यक असते.
 अ) ‘ओ’ ब) ‘आ्य’ क) ‘न’

६) सहकारी संस्ेला बाहेरील व्यक्ीकडून आलेल्या पत्रांची नोंि .............. नोंिवहीत केली जाते.
 अ) आवक ब) जावक क) डेडसटॉक

५.७  सवाध्ा्
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ब)  ्ोग् िोड्ा िुळवा.
 

 ‘अ’ गट  ‘ब’ गट

अ) रोख पुसतक

ब) आय््तक सस्तीचे यववरण

क) सभासि नोंिणी पुसतक

ड) नफा-तोटा खाते

इ) अंकेक्क

१) यहशेबतपासणी करणे

२) नमुना ‘आ्य’

३) रोख व्यवहारांची नोंि. 

४) उधारीच्या व्यवहारांची नोंि

५) नमुना ‘ओ’

६) ताळेबंि पत्रक 

७) ढोबळ नफा-तोट्ाची मायहती

८) यहशेब लेखन करणे

९) तेरीज पत्रक

१०) यनववळ नफा-तोट्ाची मायहती

क)   खालील मविानांसाठी एक शबद/ शबदसमतूह मलहा.
१) यवयवध खाती समायवष् असलेले पुसतक
२) सहकारी संस्ेने केलेल्या रोख व्यवहारांच्या नोंिी असणारे पुसतक
३) सहकारी संस्ेची सांपसततक सस्ती िश्तयवणारे पत्रक
४) सभासिाचे नाव, पतता, प्रवेश यिनांक, इत्यािी मायहती असलेले नोंि पुसतक
५) सहकारी संस्ेचा यनववळ नफा-तोटा िश्तयवणारे खाते.
६) सहकारी संस्ेचे जमाखच्त तपासणारी व्यक्ी
७) सहकारी संस्ेला का्यद्ानुसार िरव्थी आपले यहशेब तपासून घेणे बंधनकारक असते अशी यहशेबतपासणी.
८) सहकारी संस्ेमध्ये सातत्याने व््तभर चालणारी यहशेबतपासणी.

ड)   खालील मविानथे चतूक मकंवा बरोबर ्थे मलहा.
१) सहकारी संस्ेच्या दृष्ीने यहशेबतपासणी महत्वाची असते.
२) अवैधायनक पुसतके त्यार करणे का्यद्ाने बंधनकारक आहे.
३) ताळेबंि पत्रक सहकारी संस्ेची सांपसततक सस्ती िश्तयवते.
४) यहशेबतपासणीत आढळून आलेले यहशेबातील िो् संस्ेला केवहाही िुरुसत करता ्येतात.
५) मालसाठा हा भाग नोंिणी पुसतकात नोंियवला जातो.
६) वैधायनक यहशेबतपासणीनंतर संस्ांना अंकेक्ण वग्त िेण्याची आवश्यकता नसते.
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इ)   खालील मविानथे पतूण्थ करा.
१) नफा-तोटा खाते नमुना ................ मध्ये त्यार केले जाते.
२) िोन ताळेबंिपत्रकांच्या मधल्या काळात केली जाणारी यहशेबतपासणी महणजे ................ यहशेबतपासणी 

हो्य.
३) संस्ेच्या सव्त आय््तक व्यवहारांची नोंि प्र्म ................ मध्ये केली जाते.
४) िो्िुरुसती अहवाल हा नमुना ................ मध्ये असतो.
५) ५० ते ५९ टक्के गुण प्राप्त करणाऱ्या संस्ेला ................ अंकेक्ण वग्त यिला जातो.

फ) अचतूक प्ा्थ् मनवडा.

१) सभासि नोंिणी पुसतक

२) 

३) रोखीच्या व्यवहारांची नोंि

४)  

५) संस्ेची सांपसततक सस्ती

िो् िुरुसती अहवाल

नफा-तोटा खाते

  

 
रोख पुसतक, नमुना ‘न’, ताळेबिं पत्रक, नमुना ‘ओ’, नमुना ‘आ्य’

ग)   एका वाक्ा् उत्रथे मलहा.
१) खतावणी महणजे का्य ?
२) यनरंतर यहशेबतपासणी महणजे का्य ? 
३) वैधायनक पुसतके महणजे का्य ?
४) यहशेबतपासणीनंतर सहकारी संस्ांसाठी यिले जाणारे अंकके्ण वग्त कोणते?
५) अंकेक्ण वग्त महणजे का्य ?

ह) खालील वाक्ा्ील अिोरथेसख् शबद दुरुस् करून वाक् पुनहा मलहा.
१) सहकारी संस्ेच्या यहशेबपुसतकांची तपासणी अध्यक् करतो.
२) नफा-तोटा खात ेसंस्ेची सांपसततक सस्ती िश्तयवते.
३) िो् िुरुसती अहवाल नमुना ‘आ्य’ मध्ये पाठयवला जातो.
४) आय््तक व््त संपल्यानंतर तीन मयहन्याच्या आत यहशेबतपासणी झाली पायहजे.
५) सहकारी संस्ेने केलेल्या गुंतवणुकीचा तपशील कज्त नोंिणी पुसतकात नोंियवला जातो.
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ई)   गटा् न बसणारा शबद शोिा.
 १) अ)  खतावणी ब)  जावक नोंिवही
  क)  कीि्त वही ड)  पोट कीि्त वही

 २) अ)  तेरीजपत्रक ब)  नफा-तोटा खाते
  क)  िो्-िुरुसती अहवाल ड)  ताळेबिं पत्रक

 ३) अ)  सूचना नोंिवही ब)  शेरा नोंिवही
  क)  तरिार नोंिवही ड)  कीि्त वही

प्र.२ खालील सजं्ा सपष् करा.
१) यहशेबतपासणी २) सहकार व््त
३) ताळेबंि पत्रक ४) नफा-तोटा खाते
५) सभासि नोंिणी पुसतक ६) सभासि सभेचे इयतवृतत पुसतक
७) अंतरीम यहशेबतपासणी

प्र.३ सवम् मलहा / उप्ोिनावर आिारर् प्रशन.
१) ‘सहकारी संस्ांच्या दृष्ीने यहशेबतपासणी करणे सक्ीची असते’. 
२) ‘सहकारी संस्ेच्या वैधायनक अंकेक्णानंतर यतला अंकके्ण वग्त यिला जातो.
३) सहकारी संस्ेला यहशेबपुसतके ठेवावी लागतात.
४) सहकारी संस्ेने अंतग्तत लेखापरीक्ण करावे.

प्र.४ फरक सपष् करा.
१) वैधायनक पुसतके व यबगर वैधायनक पुसतके
२) ताळेबंिपत्रक व नफा-तोटा खाते
३) वैधायनक यहशेबतपासणी व अंतग्तत यहशेबतपासणी

प्र.५ टीपा मलहा.
१) यहशेबतपासणीचे फा्यिे २) सहकारी संस्ेची यहशेबपत्रके
३) यहशेबतपासणी वगथीकरण (ऑयडट वग्त) ४) वैधायनक पुसतके 
५)  सहकारी संस्ेची यहशेब पुसतके

प्र.६ कारणथे द्ा.
१) सहकारी संस्ेने वैधायनक पुसतके ठेवणे बंधनकारक आहे.
२) ताळेबंिपत्रकाला सहकारी संस्ेच्या आय््तक सस्तीचा आरसा महणतात.
३) सहकारी संस्ेच्या दृष्ीने यहशेबतपासणी महत्वाची असते.
४) यहशेबतपासयनसाकडून सहकारी संस्ेला अंकके्ण वग्त यिला जातो.
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प्र.७ खालील प्रशनांची ्ोडक्ा् उत्रथे मलहा.
१) सहकारी संस्ेची यहशेबपत्रके कोणती ?
२) यहशेबतपासणीचे प्रकार सपष् करा.
३) यहशेबतपासणीचे फा्यिे कोणते ?
४) सहकारी संस्ेची यहशेब पुसतके कोणती ?

प्र.८ दीघयोत्री प्रशन.
१) सहकारी संस्ेची वैधायनक पुसतके कोणती ते सयवसतर सपष् करा.
२) महाराष्ट्र सहकारी संस्ा का्यिा १९६० मधील यहशेबतपासणीबाबतच्या का्यिेशीर तरतिुी सपष् करा.

i   i   i
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६.१  प्रस्तावनता (Introduction) :
भारतात ग्ामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्ा मागासलेल्ा वगाथिचा आर्थिक सतर उंचावण्ासाठी सहकार चळवळ सुरू 

झाली. परंतु शहरी व रिमशहरी भागातील मध्मवगगी् जितेसाठीही सहकारी संस्ाची गरज वाटू लागली. 

भारतामध्े सहकारी पतपुरवठ्ाची ररिसतरी् रचिा अससततवात आहे. राज्पातळीवर राज् सहकारी बँक, रजलहा 
पातळीवर रजलहा मध्वतगी सहकारी बँका तर गाव पातळीवर प्ा्रमक पतपुरवठा सहकारी संस्ा अशी ही ररिसतरी् रचिा 
अससततवात आहे. 

राज्
सहकारी बँक
(रशखर बँक)

रजलहा मध्वतगी
सहकारी बँका

प्ा्रमक पतपुरवठा 
सहकारी संस्ा

सहकतारी प्पुरवठता रचनता

शहरी भागातील कामगार, कारागीर, लहाि व्ापारी, पगारदार िोकरवगथि ्ांच्ा आर्थिक गरजा भागरवण्ासाठी, त्ांची 
सावकारांच्ा पाशातिू मुक्तता करण्ासाठी, त्ांिा वै्सक्तक तारणावर कजथिपुरवठा करण्ासाठी, बचतीची व काटकसरीची 
सव् लावण्ासाठी िागरी सहकारी बँकेची स्ापिा करण्ात आली. 

ज्ा प्ा्रमक सहकारी बँका शहरी व रिमशहरी भागात स्ापि झालेल्ा आहेत त्ांिा िागरी सहकारी बँका असे 
महणतात.

भारतात परहली िागरी सहकारी बँक ही ५ फेबु्वारी,१८८९ मध्े मुंबई प्ांतातील बडोदा ्ा शहरात श्ी रवठ्ठल लक्मण 

६.  नतागरी सहकतारी बँक 
(Urban Co-operative Bank)

   ६.१  प्रस्तावनता ६.५  उपताय    

   ६.२  अर्थ व वयताखयता ६.६  सतारतांश  

   ६.३  कतायये ६.७  महतवताचयता संज्ता   

   ६.४  समसयता ६.८  सवताधयताय
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कवठेकर त्ा भाऊसाहेब कवठेकर ्ांच्ा मागथिदशथििाखाली स्ापि झाली. ्ा संस्ेचे िाव ‘अन्ोन् साहाय्कारी मंडळी’ 
असे होते. ्ा बँका ठेवी सवीकारणे, कजथिपुरवठा करणे व बरँकंग सेवा पुररवण्ाचे का्थि करतात.

६.२ अर्थ व वयताखयता (Meaning and Definition) :
•	 अर्थ (Meaning)

एखाद्ा शहरापुरते म्ाथिरदत का्थिक्ेरि असलेली, शहरी लोकांकडिू ठेवी गोळा करण्ासाठी व त्ांिा वै्सक्तक तारणावर 
(सोन्ा-चांदीचे दारगिे इ.) रवरवध हेतूिे कजजे देण्ासाठी, बँरकंगची इतर का्जे करण्ासाठी स्ापि झालेली सहकारी संस्ा 
महणजे िागरी सहकारी बँक हो्. शहरी भागातील लोकािंा बँरकंग सेवा पुररवणाऱ्ा व तसेच लहाि व्ापारी, कारागीर, 
मध्मवगगी्, पगारदार व्क्ती ्ांिा कजथिपुरवठा करणाऱ्ा बँकेला िागरी सहकारी बँक असे महणतात.

शहरी रकंवा रिमशहरी भागात कजथिपुरवठा करण्ासाठी सहकारी ततवावर स्ापि झालेली संस्ा महणजे िागरी सहकारी 
बँक हो्.

•	 वयताखयता  (Definition)
	“ज्ा िागरी सहकारी बँकांचे भागभांडवल व राखीव रिधी एक लाख रुप्ांपेक्ा अरधक आहे, ज्ा सामान् 

बँरकंगची का्जे करतात आरण ज्ा इतर सहकारी संस्ांिा सभासदतव देत िाहीत त्ांिा प्ा्रमक सहकारी बँका 
रकंवा िागरी सहकारी बँका असे महणतात.” - बँककंग कनयमन कतायदता (१९४९)

िागरी सहकारी बँकांिा भारती् बरँकंग रि्मि का्द्ातील (१९४९)तरतुदी सि १९६६ पासूि लागू करण्ात 
आल्ा. िागरी सहकारी बँकेचे सभासदतव हे पगारदार वगथि, छोटे व्ापारी, मध्मवगगी्, कारागीर इत्ादींिा रदले जाते. 
बँकेच्ा का्थिक्ेरिात राहणाऱ्ा कोणत्ाही व्क्तीला ्ा बँकेचे सभासदतव खुले असते. िागरी सहकारी बँका ्ा रजलहा 
मध्वतगी सहकारी बँकेच्ा सभासद असतात.

६.३  नतागरी सहकतारी बँकेची कतायये (Functions of Urban Co-operative Bank) :

शहरी व रिमशहरी भागातील जितेच्ा आर्थिक गरजा पूणथि करूि त्ांिा बरँकंग सरुवधा पुररवणे ्ा उदे्शािे िागरी 
सहकारी बँकेची स्ापिा झालेली असते. िागरी सहकारी बँकािंी शहरी भागातील जितेच्ा मिात आपले सवतंरि स्ाि रिमाथिण 
केलेले आहे. सुलभ का्थिपद्धती आरण सभासद व रबगरसभासदांच्ा गरजांची रविारवलंब पूतथिता ्ामुळे ्ा बँकांिा शहरी 
भागामध्े लोकरप््ता रिमाथिण झालेली आहे. िागरी सहकारी बँका पुढील प्माणे का्जे करतात.

नतागरी सहकतारी बँकेची कतायये

   

 १) ठेवी सवीकारणे  ६) आधुरिक बरँकंग सेवा

 २) कजथि देणे  ७) सव्ंरोजगाराला मदत करणे

 ३) प्रतरिधी महणूि का्थि करणे  ८) तवररत ग्ाहक सेवा

 ४) हंड्ा वटरवणे  ९) रवतती् व्वस्ापि

 ५) सुररक्त खणांची सो्  १०) कमथिचारी व अरधकारी ्ांिा प्रशक्ण देणे
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१) ठेवी सवीकतारणे : िागरी सहकारी बँकेचे मुख् का्थि समाजातील लोकांकडिू ठेवी सवीकारणे हे असते. शहरी व 
रिमशहरी भागातील सभासद व रबगर सभासद ठेवी सवीकारण्ाचे का्थि िागरी सहकारी बँका करतात. चालू ठेवी, बचत 
ठेवी, मुदत ठेवी, पुिरावतगी ठेवी, रपगमी ठेवी इत्ादी सवरूपाच्ा ठेवी ्ा बँका सवीकारतात.

२) कर्थ देणे : िागरी सहकारी बँका सभासद व रबगरसभासदािंा सस्र मालमततेच्ा तारणावर अलप व मध्म मुदतीचा 
कजथिपुरवठा करतात. लहाि व्ापारी, पगारदार, व्ावसार्क, रवरवध क्ेरिातील कारागीर त्ांच्ा गरजा रवचारात घेऊि 
कजजे रदली जातात. सभासदािंा घरबांधणीसाठी, मुलामुलींच्ा रशक्णासाठी, दूररचरिवाणी, संगणक इत्ादी वसतूंची 
खरेदी करण्ासाठी व मूलभूत गरजा भागरवण्ासाठी कजथिपुरवठा करतात. व्ापारी व व्ावसार्कांिा चालू खात्ावर 
अरधरवकरथि सवलत देतात.

३) प्रक्कनधी महणून कताय्थ करणे : िागरी सहकारी बँका व्ापारी बँकापं्माणेच बरँकंगची सवथि का्जे करतात. खातेदारांचा 
प्रतरिधी महणूि त्ांची दूरधविी व रवजेची रबले भरण,े रवम्ाचा हप्ा भरण,े भागांची आरण कजथिरोख्ांची खरेदी-
रवक्री, मुलांची शैक्रणक फरी, घरभाडे, गृहकजाथिचे हप्े, कजथि परतफेड हपे् भरणे इत्ादी का्जे करतात.्ा कामाकररता 
्ा बँका िाममारि सेवाशुलक घेतात. सभासदांिा ्ोग् गुंतवणुकरीसाठी मागथिदशथिि करतात. 

४) हंड्ता वटकवणे : मालाच्ा खरेदी–रवक्रीच्ा व्वहारामध्े जेंवहा दोि पक्ांमध्े (Party) उधारीचा व्वहार होतो 
त्ावेळी ऋणको एक लेखी वचि रचठ्ठी (Bill Of Exchange) धिकोला देतो त्ाला हंडी असे महणतात. ही हंडी 
रवरशष्ट मुदतीची असते. मुदतीच्ा अगोदर िागरी सहकारी बँका धिकोच्ा गरजिेुसार ह्ा हंड्ा वटरवतात. हंडी 
वटरवण्ाची कसर (Discount) हंडीच्ा रकमेतूि वजा करतात.

५) सुरकषि् खणतांची सोय : िागरी सहकारी बँका त्ांच्ा सभासदािंा व ग्ाहकािंा सुरक्ा खणांची सो् उपलबध करूि 
देतात. सुररक्त खणांमध्े सभासद व खातेदारांिा आपल्ा मौल्वाि वसतू (सोन्ा-चांदीचे दारगि)ेमहतवाची 
कागदपरिे, दसतऐवज, भाग व कजथिरोख ेइत्ादी सुररक्तपणे ठेवता ्ेतात. मौल्वाि वसतू सुररक्त सांभाळण्ाचे का्थि 
िागरी सहकारी बँका करतात. सुररक्त खणांसाठी बँका भाडे आकारतात. 

६) आधुकनक बँककंग सेवता : िागरी सहकारी बँका आपल्ा सभासदािंा व खातेदारािंा आधरुिक बरँकग सेवा उपलबध 
करूि देतात. उदा. ए.टी.एम. ची सेवा २४ तास उपलबध करूि देतात. ही सेवा प्ामुख्ािे बसस्ािक, रेलवे सटेशि, 
बाजारपेठा ्े्े उपलबध करूि रदली जाते. इलेकट्रॉरिक फंड टा्नसफरची सरुवधा उपलबध करूि रदली जाते. तसेच 
कोअर बँरकंग, मोबाईल बँरकंग, इंटरिेट बँरकंग, के्रडट काडथि, डेरबट काडथि इत्ादी सेवा ्ा बँकिेे व्वहारामध्े 
आणलेल्ा आहेत. टेली ~±H$s¨J‘Ü¶o ठरावीक फोि िंबर ग्ाहकांसाठी राखिू ठेवला जातो. ग्ाहकािंी फोि केल्ास 
त्ाचं्ा खात्ावरील व्वहाराची मारहती त्ाला रमळू शकते. त्ाचबरोबर परकरी् रवरिम्ाचा चालू दर ्ाची मारहती 
पुररवली जाते.

७) सवयंरोरगतारतास मद् करणे : शहरी व रिमशहरी भागात सव्ंरोजगार करणाऱ्ा व्क्तींिा िागरी सहकारी बँका 
कजथिपुरवठा करतात. gwQ²>¶m> ्ंरिाच्ा भागांची रिरमथिती, ्ंरि दुरुसती, वाहिचालक इत्ादींिा कजथिपुरवठा ही बँक करीत 
असल्ािे सव्ंरोजगारास मदत होते.

८) तवरर् ग्ताहक सेवता : जागरतकरीकरणाचा अवलंब केल्ामुळे सवथिच के्रिात सपधाथि वाढलेली आहे. िागरी सहकारी बँका 
बँरकंग रवर्क सेवा देते महणजे ग्ाहकांच्ा गरजा रवचारात घेऊि त्ांिा आपल्ा सपधथिकांपेक्ा कमीतकमी खचाथित व 
वेळेत जासतीत जासत सेवा रमळविू देते. ग्ाहक बँरकंग सेवेसाठी रकंमत मोजत असतो. महणिू ग्ाहकांशी चांगले संबंध 
प्स्ारपत करूि तवररत बरँकंग सेवा उपलबध करूि देण्ाचे का्थि ्ा बँका करतात. 
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९)	 वित्तीय	वयिस्थापन	:	नागरी सहकारी बँका ननधीची योगय गुंतवणूक करतात. ररझरह्ह बँकेने निलेलया gyचनांचे पालन 
करून तयांचयाकडील अनतररक्त ननधीचया गुंतवणुकीचे रयवस्ापन रोखता, सुरनषितता व लाभप्रिता या ततवावर 
करतात.

१०)	 कर्मचथारती	ि	अविकथारती	यथांनथा	प्रविक्षण	देण	े:	नागरी सहकारी बँकामधील कम्हचारी व अनधकारी यांना रयावसानयक 
प्रनिषिण िेणे तयांचयासाठी मुखय काया्हलयात काय्हिाळांचे आयोजन करणयाचे काय्ह ही बँक करत.े बँकेतील कम्हचारी 
आनण अनधकारी यांचया काया्हवर व गुणवततेवर बँकांचे यि अवलंबून असते. 

  िहरी व ननमिहरी भागामधये वाहनचालक, कारागीर, लहान रयावसानयक यांना कज्हपुरवठा ही बँक करते. 
तयामुळे िहरी भागामधये सवयंरोजगाराची संधी ननमा्हण करणयाचे काय्ह नागरी सहकारी बँक करते. िहरी व ननमिहरी 
भागाचा नवकास नागरी सहकारी बँकेचया काया्हवर अवलंबून असतो.

 कृ्ती	१	:	नथागरती	सहकथारती	बँकेलथा	भेट	देऊन	बँकेचयथा	कथारकथाजथाचती	रथावह्ती	वरळिथा	ि	तयथाचथा	अहिथाल	्यथार	करथा.

६.४		 नथागरती	सहकथारती	बँकेचयथा	सरसयथा	(Problems	of	Urban	Co-operative	Bank)	:
 एका िहरापुरते मया्हनित काय्हषिेत्र असलेली, िहरी व ननमिहरी लोकांकडून ठेवी गोळा करुन तयांना वैयक्क्तक तारणावर 

नवनवध कारणांसाठी कज्हपुरवठा करणाऱया नागरी सहकारी बँकेचया काय्हपद्धतीत पुढील समसया आढळून येतात.

नथागरती	सहकथारती	बँकेचयथा	सरसयथा

			

 १) अनुतपािक कजा्हवर भर  ६) वाढती ्कबाकी

 २) प्रनिषिणाचा अभाव  ७) सिोष कज्हधोरण

 ३) अपुरा ननधी  ८) िुहेरी ननयंत्रण

 ४) अकाय्हषिम रयवस्ापन  ९) राजकीय हसतषिेप

 ५) असमतोल नवकास  १०) आधुननक बँनकंग सुनवधांचाअभाव

१)	 अनुतपथादक	कजथा्मिर	भर	:	नागरी सहकारी बँकांनी उतपािक काया्हसाठी मोठ्ा प्रमाणात कज्हवाटप करावे अिी अपेषिा 
असते. परंतु या बँका घरबांधणी, वाहन खरेिी, फनन्हचर, टी.रही. वॉनिंग मिीन, संगणक यासारखया नटकाऊ उपभोगय 
वसतूंचया खरिेीसाठी तसेच इतर अनुतपािक काया्हसाठी मोठ्ा प्रमाणात कज्हपुरवठा करतात.तयामुळे कज्ह वसुली 
वेळेवर होत नाही.

२)	 प्रविक्षणथाचथा	अभथाि	:	नागरी सहकारी बँकेतील कम्हचारी फारसे प्रनिनषित नसतात. कम्हचाऱयांना बनँकंग रयवहारांची 
पुरेिी मानहती नसते. बनँकंग षिेत्रात नवनवीन होणारे बिल माहीत नसतात. कम्हचारी प्रनिषिणाकररता काय्हिाळा, निनबरे 
इतयािींचे आयोजन करणयात या बँका अपयिी ठरलेलया आहेत. या बँकांकडे पुरेसे भांडवल नसलयामुळे प्रनिषिणाची 
सोय उपलबध करून िेता येत नाही. तयामुळे बँकेचया िैनंनिन कामकाजावर पररणाम होतो.
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३) अपुरता कनधी : िागरी सहकारी बँकेचे का्थिक्ेरि एका शहरापुरते म्ाथिरदत असते. त्ामुळे बँकेची सभासद संख्ा कमी 
असत.े सभासद संख्ा कमी असल्ामुळे भाग भांडवल, प्वेश शुलक, सभासदांच्ा ठेवी, राखीव रिधी इत्ादींद्ारे 
जमा होणारा रिधी त्ांिा सवत:चा रवकास साध् करण्ासाठी अपुरा पडतो. मध्वतगी सहकारी बँकादेखील िागरी 
सहकारी बँकांिा त्ांच्ा गरजेप्माणे कजथि उपलबध करूि देत िाहीत. बँकांकडे पुरेसा रिधी िसल्ामुळे त्ांिा सवत:चा 
रवकास साध् करता ्ेत िाही. 

४) अकताय्थषिम वयवसरतापन : िागरी सहकारी बँकांचे भांडवल व ठेवीचे प्माण अपुरे असल्ामुळे ्ा बँका कमी वेतिावर 
कमथिचारी व अरधकारी ्ांची िेमणूक करतात. अकुशल व अका्थिक्म कमथिचारी व अरधकारी वगथि असल्ामुळे िागरी 
सहकारी बँकांच्ा व्वस्ापिात का्थिक्मतेचा अभाव रदसिू ्ेतो. आधुरिक संगणक प्णाली कमथिचारी वगाथिला 
हाताळता ्ेत िसल्ामुळे त्ाचा पररणाम िागरी सहकारी बँकांच्ा का्थिक्मतेवर झालेला आहे. 

५) असम्ोल कवकतास : महाराष्ट,् गुजरात, किाथिटक,आंध्र प्देश ्ा राज्ात िागरी सहकारी बँकांचा अरधक रवकास 
झालेला आहे. परंतु इतर राज्ांमध्े ् ा बँकांचा फारसा रवकास झालेला िाही. त्ामुळे त्ा राज्ातील शहरी कारा[Jरांिा 
व लहाि व्ावसार्कांिा ् ा बँकांच्ा सेवेपासिू वंरचत राहावे लागते. भौगोरलक दृष्ट्ा ् ा बँकांचा रवकास असमतोल 
झाल्ाचे आढळते.

६) वताढ्ी रकबताकी : िागरी सहकारी बँकांची ्कबाकरी वाढत आहे.कजजे देतािा पुरेशी काळजी ि घेणे, अिुतपादक 
का्ाथिसाठी कजथि देणे, कजथि वापराकडे दुलथिक् करण,े कजथिवसुलीची अपुरी ्ंरिणा ्ामुळे बँका अडचणीत ्ेतात. 
संचालकांचा प्भाव, राजकरी् दबावामुळे कजथि वसुलीत अड्ळे रिमाथिण होतात. त्ामुळे ्कबाकरीचे प्माण वाढत 
आहे. 

७) सदोष कर्थधोरण : िागरी सहकारी बँकांचे कजथिधोरण सदोर असते. कजथिवाटपासंबंधीचे रिणथि् संचालक मंडळ घेत 
असते. कजथि मागणी अजाथिची छाििी, कजाथिचा वापर, कजथि परत करण्ाची क्मता इत्ादी गोष्टींचा रवचार ि करता 
संचालकांच्ा दबावामुळे अपारि व्क्तींिा कजजे रदली जातात. कजथितारण रि्मांचे पालि केले जात िाही. त्ामुळे बँका  
आर्थिक अडचणीत आल्ा आहेत.

८) दुहेरी कनयंत्रण : ररझवहथि बँक व सहकार खाते सं् ुक्तपणे िागरी सहकारी बँकांवर रि्ंरिण ठेवतात. व्वस्ापिाच्ा 
दृष्टीिे हे दुहेरी रि्ंरिण अडचणीचे असते. बँकेला िवीि शाखा रवसतार, गुंतवणुकरीत वाढ करणे, कजथिवसुली इत्ादी 
प्संगी ररझवहथि बँक व सहकार खाते ्ापैकरी कोणाच्ा रिणथि्ाची अंमलबजावणी कराव्ाची असा प्शि रिमाथिण होतो. 
दुहेरी रि्ंरिणामुळे त्ांच्ा का्ाथित अड्ळा रिमाथिण होतो.

९) रतारकीय हस्षिेप : िागरी सहकारी बँका ज्ा राजकरी् व्क्तींशी संबरंधत असतात त्ा व्क्तींकडिू ्ा बँकांच्ा 
कामकाजामध्े महणजे िोकर भरती, कजथि रवतरण, कजथि वसुली इत्ादी बाबतीत हसतक्ेप केला जातो. त्ामुळे ्ा बँका 
आर्थिकदृष्ट्ा अडचणीत आल्ा आहेत.

१०) आधुकनक बँककंग सकुवधतांचता अभताव : िागरी सहकारी बँकांकडे सवत:चा रिधी अपुरा असल्ामुळे त्ा आर्थिक दृष्ट्ा 
डबघाईस आलेल्ा रदसतात.राष्ट्ी्कृत व व्ापारी बँकाप्माणे आपल्ा ग्ाहकांिा आधुरिक बँरकंग सुरवधा उपलबध 
करूि देऊ शकत िाहीत. त्ामुळे ग्ाहकांची संख्ा कमी होत आहे. 

  कजथिवाटपातील गैरव्वहार, आर्थिक घोटाळे, वाढती ्कबाकरी, संचालकांची मिमािी ्ामुळे सहकारी बँरकंग 
क्ेरि अडचणीत आले आहे. ठेवीदार व सामान् लोकांचा रवशवास िागरी सहकारी बँकिेे संपादि करूि आपली का्जे 
केल्ास त्ा ्शसवी होतील. 
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कृ्ी २ : नतागरी सहकतारी बँकेलता भेट देऊन तयताचंयता दैनंकदन कतामकतारता्ील अडचणीवर बँक वयवसरतापकताशी   

  चचता्थ  करता.

६.५  नतागरी सहकतारी बँकेचयता समसयतावर उपताय (Remedies on problems of Urban Co-operative Bank):

िागरी सहकारी बँक ही रवरशष्ट शहरामध्े सव्ंरोजगाराला मदत करणारी प्मुख बँक असते. शहरी भागातील रवरवध 
व्ावसार्कांिा कजथिपुरवठा करते. िागरी सहकारी बँकेिे आपल्ा का्थिपद्धतीमधील समस्ांवर पुढील उपा् केल्ास त्ा 
त्ांच्ा का्ाथित ्शसवी होतील. 

नतागरी सहकतारी बँकेचयता समñ¶m§वर उपताय

   

 १) उतपादक कजाथिवर भर  ६) ्कबाकरी वसुली

 २) कमथिचारी वगाथिस प्रशक्ण  ७) कजथिवाटपात सुलभता

 ३) भांडवलात वाढ  ८) एकेरी रि्ंरिण

 ४) का्थिक्म व्वस्ापि  ९) रिष्ावंत संचालक मंडळ

 ५) समतोल रवकास  १०) आधुरिक बँरकंग सेवा

१) उतपतादक करता्थवर भर : िागरी सहकारी बँकांिी शेतीवर आधाररत दुगध व्वसा्, फळ-भाजी व्वसा्, फुलझाडाची  
लागवड व्वसा् उद्ोगांिा कजथि वाटप करावे. सभासदािंा उपभोग् वसतूचं्ा खरेदीसाठी कजथि वाटप करू ि्े. 
उतपादक का्ाथिसाठी मोठ्ा प्माणावर कजथिपुरवठा केल्ास ्कबाकरीचे प्माण कमी होईल.

२) कम्थचतारी वगता्थस प्रकशषिण : िागरी सहकारी बँकांिी आपल्ा कमथिचारी व अरधकारी वगाथिसाठी का्थिशाळा व रशरबरे 
्ांचे आ्ोजि करूि प्रशक्ण देण्ावर भर द्ावा. त्ामुळे कमथिचारी व अरधकारी वगथि ्ांची का्थिक्मता वाढण्ास 
मदत होईल. 

३) भतांडवलता् वताढ : िागरी सहकारी बँकांिी आपल्ाकडे सभासद व रबगर सभासदांकडिू अरधकारधक ठेवी आकररथित 
करण्ाचा प््ति करावा. त्ामुळे बँकांकडील भांडवलात वाढ होण्ास मदत होईल. सभासद संख्ेत वाढ केल्ास भाग 
भांडवलात वाढ होईल. तसेच राज् सरकारिेही ्ा बँकांिा सुरुवातीच्ा काळात भांडवल पुरवठा करावा. 

४) कताय्थषिम वयवसरतापन : िागरी सहकारी बँकांचे व्वस्ापि का्थिक्म होण्ासाठी संचालक मंडळातील सवथि संचालक, 
कमथिचारी वगथि, अरधकारी वगथि ्ांिा सहकारी रशक्ण व प्रशक्ण देण्ाची आवश्कता आहे. प्भावी व्वस्ापिासाठी 
व्वस्ापि सरमतीला प्रशक्ण रदले जाव.े 

५) सम्ोल कवकतास : राज्ामध्े िागरी सहकारी बँकांचा समतोल रवकास होण्ासाठी व मागासलेल्ा भागात बँकांचा 
शाखा रवसतार होण्ासाठी ररझवहथि बँकेिे सुरुवातीच्ा काळात परतीच्ा भागांच्ा सवरूपात भांडवल रविा मोबदला 
पुरवावे. त्ामुळे मागासलेल्ा शहरी भागात िागरी सहकारी बँका स्ापि होऊि समतोल रवकास होईल.
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६) रकबताकी वसुली : िागरी सहकारी बँकेिे व्क्तींकडील ्कबाकरी वसुलीचा वेग वाढवावा. कजथिमंजुरीच्ावेळी कजथि 
परतफेडीची क्मता रवचारात घ्ावी. राजकरी् दबावाचा रवचार ि करता का्देशीर मागाथििे कजजे dgyb करावीत. बुडीत 
कजाथिबाबत िफ्ातूि रवशेर बुडीत कजथि रिधी उभा करावा. 

७) कर्थवताटपता् सुलभ्ता : िागरी सहकारी बँकेिे कजथि मागणी अजाथिची ्ोग् छाििी करूि वेळेवर कजथि मंजूर करूि 
तवररत रवतरण करावे. कजथिफेड क्मता व तारण मालमतता ्ांचा रवचार करूि कजाथिचे वाटप सुलभ व पारदशथिक असावे. 
कजाथिच्ा वापरावर रि्ंरिण ठेवावे. संचालकांचे िातेवाईक आरण रहतसंबरंधत व्क्तींिा काळजीपवूथिक कजजे मंजूर 
करावीत. 

८) एकेरी कनयंत्रण : िागरी सहकारी बँकेवर ररझवहथि बँक व सहकार खाते ्ांचे दुहेरी रि्ंरिण असते. ्ा बँकांच्ा 
रवकासासाठी आरण अरधक सवातंत्् व सवा्ततता देण्ासाठी राज्ािे सुधा[aत का्दा संमत करावा. राज् शासिािे 
सामजंस् कराराद्ारे ररझवहथि बँकेकडे रवतती् रि्ंरिण रदलेले आह.े

९) कनष्तावं् संचतालक मंडळ : िागरी सहकारी बँकांिी राजकरी् दबावाचे वचथिसव ि मािता ्ोग् गरजू सभासदािंाच 
कजथि द्ावीत. त्ामुळे वसुलीची समस्ा राहणार िाही. बँकांिी दिैंरदि कामकाजात व कमथिचारी भरती मध्े राजकरी् 
हसतक्ेप टाळावा. संचालक मंडळािे व्वहारात बँरकंग तत्वे आरण ररझवहथि बँक तसेच सहकार खात्ाच्ा आदेशाचे 
रिष्ापूवथिक पालि करावे.

१०) आधुकनक बँककंग सेवता : िागरी सहकारी बँकेिे आपल्ा सभासदांसाठी व ग्ाहकांसाठी काळाच्ा ओघात होणारे 
बदल सवीकारले पारहजेत. ए.टी.एम., कोअर बरँकंग ्ा सारख्ा सेवा ्ा बँकांिी उपलबध करूि रदल्ा पारहजेत. 
संगणकरीकरणाचा सवीकार करूि कमथिचारी वगाथिलाही प्रशरक्त केले पारहजे. टेली बरँकंग, मोबाईल बँरकंग, डेरबट 
काडथि, क्ेरडट काडथि इत्ादी सेवा उपलबध करूि रदल्ा पारहजेत. 

िागरी सहकारी बँकांिी सभासद, ठेवीदार, सामान् जिता ्ांचा रवशवास आपल्ा दैिंरदि कामातिू रमळरवण्ासाठी 
आधुरिक बँरकंग तंरिाचा वापर करावा आरण ग्ाहकांच्ा सो्ीप्माणे का्ाथिल्ीि कामकाजामध्े बदल केल्ास त्ा त्ांच्ा 
का्ाथित ्शसवी होतील.

 
कृ्ी ३ : नतागरी सहकतारी बँकेचयता समसयतावरील उपतायताबताब् कशषिकतांशी चचता्थ करता.

शहरी भागातील कारागीर, छोटे व्ापारी, लघु उद्ोजक, पगारदार वगथि ्ांच्ा कजथि रवर्क गरजा भागरवण्ासाठी 
िागरी सहकारी बँकांची स्ापिा झाली व अलीकडे ्ा बँकांिी आपल्ा शाखांचा रवसतार करूि व्ापारी बँकेप्माणे बरँकंग 
सेवा पुररवण्ाचे का्थि हाती घेतलेले आहे. शहरी व रिमशहरी भागातील जितेला बचतीची सव् लावण्ासाठी ्ा बँका सतत 
प््तिशील असतात. 

	नतागरी सहकतारी बँकेची कतायये :
१) ठेवी सवीकारणे २) कजथि देणे
३) प्रतरिधी महणूि का्थि करणे ४) हंड्ा वटरवणे
५) सुररक्त खणांची सो् करणे ६) आधरुिक बरँकंग सेवा 

६.६  सतारतांश
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७) सव्ंरोजगाराला मदत करण े ८) तवररत ग्ाहक सेवा
९) रवतती् व्वस्ापि १०) कमथिचारी व अरधकारी ्ािंा प्रशक्ण देणे

	नतागरी सहकतारी बँकेचयता समसयता :
१) अिुतपादक कजाथिवर भर  २) प्रशक्णाचा अभाव
३) अपुरा रिधी ४) अका्थिक्म व्वस्ापि
५) असमतोल रवकास ६) वाढती ्कबाकरी
७) सदोर कजथि धोरण ८) दुहेरी रि्ंरिण
९) राजकरी् हसतके्प १०) आधुरिक बँरकंग सुरवधांचा अभाव

	नतागरी सहकतारी बँकेचयता समसयतावर उपताय :
१) उतपादक कजाथिवर भर २) कमथिचारी वगाथिस प्रशक्ण
३) भांडवलात वाढ ४) का्थिक्म व्वस्ापि
५) समतोल रवकास ६) ्कबाकरी वसुली
७) कजथिवाटपात सुलभता ८) एकेरी रि्ंरिण
९) रिष्ावंत संचालक मंडळ १०) आधुरिक बँरकंग सेवा

६.७  महत्वताचयता संज्ता

•	 ए. टी. एम. (Automated Teller Machine) : बँकेची २४ तास पैसे काढणे व भरण्ाची सरुवधा.

• सुरकषि् खण  : बँकेत मौल्वाि वसत,ू कागदपरिे ठेवण्ाची सुरवधा.

•	 अकधकवकष्थ सवल् : चालू ठेवी खातेदारांिा खात्ातील रशल्लक रकमेपेक्ा अरधक रक्कम काढण्ाची रदलेली 
सवलत.

•	 हंडी (Bill of Exchange) :  उधारीवर मालाची खरेदी केल्ािंतर भरवष््काळात ठरावीक तारखेला रक्कम देण्ाचे 
लेखी वचिपरि. 

प्र.१  अ) खताली कदलेलयता पयता्थयतांमधून योगय पयता्थय कनवडून कवधताने पूण्थ करता व पुनहता कलहता.
१) भारतात परहली िागरी सहकारी बँक ................ ्ा वरगी स्ापि झाली.
 अ) १८४९ ब) १८७९  क) १८८९

२) िागरी सहकारी बँक ................ भागात का्थि करते.
 अ) शहरी  ब) ग्ामीण  क) रजलहा

६.८  सवताधयताय
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३) बँरकंग रि्मि का्दा १९४९ िागरी सहकारी बँकािंा सि ................ पासिू लागू करण्ात आला.
 अ) १९६५ ब) १९६६  क) १९६७

४) िागरी सहकारी बँका ्ा ................ बँकेच्ा सभासद असतात.
 अ) प्ा्रमक सहकारी ब) रजलहा मध्वतगी सहकारी  क) ग्ामीण सहकारी

५) भारतातील परहल्ा िागरी सहकारी बँकेचे ‘................’ हे िाव होत.े
 अ) महाराष्ट् राज् सहकारी बँक     ब) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक     क) अन्ोन् साहाय्कारी मंडळी

ब)  योगय रोड्ता रुळवता.

‘अ’ गट ‘ब’ गट

अ) बँरकंग रि्मि का्दा
ब) िागरी सहकारी बँक
क) ए. टी. एम. सरुवधा
ड) सवत:चा रिधी
इ) सुररक्त खण

१) कजथिरोखे
२) २४ तास पैसे भरणे व काढणे
३) मौल्वाि वसतू ठेवणे
४) ग्ामीण क्ेरि
५) १९४९
६) भागभांडवल
७) १२ तास पैसे भरणे व काढणे
८) १९४६
९) गौण वसतू ठेवणे
१०) शहरी के्रि

क)  खतालील कवधतानतांसताठी एक शबद / शबदसमूह कलहता.
१) भारतातील परहल्ा िागरी सहकारी बँकेचे िाव.
२) शहरी भागातील पगारदार वगथि, लहाि व्ावसार्क, कारारगरांिा कजथिपुरवठा करणारी बँक.
३) दागदारगिे व मौल्वाि वसत ूसुररक्तरीत्ा ठेवण्ासाठी िागरी सहकारी बँकिेे पुररवलेली सरुवधा.
४) िागरी सहकारी बँकेिे ग्ाहकांिा २४ तास पैसे भरणे व काढण्ासाठी उपलबध करूि रदलेली सरुवधा.
५) बँकींग रि्मि का्दा १९४९ िागरी सहकारी बँकािंा लागू झालेले वरथि.

ड)  खतालील कवधताने चूक ककंवता बरोबर ्े कलहता.
१) िागरी सहकारी बँक मोठ्ा उद्ोगधंद्ासाठी कजथिपुरवठा करत.े
२) िागरी सहकारी बँका ग्ामीण भागात का्थि करतात.
३) महाराष्ट् राज्ात िागरी सहकारी बँकांचा समतोल रवकास झाला आहे.
४) िागरी सहकारी बँक आपल्ा खातेदारांचा प्रतरिधी महणूि का्थि करत.े
५) िागरी सहकारी बँकेच्ा का्ाथित कोणत्ाही समस्ा िाहीत.
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इ)  खालील विधाने पूर्ण करून वलहा.
१)	 भारतीय	बँकिंग	कियमि	िायदा	................	सहिारी	बँिांिा	सि	१९६६	पासूि	लागू	िरणयात	आला.
२)	 भारतात	सि	................	मधयये	पकहलया	िागरी	सहिारी	बँिेची	सुरुवात	झाली.
३)	 भारतातील	पकहलया	िागरी	सहिारी	बँिेचये	िाव	...............	असये	होतये.
४)	 िागरी	सहिारी	बँि	मौलयवाि	वसतू	ठयेवणयासाठी	................	ही	सकुवधा	पुरकवतये.
५)	 िागरी	सहिारी	बँिा	................	भागात	िाय्य	िरतात.

फ) अचूक परा्णर वनिडा.

१)	२४	तास	सयेवा	उपलबध

२)	

३)	िागरी	सहिारी	बँि	स्ापिा

४)	

५)	सुरकषित	खण

बँकिंग	कियमि	िायदा

भाग	भांडवल

	
सि	१९४९,	ए.टी.एम.,	मौलयवाि	वसत,ू	सि	१८८९,	सवत:चा	किधी.

ग)  एका िाकरात उततरे वलहा.
१)	 िागरी	सहिारी	बँि	महणजये	िाय?
२)	 िागरी	सहिारी	बँिेचये	सभासदतव	िोणाला	कदलये	जातये?
३)	 िागरी	सहिारी	बँि	खातयेदारांचा	प्रकतकिधी	महणिू	िोणती	िायये	िरतये?
४)	 िागरी	सहिारी	बँिांचया	िाया्यचये	कियमि	आकण	कियंत्रण	िोण	िरतये?
५)	 वयापारी	हंडी	महणजये	िाय?

ह)  खालील िाकरातील Aधोरेखखत शब्द ्ुदरुसत करून िाकर पुनहा वलहा.
१)	 िागरी	सहिारी	बँिा	ग्ामीण	भागात	िज्यपुरवठा	िरणयाचये	िाय्य	िरतात.
२)	 भारतात	पकहली	कजलहा	सहिारी	बिँ	सि	१८८९	मधयये	स्ापि	झाली.
३)	 िागरी	सहिारी	बँि	मौलयवाि	वसतू	ठयेवणयासाठी	ए.टी.एम.	ही	सुकवधा	पुरकवतये.
४)	 िागरी	सहिारी	बँिा	या	बँकिंग	कियमि	िायदा	१९६०	िुसार	िाय्य	िरतात.
५)	 िागरी	सहिारी	बँिेवर	ररझवह्य	बँिेचये	व	सरिारी	खातयाचये	कियंत्रण	असतये.

ई) गटात न बसरारा शब्द शोधा.
१)	 अ)	चालू	ठयेवी,	ब)	बचत	ठयेवी,		ि)	अकधकविर्य	सवलत,	ड)	मुदत	ठयेवी
२)	 अ)	कजलहा	मधयवतती	सहिारी	बँि,	ब)	सटयेट	बँि	ऑफ	इंकडया,	ि)	िागरी	सहिारी	बँि,	ड)	राजय	सहिारी	बँि
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र) योगय क्रम लतावता.
१) अ) कजथि वाटप, ब) कजथि मंजुरी, क) कजथि मागणी
२) अ) राज् पातळी, ब) गाव पातळी, क) रजलहा पातळी

प्र.२ खतालील संज्ता सपष्ट करता.
१) ए. टी. एम.
२) सुररक्त खण
३) अरधरवकरथि सवलत
४) िागरी सहकारी बँक

प्र.३ उपयोरनतावर / सवम्तावर आधतारर् प्रशन.
१) िागरी सहकारी बँकेच्ा का्ाथिवर शहरी भागाचा आर्थिक रवकास अवलंबिू असतो.
२) िागरी सहकारी बँकेच्ा कजथिपुरवठ्ामुळे सव्ंरोजगाराला चालिा रमळते.

प्र.४  टीपता कलहता.
१) िागरी सहकारी बँकेची का्जे.
२) िागरी सहकारी बँकेच्ा समस्ा.
३) िागरी सहकारी बँकेच्ा समस्ावर उपा्.

प्र.५ कतारणे कलहता.
१) शहरी भागाच्ा आर्थिक रवकासामध्े िागरी सहकारी बँकांचा वाटा महतवाचा असतो.
२) िागरी सहकारी बँक आपल्ा खातेदारांची प्रतरिधी महणूि का्थि करत.े
३) िागरी सहकारी बँकेच्ा कामकाजात अिेक समस्ा असतात.
४) िागरी सहकारी बँकेची ्कबाकरी वाढत आहे.
५) िागरी सहकारी बँका खातेदारांिा आधुरिक बँकींग सेवा पुररवतात.

प्र.६ खतालील प्रशनतांची रोडकयता् उत्रे कलहता.
१) िागरी सहकारी बँकेची का्जे रवशद करा.
२) िागरी सहकारी बँकेच्ा समस्ा रवशद करा.
३) िागरी सहकारी बँकेच्ा समस्ावर उपा् रलहा.

प्र.७ दीर्घोत्री प्रशन.
१) िागरी सहकारी बँकेच्ा समस्ावरील उपा् सरवसतर सपष्ट करा.
२) िागरी सहकारी बँकेची व्ाख्ा सांगूि का्जे सपष्ट करा.
३) िागरी सहकारी बँकेचा अ्थि सांगूि समस्ा सपष्ट करा.

i   i   i
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७.१  प्रस्तावनता (Introduction) :

भारतात सहकारी चळवळीची सुरुवात सि १९०४ च्ा परहल्ा सहकारी का्द्ािे झाली. पूवगी देशातील शेतकरी 
कजथिबाजारी होता. सावकाराच्ा कजाथिच्ा ओझ्ाखाली दबला गेला होता. शेतकऱ्ांचे आर्थिक शोरण सावकारांकडिू केले 
जात होते. महणूि सि १९०४ च्ा परहल्ा सहकारी का्द्ात सहकारी पतपुरवठा संस्ा स्ापि करण्ाची तरतूद करण्ात 
आली होती. 

ग्ामीण भागातील सहकारी पतसंस्ा सभासदांकडिू तसेच रबगर सभासद व्क्तींकडूि मोठ्ा प्माणात ठेवी रमळवू 
शकतील अशी अपेक्ा होती, पण प्त्क्ात तसे घडले िाही. भांडवल वाढरवण्ात आरण शेतकऱ्ांिा कजथिपुरवठा करण्ात 
प्ा्रमक सहकारी पतपुरवठा संस्ा ्शसवी झाल्ा िाहीत.

सि १९०४ च्ा परहल्ा सहकारी का्द्ातील रिटुी रवचारात घेऊि दुसरा सहकारी का्दा जासत व्ापक करण्ात 
आला.सि १९१२ मध्े भारताचा दुसरा सहकारी का्दा मंजूर करूि सवथिच क्ेरिात सहकारी संस्ा स्ापि करण्ाची तरतूद 
करण्ात आली. रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक ही सि १९१२ च्ा दुसऱ्ा सहकारी का्द्ातील तरतुदीिुसार अससततवात 
आली.

भारतातील सहकारी चळवळीच्ा प्गतीचा आढावा घेण्ासाठी सि १९१४ साली सर इ. डी. मॅक्ेगि ्ांच्ा 
अध्क्तेखाली एक सरमती स्ापि करण्ात आली होती. ्ा सरमतीिे सि १९१५ मध्े सरकारकडे आपला अहवाल सादर 
केला होता. सहकारी चळवळीमध्े सुधारणा घडवूि आणण्ासाठी महतवाच्ा रशफारशी मॅक्ेगि सरमतीिे सुचरवल्ा.

मॅक्ेगि सरमतीिे मध्वतगी सहकारी बँकेची स्ापिा करण्ाची रशफारस केली होती. राज् सहकारी बँक आरण ग्ामीण 
पातळीवरील प्ा्रमक सहकारी पतपुरवठा संस्ा ्ांिा जोडणारा दुवा महणिू रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक अससततवात 
आली. ्ा बँकेचे का्थिके्रि रजलह्ापुरते म्ाथिरदत असते. रजलहा मध्वतगी सहकारी बँका राज् सहकारी बँकेच्ा सभासद 
असतात. महाराष्ट्ात अकोला ्े्े परहली रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक स्ापि झाली.

७.२ अर्थ व वयताखयता (Meaning and Definition) :
• अर्थ (Meaning)

राज् सहकारी बँक आरण ग्ामीण पातळीवरील प्ा्रमक सहकारी पतपुरवठा संस्ा ्ात मध्स् साधणारी बँक महणजे 
रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक हो्. रजलह्ातील सवथि प्ा्रमक पतपुरवठा सहकारी संस्ांिी एकरि ्ेऊि मध्वतगी सहकारी 

७. करलहता मधयव्ती सहकतारी बँक 
(District Central Co-operative Bank)

  ७.१  प्रस्तावनता ७.५  उपताय    

  ७.२  अर्थ व वयताखयता ७.६  सतारतांश  

  ७.३  कतायये ७.७  महतवताचयता संज्ता   

  ७.४  समसयता ७.८  सवताधयताय 
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संघ स्ापि केल्ास त्ास मध्वतगी सहकारी बँक असे महणतात. मध्वतगी सहकारी बँक महणजे बँकेच्ा उद् रदष्टात इतर 
संस्ािा कजथि देण्ासाठी रिधी उभारण्ाचा समावेश असेल अशी सहकारी बँक परंतु त्ात िागरी सहकारी बँकेचा समावेश 
होत िाही.

• वयताखयता (Definition)

 “रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक जी रवरशष्ट रजलह्ात स्ापि झालेली असत,े जी बँक आपल्ा रजलह्ातील 
सहकारी संस्ांिा आपल्ा भांडवलाच्ा कुवतीिुसार कजथि देते आरण सहकारी का्द्ाच्ा व बँरकंग का्द्ाच्ा 
चौकटीत राहूि इतर बरँकंग व्वहार करत.े”- महतारताष्टट्र सहकतारी संसरता अकधकनयम १९६० (कलम ६)

 “रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक महणजे अशी सहकारी बँक जी रजलह्ातील इतर सहकारी संस्ािा कजथि 
देण्ासाठी रिधी गोळा करत.े अशी बँक प्ा्रमक िागरी सहकारी बँक िसते.” – श्ी. रे. पी. कनयोगी

७.३  करलहता मधयव्ती सहकतारी बँकेची कतायये: (Functions of District Centeral Co-operative Bank) :
रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक रजलह्ातील प्ा्रमक सहकारी पतपुरवठा संस्ा व इतर सहकारी संस्ांिा कजथिपुरवठा 

करण्ासाठी रिधी गोळा करते. रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक ही प्ा्रमक सहकारी संस्ा व राज् सहकारी बँक ्ांच्ातील 
महत्वाचा दुवा महणूि पुढील का्जे पार पाडत.े

करलहता मधयव्ती सहकतारी बँकेची कतायये

   

 
 

१) ठेवी सवीकारणे
 

६) रजलहा सहकारी चळवळीचे िेतृतव करणे

 
२) कजथिपुरवठा करणे

 
७) तारणावर कजथिपुरवठा करणे

 ३) रजलह्ातील सहकारी संस्ांची बँक  ८) रि्ंरिण, देखरेख व मागथिदशथिि करणे

 ४) राज् सरकारची बँक  ९) रजलह्ातील पतपुरवठ्ात समतोल साधणे

 ५) शाखा रवसतार करणे  १०) ग्ाहक सेवा

१) ठेवी सवीकतारणे  : रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेच्ा शाखा गावपातळीप्यंत का्थि करीत असल्ािे ते्ील सहकारी 
संस्ा व व्क्ती ्ांच्ाकडूि रवरवध प्कारच्ा ठेवी जमा करूि जितेला बचतीची सव् लावण्ाचे का्थि करतात. 
चालू ठेवी, बचत ठेवी, मुदत ठेवी, पिुरावतगी ठेवी इत्ादी प्कारच्ा ठेवी सवीकारतात. 

२) कर्थपुरवठता करणे :  मध्वतगी सहकारी बँका रजलह्ातील सभासद असलेल्ा प्ा्रमक सहकारी पतपुरवठा संस्ांिा 
कजथिपुरवठा करण्ाचे महतवाचे का्थि करतात. रजलह्ातील कृरी पतसंस्ािा शेतीसाठी हंगामी कजजे रदली जातात. एक 
ते पंधरा मरहन्ाप्यंत पीक कजथि वाटप केले जाते त्ांिा अलपमुदतीची कजजे असे महणतात. शेतकऱ्ांिा रवरहर खोदणे व 
शेतीची देखभाल, शेती अवजारे खरेदी, शेततळी इत्ादींसाठी एक ते पाच वराथिप्यंत मध्म मुदतीची कजजे रदली जातात. 
्ा बँका दीघथि मुदतीचा कजथिपुरवठा करू शकत िाहीत. कारण असा कजथिपुरवठा करण्ासाठी ग्ामीण व राष्ट्ी् करृी 
रवकास बँक (NABARD) का्थि करते. दीघथि मुदतीचा महणजे पाच ते पंचवीस वरजे मुदतीचा कजथिपुरवठा करण्ासाठी 
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्ा बँकाकडे पुरेसे भांडवल उपलबध िसते. रजलह्ापुरते म्ाथिरदत का्थिक्ेरि असल्ामुळे ठेवी व भागभांडवल कमी पडत.े 
तारण मालमततचेे ्ोग् मूल्मापि व कजथि वसुलीसाठी आवश्क असणारी ्ंरिणा उपलबध िसते. अलप व मध्म 
मुदतीचा कजथिपुरवठा रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक करत.े

३) करलह्ता्ील सहकतारी संसरतांची बँक : रजलह्ातील सवथि प्ा्रमक सहकारी संस्ांची रि्ंरिक बँक महणूि ही बँक का्थि 
करते. सहकारी संस्ांची बँकर महणूि त्ांचा पैसा सुररक्त सांभाळणे, धिादेश सवीकारणे, धिादेश वटरवण,े पैसे एका 
रठकाणाहूि दुसऱ्ा रठकाणी पाठरवणे (Transfer of money),अरधरवकरथि सवलत (Overdraft) देणे, सभासद 
संस्ांचे राखीव रिधी सुररक्त ठेवणे इत्ादी का्जे मध्वतगी सहकारी बँक करत.े

४) रताजय सरकतारची बँक :  रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक ही रजलहा पातळीवर राज् सरकारची बँक महणिू का्थि 
करते. शैक्रणक संस्ा, रजलहापरररद,पंचा्त सरमती, ग्ामपंचा्त,सहकारखाते ्ांची ्ा बँकेत खाती असतात. 
रजलह्ातील सहकार खात्ाचे सवथि आर्थिक व्वहार ्ा बँकेमाफ्फत होतात. ग्ामीण रवकासाच्ा सरकारच्ा अिेक 
्ोजिा रजलहा परररदेमाफ्फत का्ाथिसनवत होतात. त्ामुळे रजलहा पातळीवर ही राज् सरकारची बँक महणूि का्थि करते.

५) शताखता कवस्तार करणे : रजलह्ाच्ा रठकाणी रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेचे मुख् का्ाथिल् असते. रजलह्ातील 
सवथि सहकारी संस्ांमध्े संपक्फ साधण्ासाठी रजलह्ातील महतवाच्ा रठकाणी रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकांच्ा 
शाखा असणे गरजेचे असते. तसेच ग्ामीण भागामध्े बँरकंग सेवा उपलबध करूि देणे गरजेचे असते महणिूच रजलह्ात 
अिेक रठकाणी शाखा रवसतार करण्ाचे का्थि ही बँक करत.े

६) करलहता सहकतारी चळवळीचे ने्ृतव करणे : रजलह्ातील सवथि सहकारी संस्ांमध्े संपक्फ साधण्ाचे का्थि मध्वतगी 
सहकारी बँक करते. त्ासाठी रजलह्ातील सहकारी संस्ांच्ा स्ापिेसाठी मागथिदशथिि करते. ही बँक राज् सहकारी 
बँकेकडूि आलेल्ा कजाथिचे वाटप रजलह्ातील प्ा्रमक सहकारी संस्ांिा करणे. रजलह्ातील सहकारी चळवळीला 
गती देणे, रिकोप वाढ करणे,रवकासात समतोल प्स्ारपत करूि मागथिदशथिि व रि्ंरिण करणे. रजलह्ातील सहकारी 
चळवळीचे िेतृतव करणे इत्ादी का्जे ्ा बँकेला करावी लागतात. 

७) ्तारणतावर कर्थपुरवठता करणे : रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक जितेला सोन्ा-चांदीच्ा दारगन्ांच्ा तारणावर कजथि 
देते. सहकारी खरेदी – रवक्री संस्ांिा त्ांच्ाकडील शेतमालाच्ा तारणावर तर सूत रगरण्ा, साखर कारखािे ्ा 
औद्ोरगक सहकारी संस्ांिा त्ांच्ाकडील मालाच्ा तारणावर ही बँक कजथिपुरवठा करते.

८) कनयंत्रण, देखरेख व मताग्थदश्थन करणे : रजलह्ातील सवथि प्ा्रमक सहकारी पतपुरवठा संस्ांच्ा कारभारावर रि्ंरिण 
ठेवणे, त्ांच्ा व्वहारांचे रिरीक्ण करणे, कजाथिच्ा ्ोग् वापरावर देखरेख ठेवण,े सभासद संस्ांिा त्ांची उद ्रदष्ट े
पूणथि करण्ासाठी मागथिदशथिि इ. का्जे रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक करते.

९) करलह्ता्ील प्पुरवठ्ता् सम्ोल सताधणे : रजलह्ातील सवथि प्ा्रमक सहकारी संस्ांची खाती व ठेवी ्ा बँकेत 
असतात. ही बँक आपल्ा का्थिक्ेरिातील आर्थिकदृष्ट्ा सक्म असणाऱ्ा सहकारी संस्ांकडिू ठेवी सवीकारूि 
आर्थिकदृष्ट्ा कमकुवत असणाऱ्ा संस्ांिा कजथि ê$पािे भांडवल उपलबध करूि देते व पतपुरवठ्ात समतोल राखत.े

१०) ग्ताहक सेवता : सामान् व्क्ती आपल्ा ठेवी ्ा बँकेत ठेवतात. ्ा बँका आपल्ा ग्ाहकािंा कजथि देणे, पैशाचे स्ािांतर 
करणे, सुररक्त खणांची सो् उपलबध करूि देणे, धिादेश वटरवणे, वीज रबल व रवमा हपे् भरणे ् ासारखी कामे करतात. 
त्ांिा क्ेरडट काडथि, समाटथि काडथि, डेबीट काडथि, ग्ीि काडथि, ए.टी.एम. काडथि, आर.टी.जी.एस, (Real Time Gross 
Settlement), एि.ई.एफ.टी. (National Electronic Fund Transfer), आ्.एम.पी.एस. (Immediate 
Mobile Payment Service) इत्ादी सो्ी पुररवण्ाचे का्थि ही बँक करत.े
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रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक रजलह्ाच्ा आर्थिक पररसस्तीचा अभ्ास करूि त्ाचा अहवाल राज् सरकारला 
सादर करत.े त्ामुळे राज् सरकारला सहकारी धोरणाची आखणी करता ्ेते. राज् सरकार आर्थिकदृष्ट्ा दबुथिल घटक 
व शेतकऱ्ांकररता अिेक ्ोजिा जाहीर करते. ्ा ्ोजिांची का्थिवाही ही बँक करते. रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेच्ा 
का्ाथिवर रजलह्ाचा सहकारी रवकास अवलंबूि असतो. 

कृ्ी १ : करलहता मधयव्ती सहकतारी बँकेचयता शताखेस भेट देऊन तयतांचयता दैनकंदन कतामकतारताचता अहवताल ्यतार 
करता.

७.४  करलहता मधयव्ती सहकतारी बँकेचयता समसयता (Problems of District Central Co-operative Bank) : 
एखादी सहकारी संस्ा जेवहा मोठ्ा प्माणावर का्थि करते तेवहा रतच्ा का्थिपद्धतीमध्े काही समस्ा रिमाथिण होतात. 

त्ाप्माणे रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक ही रजलहा पातळीवर अिेक प्कारची का्जे करीत असली तरीही रतच्ा का्थिपद्धतीत 
पुढील प्माणे समस्ा आढळूि ्ेतात. 

करलहता मधयव्ती सहकतारी 
बँकेचयता समसयता

२. सदोर कजथिमंजुरी प्रक््ा

३. कजथि मंजुरीस रवलंब

४. वाढती ्कबाकरी

५. अका्थिक्म व्वस्ापि

६. अपुऱ्ा ठेवी

७. कजाथिवरील जादा व्ाजदर

८. राजकरी् हसतके्प

९. अपुरे देखरेख व रि्ंरिण

१. अपुरे भांडवल

१०. असमतोल रवकास

१) अपुरे भतांडवल : रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेकडे सवत:चे भागभांडवल व ठेवी मोठ्ा प्माणावर जमा होत िाहीत.
सभासद सहकारी संस्ांची वाढ आरण वाढलेल्ा संख्ेमुळे प्ा्रमक सहकारी पतपुरवठा व इतर सहकारी संस्ा ्ांची 
कजाथिची मागणी पणूथि करता ्ेत िाही. अपुऱ्ा भांडवलामुळे सहकारी संस्ांिा मागणीप्माणे कजथि देऊ शकत िाही.

२) सदोष कर्थ मंरुरी प्रकक्रयता : रि्ोजिाचा अभाव असल्ामुळे कजजे मंजूर करतािा संस्ांची अ्थिक्मता, परतफेड क्मता, 
प्कलप अहवाल, संस्ेच्ा प्गतीची वाटचाल इत्ादी बाबींची सखोल चौकशी, कजथि मागणी अजाथिची छाििी ्ोग् 
प्कारे केली जात िाही. कजथि मागणी अजथि आला करी सरसकट कजजे मंजूर केली जातात. प्ाथि्ािे रदलेली कजजे ्करीत 
होतात. 



132

३) कर्थ मंरुरीस कवलंब : कजाथिची प्करणे रिकाली काढण्ासाठी संचालक मंडळाकडिू खूप वेळ लागतो. कजथि मंजुरीची 
प्रक््ा गुंतागुंतीची आहे. कजथि मंजुरीस रवलंब लागल्ामुळे जेंवहा कजाथिची गरज असते तेंवहा कजजे रमळत िाहीत. 
प्ाथि्ािे शेतकरी सावकारांकडूि तवररत रमळणारे कजथि घेतात. सभासदांचे कजथि मागणी अजथि रजलहा मध्वतगी सहकारी 
बँकेकडे आल्ािंतर अजाथिची छाििी, संचालक मंडळाची कजाथिस मंजुरी ्ाबाबींची पूतथिता करण्ास खूप कालावधी 
लागतो. 

४) वताढ्ी रकबताकी : रि्ोजिाचा अभाव, सदोर कजथि वाटप पद्धती, व्सक्तगत कजथि वाटप इत्ादी कारणामुळे कजजे 
वसूल करण्ात अडचणी रिमाथिण होतात. वसुलीबाबत राजकरी् हसतक्ेप होतो. पररणामी ्कबाकरीचे प्माण वाढत 
आहे. तसेच कजथि घेतलेल्ा सभासद संस्ा कजाथिचे हपे् रि्रमतपणे भरत िाहीत. प्ाथि्ािे ्कबाकरी ही गंभीर समस्ा 
रिमाथिण झाली आहे. 

५) अकताय्थषिम वयवसरतापन : रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेचे व्वस्ापि अका्थिक्म असते. संचालक मंडळावर 
अका्थिक्म व्क्तींचे प्रतरिरधतव असते, कमथिचारी वगथि अप्रशरक्त असतो, कमथिचारी िोकर भरती मधील वरशलेबाजी, 
पदारधकाऱ्ांचे अपुरे ज्ाि व अिुभव, कमथिचारी वगाथिवर राजकरी् दडपण, सहकारी ततवे व का्थिपद्धतीची जाण कमथिचारी 
वगाथिला िसल्ामुळे अका्थिक्म व्वस्ापि होते. 

६) अपुऱयता ठेवी : रजलहा मध्वतगी सहकारी बँका आकरथिक व कलपक ठेव ्ोजिा त्ार करीत िाहीत. आकरथिक व्ाजदर 
रदला जात िाही. जासतीत जासत वै् सक्तक ठेवी रमळरवण्ासाठी त्ा फारशा प््तिशील रदसूि ्ेत िाहीत. त्ामुळे 
भांडवल रिधीत वाढ होत िाही.

७) करता्थवरील रतादता वयतारदर : व्ापारी बँकांपेक्ा ्ा बँकेचा कजाथिवरील व्ाजदर जासत असतो. त्ाचबरोबर कजथि घेत 
असतािा कजथिदाराला काही ठरावीक रक्कम  कजथि रकमेतिू कपात करूि ती ठेवीच्ा सवरूपात गुंतवावी लागते. त्ामुळे 
सभासद व रबगरसभासद ्ा बँकेकडूि माेठ्ा प्माणात कजाथिची मागणी करीत िाहीत.

८) रतारकीय हस्षिेप : सहकारी चळवळीमध्े अिेक मागायंिी राजकरी् हसतक्ेप होत असल्ािे सहकारी चळवळीवर 
त्ाचा अरिष्ट पररणाम झाला आहे. कजथि मंजूर व कजाथिची वसुली ्ासाठी रजलह्ातील राजकारणाचा रवचार केला 
जातो. गटबाजी, वै्सक्तक सवा्थि, सतता प्दशथिि ्ा कारणामुळे बँकेची प्गती ्ोग् रदशेिे होण्ास अड्ळे रिमाथिण 
होतात. 

९) अपुरे देखरेख व कनयंत्रण : मध्वतगी सहकारी बँकेकडे प्ा्रमक सहकारी पतपुरवठा संस्ांवर, त्ांच्ा का्थिपद्धतीवर, 
कजाथिच्ा वापरावर देखरेख व रि्ंरिण ठेवण्ासाठी पुरेसा कमथिचारी वगथि व तपासणी अरधकारी वगथि िाही. त्ामुळे प्भावी 
देखरेख व रि्ंरिण होत िाही. 

१०) असम्ोल कवकतास : रजलहा मध्वतगी सहकारी बँका रजलह्ातील सहकारी संस्ांिा कजथि वाटप करतािा सवथि भागात 
समतोल राखत िाहीत. राजकरी् हसतक्ेपामुळे रजलह्ातील काही संस्ांिा अरधक कजथिपुरवठा होतो तर काही संस्ांिा 
अपुरा कजथिपुरवठा होतो. त्ामुळे रजलह्ातील सहकाराचा समतोल रवकास होत िाही. 

 रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेकडे संस्ांच्ा प्कलपाची तारंरिक बाजू तपासण्ासाठी तज् अरधकारी िाहीत. अप्रशरक्त 
कमथिचारी वगथि असल्ामुळे त्ांिा आधुरिक संगणकप्णाली तरंि अवगत झालेले िाही त्ामुळे बँकेचे दिैंरदि कामकाज 
अका्थिक्म बिते. 

 

कृ्ी २ :  अकताय्थषिम वयवसरतापनतामुळे करलहता मधयव्ती सहकतारी बँकेचयता प्रग्ी् अडचणी कनमता्थण हो्ता्      
यतावर चचता्थ करता.
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७.५ करलहता मधयव्ती सहकतारी बँकेचयता समसयतावर उपताय (Remedies on Problems of District Central 
Co-operative Bank) :

रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक ही रजलह्ातील करृी व ग्ामीण उद्ोगाची प्मुख अ्थिवारहिी महणिू का्थि करते. तसेच 
प्ा्रमक सहकारी पतपुरवठा संस्ा व इतर सहकारी संस्ा ्ांिा कजथिपुरवठा करूि त्ांच्ा कामकाजावर देखरेख व रि्ंरिण 
ठेवते. ही का्जे करतािा ्ेणाऱ्ा समñ¶m§वर पुढील उपा् केल्ास त्ा त्ांच्ा का्ाथित ्शसवी होतील.

करलहता मधयव्ती सहकतारी बँकेचयता समñ¶m§वर उपताय

   

 
 

१) भांडवलात वाढ
 

६) ठेवी वाढरवणे

 
२) कजथिमंजुरीत सुलभता

 
७) कजाथिवर कमी व्ाजदर

 ३) रविारवलंब कजथिमंजुरी  ८) राजकरी् दबावापासूि दूर

 ४) ्कबाकरी वसुली  ९) पररणामकारक देखरेख व रि्ंरिण

 ५) का्थिक्म व्वस्ापि  १०) समतोल रवकास

१) भतांडवलता् वताढ : मध्वतगी सहकारी बँकेिे सवत:चे भांडवल वाढरवण्ासाठी प््ति केले पारहजेत. भाग व कजथिरोखे 
रवक्रीस काढावते. भागभांडवल वाढरवण्ासाठी सभासद िोंदणी मोहीम हाती घ्ावी. 

२) कर्थमंरुरी् सुलभ्ता : मध्वतगी सहकारी बँकेिे कजथि मंजूर करतािा राजकरी् प्भाव, वरशला, सरसकट कजाथिच्ा 
प्करणांिा ‘§Owar असे ि करता कजाथिची गरज, कजथि परतफेड क्मता, कागदपरिांची पूतथिता, ्ोग् तारण इत्ादी गोष्टीचा 
अभ्ास करूि कजथि प्करणे मंजूर करावीत. 

३) कवनताकवलंब कर्थमंरुरी : मध्वतगी सहकारी बँकेिे कजथिमागणी प्करणे रविारवलंब रिकालात काढावीत. कजथि प्करणे 
मंजुरीसाठी मुदत रिसशचत करावी. बँकिेे मंजूर केलेली कजथि प्करणे तवररत देण्ाची व्वस्ा करावी. 

४) रकबताकी वgwली : कजाथिची वgwली करतािा राजकरी् दबावाचा रवचार ि करता संस्ांकडील व व्क्तींकडील 
्कबाकरी वgwलीचा वेग वाढवावा. राजकरी् दबावास ि जुमािता का्देशीर मागाथििे ्करीत कजजे वसूल करावीत. 

५) कताय्थषिम वयवसरतापन : संचालक मंडळातील सवथि संचालक, कमथिचारी वगथि, अरधकारी वगथि ्ांिा सहकारी रशक्ण 
व प्रशक्ण रदले जावे जेणे करूि का्थिक्म व्वस्ापि होईल. प्भावी व्वस्ापिासाठी व्वस्ापि सरमतीला 
शासरिशदु्ध व्वस्ापि प्रशक्ण द्ावे. 

६) ठेवी वताढकवणे : बँकेिे आपल्ा ठेवीत वाढ करणे अत्ंत गरजेचे आहे. त्ासाठी उतपादक, व्ापारी, सामारजक व 
शैक्रणक संस्ा ्ांच्ाकडूि जासतीत जासत ठेवी गोळा कराव्ात. तसेच ठेवीदारांिा आकररथित करण्ासाठी रवरवध 
आकरथिक ठेव ्ोजिा सुरू कराव्ात.

७) करता्थवर कमी वयतारदर : रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकिेे आपल्ा कजाथिवरील व्ाजदर व्ापारी बँकेपेक्ा कमी 
आकारावा. कजथि मंजूर रकमेतूि अवाजवी रक्कम कपात करू ि्े. 
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८) रतारकीय दबतावतापतासून दूर : बँकेच्ा दैिंरदि का्ाथित व्वस्ापकािे संचालकािंा राजकरी् हसतक्ेप करू देऊ ि्े. 
बँकांिी राजकरी् दबावाला बळी ि पडता गरजू आरण अ्थिक्म संस्ांिाच कजजे द्ावीत. कजाथिचे वाटप करतािा बँरकंग 
ततवे आरण ररझवहथि बँक तसेच सहकारी खात्ािे रदलेल्ा आदेशाचे पालि करावे. 

९) पररणतामकतारक देखरेख व कनयंत्रण : रजलह्ातील प्ा्रमक सहकारी पतपुरवठा संस्ांच्ा का्ाथिवर व कजथि वापरावर 
पररणामकारक देखरेख व रि्ंरिण ठेवण्ासाठी बँकेिे आपल्ा तपासणी अरधकारी वगथि ्ांच्ा संख्ेमध्े पुरेशी वाढ 
करावी. 

१०) सम्ोल कवकतास : रजलह्ातील सवथि भागांचा व सहकारी संस्ांचा समतोल रवकास होण्ासाठी रजलहा मध्वतगी 
बँकांिी रजलह्ातील सवथि भागात सहकारी पतपुरवठा संस्ांिा ्ोग् प्माणात कजथि वाटप करावे. 

रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेिे आधुरिक तरंिज्ािाचा वापर करूि व गरजिेुसार रजलह्ात शाखा रवसतार करूि बँरकंग 
क्ेरिासंबंधी आधरुिक सेवा सरुवधा उपलबध करूि रदल्ा पारहजेत. त्ामुळे रजलह्ातील ग्ामीण क्ेरिात बँरकंग सेवा उपलबध 
होतील व रजलह्ातील सहकारी चळवळीचा समतोल रवकास होईल.
 

 

कृ्ी ३ :  ्ुमचयता पररसरता्ील करलहता मधयव्ती सहकतारी बँकेचयता शताखेलता भेट देऊन बँकेचयता दैनंकदन समसयता 
रताणून घयता व तयतावर उपताय सुचवता.

भारतामध्े सहकारी पतपुरवठ्ाची रचिा ररिसतरी् आहे. ्ा ररिसतरी् रचिेमध्े ही बँक मध्वतगी रठकाणी असते 
महणूि रतला मध्वतगी सहकारी बँक असे महणतात. राज्ात प्त्ेक रजलह्ासाठी एक रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक असते. 

एका रवरशष्ट रजलह्ातील प्ा्रमक सहकारी पतपुरवठा संस्ा एकरि ्ेऊि मध्वतगी संस्ा रिमाथिण करतात. त्ा 
मध्वतगी संस्ेला मध्वतगी सहकारी बँक रकंवा बँरकंग ्ुरि्ि असे महणतात. रजलह्ातील प्ा्रमक सहकारी पतपुरवठा 
संस्ािा कजथिपुरवठा करूि त्ांच्ा कामकाजावर देखरेख व रि्ंरिण ठेविू मागथिदशथिि करणारी संस्ा महणजे रजलहा मध्वतगी 
सहकारी बँक हो्.

रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक महणजे जी िागरी सहकारी बँक िवहे पण रजलह्ातील इतर सहकारी बँकािंा कजथि 
देण्ासाठी रिधी गोळा करते. 

• करलहता मधयव्ती सहकतारी बँकेची कतायये :
१) ठेवी सवीकारणे २) कजथिपुरवठा करणे
३) रजलह्ातील सहकारी संस्ांची बँक  ४) राज् सरकारची बँक 
५) शाखा रवसतार करणे ६) रजलहा सहकारी चळवळीचे िेतृतव करणे
७) तारणावर कजथिपुरवठा करणे ८) रि्ंरिण, देखरेख व मागथिदशथिि करणे
९) रजलह्ातील पतपुरवठ्ात समतोल साधण े १०) ग्ाहक सेवा

• करलहता मधयव्ती सहकतारी बँकेचयता समसयता :
१) अपुरे भांडवल २) सदोर कजथिमंजुरी प्रक््ा
३) कजथिमंजुरीस रवलंब ४) वाढती ्कबाकरी

७.६  सतारतांश
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५) अका्थिक्म व्वस्ापि ६) अपुऱ्ा ठेवी
७) कजाथिवरील जादा व्ाजदर ८) राजकरी् हसतक्ेप
९) अपुरे देखरेख व रि्ंरिण १०) असमतोल रवकास

• करलहता मधयव्ती सहकतारी बँकेचयता समसयतावर उपताय :
१) भांडवलात वाढ २) कजथिमंजुरीत सुलभता
३) रविारवलंब कजथिमंजुरी ४) ्कबाकरी वसुली
५) का्थिक्म व्वस्ापि ६) ठेवी वाढरवणे
७) कजाथिवर कमी व्ाजदर ८) राजकरी् दबावापासूि दूर
९) पररणामकारक देखरेख व रि्ंरिण १०) समतोल रवकास

७.७  महत्वताचयता संज्ता

• अलपमुद्ी करये:- तीि ते पंधरा मरहिे मुदतीचा कजथिपुरवठा.

• मधयम मुद्ी करये:- एक ते पाच वरजे मुदतीचा कजथिपुरवठा.

• दीर््थ मुद्ी करये:- पाच ते पंचवीस वरजे मुदतीचा कजथिपुरवठा.

• नताबताड्थ:- ग्ामीण व राष्ट्ी् कृरी रवकास बँक. (NABARD)

• NEFT :- (National Electronic Fund Transfer) िॅशिल इलेकट्रॉरिक फंड टा्नसफरच्ा माध्मातूि 
देशातील कोणत्ाही बँकेत पैसे हसतांतर करण्ाची प्णाली.

• RTGS :- (Real Time Gross Settlement) ररअल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ही अशी प्णाली आहे ज्ामध्े एका 
बँकेतूि दुसऱ्ा बँकेत रविारवलंब रक्कम हसतांतर करता ्ेऊ शकते.

• IMPS :- (Immediate Payment Service) एका बँक खात्ामधूि दुसऱ्ा बँक खात्ामध्े २४ तासात 
मोबाईलच्ा माध्मातूि पैसे पाठरवण्ाची बँकेची सेवा.

प्र.१ अ) खताली कदलेलयता पयता्थयतांमधून योगय पयता्थय कनवडून कवधताने पूण्थ करता व पुनहता कलहता.

१) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेचे का्थिक्ेरि ................ म्ाथिरदत असते.
 अ) राज्ापुरत े ब) रजलह्ापुरत े क) तालुक्ापुरते

२) भारतात सहकारी पतपुरवठ्ाची रचिा ................ आहे.
 अ) ररिसतरी् ब) चतु:सतरी् क) सवदसतरी्

३) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक ही राज् सहकारी बँक आरण ................ ्ांच्ात दुवा महणिू का्थि करत.े
 अ) प्ा्रमक सहकारी पतपुरवठा संस्ा ब) पतपेढ्ा  क) ग्ामीण बँका

७.८  सवताधयताय
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४) रजलह्ातील सहकारी संस्ांची बँक महणूि ................  का्थि करते.
 अ) राज् सहकारी बँक     ब) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक क) िागरी सहकारी बँक

५) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँका ................ बँकेच्ा सभासद असतात.
 अ) िागरी सहकारी ब) राज् सहकारी  क) ग्ामीण सहकारी

ब)  योगय रोड्ता रुळवता.

‘अ’ गट ब’ गट

अ) मॅके्गि सरमती अहवाल
ब) प्रशरक्त कमथिचारी वगथि
क) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक
ड) ठेवी
इ) सहकारी पतपुरवठा रचिा

१) अका्थिक्म व्वस्ापि
२) लाभांश
३) ररिसतरी्
४) १९१५
५) राज् सतर
६) चतु:सतरी्
७) रजलहा सतर
८) व्ाज
९) १९५१
१०) का्थिक्म व्वस्ापि

क)  खतालील कवधतानतांसताठी एक शबद / शबदसमूह कलहता.
१) रजलहा पातळीवर का्थि करणारी सहकारी बँक.
२) राज् सहकारी बँक आरण प्ा्रमक सहकारी पतपुरवठा संस्ा ्ांिा जोडणारा दुवा.
३) रजलह्ातील सवथि सहकारी संस्ांची बँकर महणिू का्थि करणारी बँक.
४) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेकडूि एक ते पाच वराथिच्ा कालावधीसाठी उपलबध होणारे कजथि.
५) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेिे रदलेल्ा कजाथिचे वgyल ि होणारे हपे्.

ड)  खतालील कवधताने चूक की बरोबर ्े कलहता.

१) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेला रजलह्ातील सहकारी संस्ांची अ्थिवारहिी महणतात.
२) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेची ्कबाकरी वाढत आहे.
३) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक प्ा्रमक सहकारी संस्ेच्ा कामकाजावर देखरेख व रि्ंरिण ठेवते.
४) महाराष्ट्ात अमरावती ्े्े परहली रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक स्ापि झाली.
५) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक राज् सतरावर का्थि करते.
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इ)  खतालील कवधताने पूण्थ करता.
१) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेची स्ापिा ................ सरमतीच्ा रशफारशीवê$ि करण्ात आली.
२) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेचे का्थिक्ेरि हे ................ पुरते म्ाथिरदत असते.
३) रजलह्ातील सवथि सहकारी संस्ांची बँक महणूि ................ बँक ओळखली जाते.
४) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक ................ मुदतीचा कजथिपुरवठा करते.
५) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक ................ पातळीवर का्थि करते.

फ)  अचूक पयता्थय कनवडता.

१) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक का्थिके्रि

२) 

३) सहकारी पतपुरवठा रचिा 

४) 

५) ग्ामीण व राष्ट्ी् करृी रवकास बँक

मॅक्ेगि सरमती स्ापिा 

३ ते १५ मरहिे मुदतीचे कजथि 

  
 

सि १९१४, रजलहा पातळी, ररिसतरी्, अलपमुदती कजजे, िाबाडथि

ग)  एकता वताकयता् उत्रे कलहता.
१) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक महणजे का्?
२) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक ग्ाहकांिा कोणकोणत्ा सेवा पुररवते ?
३) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक कोणावर देखरेख व रि्ंरिण ठेवते?
४) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक रकती मुदतीचा कजथिपुरवठा करत?े
५) कोणत्ा सरमतीच्ा रशफारशीवरूि रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक अससततवात आली?

ह)  खतालील वताकयता्ील अधोरेखख् शबद दुरुस् करून वताकय पुनहता कलहता.
१) महाराष्ट्ात अहमदिगर ्े्े परहली रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक स्ापि झाली.
२) सरैय्ा सरमतीच्ा रशफारशीवê$ि रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक अससततवात आली.
३) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक दीघथि मुदतीचा कजथिपुरवठा करत.े
४) राज् सहकारी बँक प्ा्रमक पतपुरवठा सहकारी संस्ांवर रि्ंरिण ठेवते.
५) प्ा्रमक पतपुरवठा संस्ांिा ग्ामीण व  राष्ट्ी् करृी रवकास बँकेकडिू प्त्क् कजथि रमळते.

ई)  गटता् न बसणतारता शबद शोधता.
१) अ) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक, ब) िागरी सहकारी बँक, क) राज् सहकारी बँक, ड) ररझवहथि बँक.
२) अ) ठेवी सवीकारणे, ब) कजथि देणे, क) वाढती ्कबाकरी, ड) ए.टी.एम. सरुवधा.
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र)  योगय क्रम लतावून पुनहता कलहता.
अ) कजथिपुरवठा करणे ब) कजाथिची वसुली करण े क) कजथि मागणी अजथि 

प्र.२ खतालील संज्ता सपष्ट करता.
१) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक  २) िाबाडथि
३) अलप मुदती कजथि

प्र.३  सवम् कलहता / उपयोरनतावर आधतारर् प्रशन.
१) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेच्ा का्ाथिवर रजलह्ातील सहकारी चळवळीचा रवकास अवलंबिू असतो.
२) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेची वाढती ्कबाकरी ही गंभीर समस्ा बिली आहे.

प्र.४  फरक सपष्ट करता.
१) िागरी सहकारी बँक आरण रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक

प्र.५  टीपता कलहता.
१) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेची का्जे
२) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेच्ा समस्ावर उपा्.
३) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेच्ा समस्ा

प्र.६ कतारणे द्ता.
१) रजलह्ातील सहकारी चळवळीचा रवकास हा रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेच्ा का्ाथिवर अवलंबिू असतो.
२) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक अलप आरण मध्म मुदतीचा कजथिपुरवठा करते.
३) वाढती ्कबाकरी ही रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेपुढील गंभीर समस्ा बिली आह.े
४) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक रजलह्ातील सहकारी चळवळीचे िेतृतव करते.
५) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेच्ा व्वस्ापिात अका्थिक्मता आढळते.

प्र.७  खतालील प्रशनतांची रोडकयता् उत्रे कलहता.
१) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेची का्जे रवशद करा.
२) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेच्ा समस्ावर उपा् रलहा.
३) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेच्ा समस्ा रवशद करा.

प्र.८ दीर्घोत्री प्रशन.
१) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेच्ा समस्ा सपष्ट करा.
२) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक महणजे का्? रतची का्जे सरवसतर सपष्ट करा.
३) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेच्ा समस्ावर सरवसतर उपा् सपष्ट करा.

i   i   i
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  ८.१  प्रस्तावनता ८.६  सतारतांश 

  ८.२  अर्थ व वयताखयता ८.७  महतवताचयता संज्ता

  ८.३  कतायये ८.८  सवताधयताय

  ८.४ समसयता   

  ८.५ उपताय

८. महतारताष्टट्र रताजय सहकतारी बँक 
(Maharashtra State Co-operative Bank)

८.१  प्रस्तावनता (Introduction)
भारत हा शेतीप्धाि देश आह.ेकृरी उद्ोगाचे सवरूप हंगामी आहे. ठरावीक काळात करृी उद्ोगासाठी अ्थिपुरवठ्ाची 

जासत गरज असते. महाराष्ट्ातील सहकारी पतपुरवठ्ाची रचिा ररिसतरी् आहे. गावपातळीवर सहकारी पतपुरवठा संस्ा, 
रजलहापातळीवर रजलहा मध्वतगी सहकारी बँका का्थि करतात तर राज्ातील सवथि रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकांची संघ 
संस्ा महणूि राज् पातळीवर राज् सहकारी बँक (रशखर बँक) का्थि करते. 

महाराष्ट् राज् सहकारी बँक ही महाराष्ट्ातील रशखर बँक आहे. पतपुरवठ्ाच्ा ररिसतरी् रचिेत रतचे स्ाि सववोच्च 
असते महणूि रतला रशखर बँक (Apex Bank) असे महणतात. सि १९१४ मध्े मॅक्ेगि सरमतीिे भारतात रशखर सहकारी 
बँकेची आवश्कता प्रतपादि केली. प्ा्रमक सहकारी संस्ािा मध्वतगी सहकारी बँकांच्ा सहका्ाथििे कजाथिची गरज 
पूणथि करण्ाकररता, त्ांच्ावर रि्ंरिण ठेवण्ाकररता आरण त्ांच्ा का्ाथित सुसरूिता आणण्ासाठी राज् सहकारी बँकेची 
स्ापिा झाली. 

राज् सहकारी बँक ही राज्ातील रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकांचा संघ असतो. मुंबई प्ांतात ११ ऑकटोबर, १९११ 
रोजी राज् सहकारी बँकेची स्ापिा झाली. प्त्ेक राज्ासाठी एक रशखर बँक का्थि करते. महाराष्ट् राज् सहकारी बँकेचे 
मुख् का्ाथिल् मुंबई ्े्े आहे. राज् सहकारी बँक रजलहा मध्वतगी सहकारी बँका व प्ा्रमक सहकारी पतसंस्ेच्ा 
माध्मातूि अप्त्क्पणे शेतकऱ्ांिा कजथिपुरवठा करते.

८.२  अर्थ व वयताखयता (Meaning and Definition) :
•	 अर्थ (Meaning) :

सहकारी ततवावर राज्ातील कृरी व्वसा्ाचा सवायंगीण व समतोल रवकास वहावा महणूि करृी पतपुरवठा करणाऱ्ा 
राज्ातील सववोच्च सहकारी बँकेला राज् सहकारी बँक असे महणतात. राज्ातील सहकारी चळवळीचा समतोल रवकास 
घडवूि आणणे हे रतचे प्मुख उद् रदष्ट असते. राज्ातील सहकारी चळवळ आरण ररझवहथि बँक, िाबाडथि ्ांच्ातील महतवाचा 
दुवा महणूि जी बँक का्थि करते रतला राज् सहकारी बँक असे महणतात. 

राज्ातील सहकारी संस्ांिा पतपुरवठा करणारी राज्ातील सववोच्च सहकारी संस्ा महणजे राज् सहकारी बँक हो्.
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•	 वयताखयता(Definition)
	“राज् सहकारी बँक महणजे राज्ातील सहकारी चळवळीला अ्थिपुरवठा करणारी राज्ातील सववोच्च बँक हो्. 

भांडवलाचे एकरिीकरण करूि रिररिराळ्ा क्ेरिांमध्े आवश्कतपे्माणे रिधी खेळवूि ते् ील मागासलेपणा 
दूर करणे, रवकासाला चालिा देणे व संपूणथि राज्ातील सहकारी क्ेरिाचा समतोल रवकास घडविू आणण,े ्ा 
उद्ेशािे का्थि करणारी रशखर संस्ा महणजे राज् सहकारी बँक हो्.” – श्ी. रे. पी. कनयोगी

	“रशखर बँक महणजे ज्ा संस्ेच्ा का्थिक्ेरिाचा रवसतार संपणूथि महाराष्ट्ात असेल, सदस् महणूि रतच्ाशी संलग्न 
असलेल्ा संस्ांच्ा मुख् उद ्रदष्टांचे संवधथिि करणे तसेच त्ांिा सुरवधा आरण सेवा पुररवणे हा रतचा मुख् 
उद्ेश असेल. रिबंधकािे जी संस्ा रशखर संस्ा महणूि वगगीकृत केलेली असेल अशी संस्ा हो्.” – महतारताष्टट्र 
सहकतारी संसरता अकधकनयम १९६०. 

८.३  रताजय सहकतारी बँकेची कतायये (Functions of State Co-operative Bank) :
राज् सहकारी बँक राज्ातील सवथि सहकारी बँकांची बँक (रशखर बँक) महणिू का्थि करते. रजलहा मध्वतगी सहकारी 

बँकांची बँक महणूि राज् सहकारी बँकेला पुढील का्जे पार पाडावी लागतात.

रताजय सहकतारी बँकेची कतायये

   

 
 

१) ठेवी सवीकारणे
 

६) बँरकंग सेवा पुरवणे

 
२) सहकारी संस्ांिा कजथिपुरवठा करणे

 
७) ग्ामीण उद्ोगांिा कजथिपुरवठा करणे

 ३) कजाथिच्ा वापरावर देखरेख व रि्ंरिण  ठेवणे  ८) कजथिपुरवठ्ात समतोल राखणे

 ४) सहकारी संस्ांच्ा का्ाथित एकसूरिता आणणे  ९) शाखा रवसतार करणे

 ५) िाणेबाजाराशी संबंध प्स्ारपत करणे  १०) राज् सहकारी चळवळीचे िेतृतव करणे

१) ठेवी सवीकतारणे : राज् सहकारी बँक आपल्ा सभासद रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेकडूि, रबगर सभासदांकडिू व 
का्थिक्ेरिातील सहकारी संस्ांकडूि ठेवी सवीकारते. रजलहा परररदा, शकै्रणक संस्ा, िगरपारलका इत्ादी स्ारिक 
सवराज् संस्ांच्ा ठेवी सवीकारते. राज् सहकारी बँक मोठ्ा प्माणात ठेवी सवीकारूि, रजलहा मध्वतगी सहकारी 
बँकांची खेळत्ा भांडवलाची गरज पणूथि करते.

२) सहकतारी संसरतांनता कर्थपुरवठता करणे : राज् सहकारी बँकेला मोठ्ा प्माणात रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकािंा व 
राज्ातील इतर सहकारी संस्ांिा कजथिपुरवठा करावा लागतो. राज्ातील सहकारी  प्रक््ा संस्ा, सहकारी ग्ाहक 
संस्ा, सहकारी खरेदी–रवक्री संस्ा, सहकारी गृहरिमाथिण संस्ा, सहकारी औद्ोरगक संस्ा इत्ादी सहकारी संस्ांिा 
राज्सहकारी बँक पतपुरवठा करते. प्ा्रमक सहकारी पतसंस्ेच्ा माध्मातूि शेतकऱ्ांिा अप्त्क् कजथिपुरवठा 
करते.
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३) करता्थचयता वतापरतावर देखरेख व कनयंत्रण ठेवणे : रजलहा मध्वतगी सहकारी बँका, सहकारी प्रक््ा उद्ोग, राज्सतरी् 
औद्ोरगक सहकारी संस्ा ्ािंा कजथिपुरवठा केल्ािंतर त्ा कजाथिचा रवरि्ोग कशा प्कारे करतात ्ावर राज् 
सहकारी बँक देखरेख ठेवते. तसेच सहकारी संस्ांिा कजथि रदल्ािंतर त्ांिी कजाथिचा अ्ोग् वापर टाळूि व ् कबाकरीचे 
प्माण म्ाथिरदत ठेवावे महणूि वेळोवेळी सूचिा देते व तजज् व्क्तींकडूि सभासद सहकारी संस्ेची तपासणी करत.े

४) सहकतारी संसरतांचयता कतायता्थ् एकसूत्र्ता आणणे : सहकारी पतसंस्ा, सहकारी प्रक््ा संस्ा, सहकारी बँका सहकारी 
ग्ाहक संस्ा अशा प्कारच्ा सहकारी संस्ा राज्ात का्थिरत असतात. ्ा सवथि सहकारी संस्ांच्ा का्ाथिमध्े 
एकसूरिता आणल्ारशवा् सहकार चळवळीचा रिकोप रवकास होऊ शकत िाही. सहकारी संस्ांसाठी मागथिदशथिक 
तत्वे ठरवावी लागतात. ही तत्व ेराज् सहकारी बँक रिसशचत करते आरण त्ांची अंमलबजावणी करूि घेण्ाचे का्थि 
रशखर बँक करते. रवरवध प्कारच्ा सहकारी संस्ांसाठी धोरणातमक रूपरेरा ठरवूि देण्ाचे व रतचे पालि करवूि 
घेण्ाचे का्थि ही बँक करते.

५) नताणेबतारतारताशी संबंध प्रसरताकप् करणे : ग्ामीण भागातील प्ा्रमक सहकारी पतसंस्ांचा िाणेबाजाराशी संबंध ्ेत 
िाही. राज् सहकारी बँक राज्ातील रजलहा मध्वतगी सहकारी बँका व इतर सहकारी संस्ांच्ा राखीव रिधीची व 
अरतररक्त भांडवल रकमेची गुंतवणूक िाणेबाजारात करते. रवरवध प्कारच्ा पैशाचे अलप व मध्म मुदतीचे व्वहार 
करणाऱ्ा सवथि संस्ािा रदलेले सं्ुक्त िाव महणजे िाणेबाजार हो्.सहकारी क्ेरिाचा व िाणेबाजाराचा संबंध राज् 
सहकारी बँके माफ्फत ्ेतो. राज् सहकारी बँक कजथिरोख्ाची खरेदी आरण सरकारी ्ोजिात गुंतवणूक करण्ाचे का्थि 
करते. िाणेबाजारातूि अलप मुदतीचे कजथि काढूि आर्थिक टंचाईच्ा काळात रजलहा मध्वतगी बँकांिा वाटप करते. शेती 
व्वहारातूि रिमाथिण झालेल्ा कृरी हंड्ा राज् सहकारी बँक िाणेबाजारात वटरवते. तसेच ग्ामीण भागातील सहकारी 
पतसंस्ांचा िाणेबाजाराशी संबंध प्स्ारपत करण्ाचे का्थि करते.

६) बँककंग सेवता पुरवणे : सहकारी बँकांचा रवसतार राज्भर असतो. राज् सहकारी बँक राज्ातील आपल्ा शाखेमाफ्फत 
खातेदारांिा व सहकारी संस्ािा रवरवध प्कारच्ा बरँकंग सेवा उपलबध कê$ि देते. धिादेश व हंड्ा वटरवणे, एका 
शाखेकडूि दुसऱ्ा शाखेकडे पैशाचे स्ािांतर करणे, डा्फट काढणे इत्ादी सेवा पुरवते.  इंटरिेट बरँकंग, टेलीबरँकंग, 
आर.टी.जी.एस., एि.ई.एफ.टी.्ा बँरकंग सेवा ही बँक पुररवते. 

७) ग्तामीण उद्ोगतांनता कर्थपुरवठता करणे : ग्ामीण भागात औद्ोरगकरीकरणास पतपुरवठा करण्ाचे का्थि राज् सहकारी 
बँक करते. शेतीचा रवकास महणजे ग्ामीण रवकास हो्.ग्ामीण भागात सहकारी साखर कारखािे, सहकारी सूतरगरण्ा, 
शेतीमाल प्रक््ाउद्ोग, हातमाग उद्ोग इत्ादी सहकारी उद्ोगांिा कजथिपुरवठा करते. ग्ामीण भागातील 
कुQ>rरोद्ोग व लघु उद्ोगांमध्े सहकारी रवकासाचे उसद्ष्ट साध् करण्ासाठी त्ांचे भागभांडवल खरेदी करूि 
त्ाचं्ा सुरुवातीच्ा का्ाथित राज् सहकारी बँक मोठा वाटा उचलते व ग्ामीण रवकासात समतोल राखण्ाचे का्थि ही 
बँक करते.

८) कर्थपुरवठ्ता् सम्ोल रताखणे : राज्ातील सवथि रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकांची सांपसततक सस्ती सारखी िसते. 
भागभांडवल, जमा ठेवी सारख्ा िसतात. काही रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकांकडे भागभांडवल व जमा ठेवींच्ा 
तुलिेत कजाथिची मागणी कमी असते. तर काही रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकांकडे शेतीसाठी सुगीच्ा हंगामात कजाथिची 
मागणी वाढते. ज्ा रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकेकडे पैसा रशल्लक आहे त्ा बँकेकडिू भांडवलाची टंचाई असलेल्ा 
रजलहा मधयवतगी सहकारी बँकेकडे रिधी वळरवते आरण ज्ा व्वसा्ात कजाथिची मागणी जासत आहे त्ा व्वसा्ाकडे 
रिधीचा प्वाह वळविू कजथिपुरवठ्ात समतोल साधण्ाचे का्थि राज् सहकारी बँक करते.

९) शताखता कवस्तार करणे : राज् सहकारी बँकेचे मुख् का्ाथिल् मुंबई ्े्े आहे. राज्ातील वेगवेगळ्ा रवभागात 
प्ादेरशक का्ाथिल्े व बँकेच्ा शाखा सुरू केल्ा आहेत. बँकेच्ा शाखेमाफ्फत बँरकंग सेवा उपलबध करूि रदल्ा जात 
आहेत. कजथि रवतरण व कजथि वसुली करण्ाचे का्थि ही बँक करते.
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१०) रताजय सहकतारी चळवळीचे ने्ृतव करणे : भारती् ररझवहथि बँक ही भारत सरकारची बँक महणिू का्थि करते त्ाप्माणे 
राज् सहकारी बँक ही राज् सरकारची बँक महणिू का्थि करते. राज् सरकारची आर्थिक ध्े् धोरणे राबरवणे, 
राज्ातील सहकारी चळवळीच्ा रवकासासाठी ्ोग् रदशा देणे, राज् सरकारला रवकासाचे धोरण रिसशचत करतािा 
राज् सहकारी बँक ्ोग् सल्ला देते. राज्ाच्ा कोणत्ा रवभागात कोणत्ा ्ोजिा राबरवणे गरजेचे आहे ्ाचा सल्ला 
सरकारला देते. राज् सहकारी बँकेच्ा रवकासावर राज्ाचा सहकार रवकास अवलंबिू असतो. 

  राज् सहकारी बँक राज्ातील सहकारी बँकांची बँक महणूि सहकारी धोरणात एकसूरिता आणण्ाचे का्थि करते. 
रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकांच्ा व्वहारांची तपासणी करुि त्ांच्ावर रि्ंरिण ठेवणे त्ांिा मागथिदशथिि करणे व 
ररिसतरी् सहकारी पतपुरवठा रचिेत’रशखर बँक’महणूि का्थि करते. राज् सहकारी बँकेच्ा का्ाथिवर राज्ातील 
सहकारी चळवळीचा रवकास अवलंबूि असतो.

८.४  रताजय सहकतारी बँकेचयता समसयता : (Problems of State Co-operative Bank) :
राज् सहकारी बँकेचे का्थिके्रि संपूणथि राज्भर असते. का्ाथिची व्ाप्ी राज्भर  असल्ामुळे ्ा बँकेच्ा कामकाजात 

समस्ा रिमाथिण होतात. राज् सहकारी बँकेच्ा समस्ा पुढील प्माणे.

१) अपुरे भतांडवल : राज् सहकारी बँकेकडे भागभांडवल, ठेवी, राखीव रिधी इत्ादीद्ारे जमा होणारे भांडवल अपुरे 
असते. राज्ातील सवथि सहकारी संस्ांच्ा कजथिरवर्क मागण्ा पणूथि करण्ासाठी बँकेचे भांडवल अपुरे पडते. राज् 
सरकार आरण िाबाडथिकडूि वारंवार कजजे घ्ावी लागतात. सभासद संस्ांची  संख्ा आरण त्ांच्ा कजाथिच्ा मागणीच्ा 
तुलिेत हे भांडवल अपुरे पडते.

२) अपुऱयता ठेवी : राज् सहकारी बँक पुरेशा प्माणात ठेवी गोळा करण्ात ्शसवी झालेली िाही. बँकेच्ा एकूण 
उलाढालीच्ा मािािे  बँकेकडील ठेवींचे प्माण कमी आहे. सवथिसामान् व्क्तींकडूि गोळा होणाऱ्ा ठेवीचे प्माण 
अत्लप आहे.

३) सदोष कर्थवताटप पद् ध्ी : राज् सहकारी बँक रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकािा व इतर सहकारी संस्ांिा कजथिपुरवठा 
करतािा त्ांची आर्थिक सस्ती व कजथि परतफेडीची क्मता रवचारात ि घेता राजकरी् दबावाखाली रवरशष्ट रजलहा 
मध्वतगी सहकारी बँकांिा आरण अ्थिक्म िसणाऱ्ा सहकारी संस्ांिा कजथिपुरवठा करतात. अिेक वेळा ररझवहथि बँकेच्ा 
आदेशांचे पालि ि करता कजथि वाटप केले जाते.

४) वताढ्ी रकबताकी : राज् सहकारी बँकेची ्कबाकरी सतत वाढत आहे. सदोर कजथिवाटप, कजथिवापराकडे दलुथिक्, 
कजथिवसुलीचे अपुरे प््ति, राजकरी् दबावामुळे कजथि वसुलीत ्ेणारे अड्ळे इत्ादींमुळे ्कबाकरीचे प्माण वाढत 
आहे. कजथिवसुलीकडे लक् ि रदल्ामुळे राज् सहकारी बँकेच्ा सभासद संस्ा आर्थिक अडचणीत आल्ा.

५) अपुरे देखरेख व कनयंत्रण : राज् सहकारी बँक राज्ातील सहकारी संस्ांवर देखरख व रि्ंरिण ठेवण्ात अ्शसवी 
झाली आहे. राज् सहकारी बँकेकडे पुरेसा प्रशरक्त कमथिचारी वगथि उपलबध िसल्ािे रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकांच्ा 
कामकाजांवर देखरेख ठेवता ्ेत िाही. तपासणी अरधकाऱ्ांची संख्ा कमी असल्ामुळे तपासणी ्ोग्ररत्ा केली 
जात िाही. तपासणीमध्े दाखरवलेले दोर दूर केले करी िाही ्ाकडे लक् रदले जात िाही. 

६) अयोगय गुं्वणूक : राज् सहकारी बँक आपले गुंतवणूक धोरण काळजीपवूथिक आखत िाही. राज् सहकारी बँकेवर 
सहकारी संस्ांच्ा भाग भांडवल खरेदीत मोठी गुंतवणूक करण्ासाठी राजकरी् दबाव ्ेतो.त्ामळुे भागभांडवल 
खरेदीमध्े बँकेचा बराचसा पैसा अडकिू पडतो. रिधीची अ्ोग् गुंतवणूक केल्ामुळे बँक अडचणीत ्ेते.

७) कनयोरनताचता अभताव : राज् सहकारी बँक गुंतवणूक व कजथिपुरवठा करतािा रि्ोजिपवूथिक धोरण आखतािा रदसत 
िाही. दीघथिकाळात उप्ुक्त होईल असे कजथिपुरवठ्ाचे व कजथिवसुलीचे रि्ोजि ि केल्ामुळे राज्ाच्ा रवकासावर 
अरिष्ट पररणाम झालेला आहे. 



143

८) मधयम मुद्ीचयता करता्थकडे दुल्थषि : राज् सहकारी बँकेला िाबाडथिकडिू कजथिपुरवठा केला जातो. परंतु ही बँक बऱ्ाच 
वेळा मध्मकालीि कजाथिची रक्कम पूणथिपणे उचलत िाही. त्ामुळे सभासद संस्ांिा मध्म मुदतीचा कजथिपुरवठा 
होत िाही. ही बँक  राज्ातील मध्वतगी सहकारी बँकांच्ा कजथिरवर्क गरजांचा अभ्ास करीत िाही. त्ामुळे कजथि 
रि्ोजिाचे धोरण ्शसवी होत िाही.

९) सदोष कताय्थपद्ध्ी : राज् सहकारी बँक राज्ातील रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकांिा रदलेल्ा कजाथिच्ा वापरावर 
व वसुलीवर ्ोग्प्कारे रि्ंरिण ठेवू शकली िाही. कजथि वाटपासंबंधीचे रिणथि् संचालक मंडळ घेत असते. प्त्ेक 
संचालक आपल्ा भागातील सहकारी संस्ांिा अरधकारधक कजथिपुरवठा वहावा महणिू प््ति करतो त्ामुळे राज्ात 
सहकार क्ेरिाचा समतोल रवकास होत िाही. 

१०) अकताय्थषिम वयवसरतापन : राज् सहकारी बँकेचे व्वस्ापि अका्थिक्म आढळते. अरधकारी वगाथिला सहकारी तत्वाचे 
पुरेसे ज्ाि व अिुभव िसल्ामुळे आरण कमथिचारी वगाथिवर राजकरी् दबाव व दडपण असल्ामुळे व्वस्ापि का्थिक्म 
होत िाही. राज् सहकारी बँकेिे वै्सक्तक कजजे देऊ ि्े असे अरभपे्त आह.े परंतु राज् सहकारी बँकिेे वै्सक्तक कजजे 
रदेलेली आहेत.

८.५  रताजय सहकतारी बँकेचयता समसयतावर उपताय (Remedies on Problems of State Co-operative Bank):
 राज् सहकारी बँक ही राज्ातील सहकारी क्ेरिाची प्मुख अ्थिवारहिी महणिू का्थि करते. राज् सहकारी बँकेचे का्थि 

संपूणथि राज्भर असल्ामुळे रतच्ा कामकाजात समस्ा ्ेतात. राज् सहकारी बँकेच्ा समस्ावर उपा् पुढील प्माणे 

१) भतांडवल उभतारणीवर भर : राज् सहकारी बँकेिे भांडवल वाढीसाठी प््ति केले पारहजे. भाग व कजथिरोखे रवक्रीस 
काढावेत. ठेवी गोळा कराव्ात. भागभांडवल वाढरवण्ासाठी सभासद िोंदणी मोहीम हाती घ्ावी. सरकारिे कमथिचारी 
वेतिासाठी रवशेर अिुदाि रदल्ास भांडवलात वाढ होईल.

२) ठेवी वताढकवणे : राज् सहकारी बँकेिे संस्ा व व्क्ती ्ांच्ासाठी आकरथिक ठेव ्ोजिा त्ार कराव्ात. ठेवीदारािंा 
रविारवलंब व ततपर सेवा देऊि ठेवीत वाढ करावी. ठेवीवर आकरथिक व्ाजदर द्ावा. 

३) योगय कर्थवताटप पद्ध्ी : राज् सहकारी बँकेिे राजकरी् प्भाव व वरशला ्ाला बळी ि पडता कजथि मंजूर करावीत. 
कजायंची गरज, परतफेड क्मता, कागदपरिाचंी ्ोग् छाििी, ्ोग् तारण इत्ादी गोष्टींचा अभ्ास करूि कजथिप्करणे 
मंजूर करावीत. सरसकट कजाथिची प्करणे मंजूर करू ि्ेत.

४) कर्थवसुलीवर भर : राज् सहकारी बँकेिे कजाथिची वसुली करतािा राजकरी् दबावाचा रवचार ि करता कजथि वसुलीसाठी 
कडक धोरणांचा अवलंब करावा. ्करीत रजलहा मध्वतगी सहकारी बँका व इतर सहकारी संस्ांच्ा सो्ी सवलती बंद 
कराव्ात. ्कबाकरीदार संस्ांवर का्देशीर कारवाई करावी. 

५) प्रभतावी देखरेख व कनयंत्रण : राज् सहकारी बँकेिे रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकांच्ा का्ाथिवर रि्ंरिण व देखरेख 
ठेवण्ासाठी तजज् प्रशरक्त अरधकारी वगथि ्ांची संख्ा वाढवूि बँकेच्ा कामकाजाची तपासणी करावी. तपासणी 
केल्ािंतर तपासणीमधील दोर दूर केले रकंवा िाही ्ाकडे लक् द्ावे. 

६) योगय गुं्वणूक : राज् सहकारी बँकिेे गुंतवणूक धोरण काळजीपवूथिक त्ार करावे. बँकिेे आपल्ाकडील भागभांडवल, 
राखीव रिधी, ठेवी ्ांची गुंतवणूक करतािा सहकारी संस्ांची आर्थिक सस्ती, रवकासाची गरज, उतपादकता इत्ादी 
गोष्टींचा रवचार करूि रिधीची ्ोग् रठकाणी गुंतवणूक करावी. 
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७) कतामकतारताचे कनयोरन : राज्ातील रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकांची व इतर मोठ्ा सहकारी संस्ाची कजाथिची गरज 
व सहकार क्ेरिाचा रवकास ्ांची पाहणी कê$ि पतपुरवठ्ाचे रि्ोजि करावे. रजलह्ातील सहकारी संस्ेप्माणे 
पत्ोजिा त्ार कê$ि कजथिवाटपाचे रि्ोजि करावे.

८) कताय्थपद्ध्ी् सुधतारणता : राज् सहकारी बँकिेे पतपुरवठ्ाचे रि्ोजि कê$ि कजथि मंजूर करतािा संस्ांची अ्थिक्मता, 
प्कलप अहवाल, संस्ेच्ा प्गतीची वाटचाल इत्ादी बाबींची सखोल चौकशी करूि कजथि मंजूर कराव.े कजाथिची 
वसुली झाली अशी कागदोपरिी िोंद ि करता प्त्क् कजाथिची वसुली करावी. 

९) कताय्थषिम वयवसरतापन : राज् सहकारी बँकेिे आपली का्जे का्थिक्म होण्ासाठी तजज् प्रशरक्त कमथिचारी वगथि व 
अरधकारी वगथि िेमावा. कमथिचारी व अरधकारी ्ांिा सेवांतगथित प्रशक्ण देण्ाची व्वस्ा करावी.  आवश्क रत्े 
संगणकरी् ज्ाि असणारे अरधकारी िेमावेत. 

१०) सम्ोल कवकतास : राज्ातील सवथि भागातील सहकारी संस्ांचा समतोल रवकास होण्ासाठी सवथि रजलहा मध्वतगी 
सहकारी बँकांिा समाि कजथि वाटपाचे धोरण अवलंबवावे. कजथि मागणी प्करणे रविारवलंब रिकालात काढावीत. 
कजथि प्करणे मंजुरीसाठी मुदत रिसशचत करावी व मंजूर झालेली कजथि प्करणे तव[aत देण्ाची व्वस्ा करावी. त्ामुळे 
राज्ाचा सहकार के्रिाचा समतोल रवकास होईल.

राज्ातील सहकार चळवळीच्ा रवकासात रशखर बँकेचे ्ोगदाि मोठे आहे. सहकार चळवळीच्ा भरवष््कालीि 
रिकोप वाढीसाठी बँकेच्ा का्थिपद्धतील समस्ावर उपा् ्ोजणे आवश्क आहे. त्ासाठी रशखर बँकिेे शाखारवसतार 
करूि कमथिचारी व अरधकारी ्ांच्ा का्थिक्मतेत वाढ केल्ास रतच्ा का्ाथित ्शसवी होईल.

•  नतागरी सहकतारी बँक, करलहता मधयव्ती सहकतारी बँक व रताजय सहकतारी बँक यता्ील ्ुलनतातमक अभयतास

अ. नं. मुद्े नतागरी सहकतारी बँक करलहता मधयव्ती सहकतारी बँक रताजय सहकतारी बँक

१ अ्थि शहरी व रिमशहरी भागात 
स्ापि झालेली प्ा्रमक 
सहकारी बँक महणजे िागरी 
सहकारी बँक हो्.

रजलह्ातील प्ा्रमक 
पतपुरवठा व इतर सहकारी 
संस्ांिा कजथिपुरवठा करूि 
त्ांच्ा का्ाथिवर रि्ंरिण 
ठेवणारी बँक महणजे रजलहा 
मध्वतगी सहकारी बँक हो्.

राज्ातील रजलहा मध्वतगी 
सहकारी बँकािंा कजथिपुरवठा 
करूि त्ांच्ा का्ाथिवर 
रि्ंरिण ठेवणारी बँक महणजे 
राज् सहकारी बँक हो्. 

२ उद्ेश शहरातील पगारदार, 
मध्वगगी्, छोटे व्ापारी, 
कारागीर, लघुउद्ोजक 
इत्ादींिा कजथिपुरवठा करणे 
हा ्ा बँकेचा उद्ेश असतो.

रजलह्ातील प्ा्रमक 
पतपुरवठा सहकारी संस्ांिा 
कजथिपुरवठा करणे हा ्ा बँकेचा 
उद्ेश असतो.

राज्ातील रजलहा मध्वतगी 
सहकारी बँकािंा व सहकारी 
प्रक््ा संस्ांिा कजथिपुरवठा 
करणे हा ्ा बँकेचा उदे्श 
असतो.

३ सभासदतव पगारदार, लहाि व्ापारी, 
मध्मवगगी्, कारागीर 
इ. व्क्तींिा ्ा बँकेचे 
सभासदतव रदले जाते.

प्ा्रमक सहकारी पतसंस्ा 
व इतर सहकारी संस्ांिा ्ा 
बँकेचे सभासदतव रदले जाते.

राज्ातील रजलहा 
मध्वतगी सहकारी बँका, 
सहकारी प्रक््ा संस्ा 
व राज्पातळीवरील इतर 
प्कारच्ा सहकारी संस्ांिा ्ा 
बँकेचे सभासदतव रदले जाते. 
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४ का्थिक्ेरि िागरी सहकारी बँकेचे 
का्थिके्रि शहरापुरते म्ाथिरदत 
असते.

रजलहा मध्वतगी सहकारी 
बँकेचे का्थिक्ेरि रजलह्ापुरते 
म्ाथिरदत असते.

राज् सहकारी बँकेचे का्थिके्रि 
राज्ापुरते म्ाथिरदत असते.

५ पतपुरवठा 
रचिेतील स्ाि

िागरी सहकारी बँक प्ा्रमक 
सतरावर का्थि करते.

रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक 
रजलहा सतरावर का्थि करते.

राज् सहकारी बँक राज् 
सतरावर का्थि करते.

६ प्मुख का्जे शहरी व रिमशहरी भागातील 
जितेकडूि ठेवी सवीकारणे, 
कजथिपुरवठा करणे, हंड्ा 
वटरवणे, सुररक्त खण 
पुररवणे, प्रतरिधी महणूि 
का्थि करणे, आधुरिक बँरकंग 
सुरवधा पुररवणे इत्ादी का्जे 
ही बँक पार पाडते.

रजलह्ातील सहकारी संस्ा 
व व्क्तींच्ा ठेवी सवीकारणे, 
कजथिपुरवठा करणे, प्ा्रमक 
सहकारी पतसंस्ेवर देखरेख व 
रि्ंरिण ठेवणे, रजलहा सहकारी 
चळवळीचे िेतृतव करणे, 
रजलह्ातील सहकारी संस्ांची 
बँक इत्ादी का्जे ही बँक पार 
पाडते. 

राज्ातील रजलहा मध्वतगी 
सहकारी बँकािंा कजथिपुरवठा 
करणे, कजथिपुरवठ्ात 
समतोल राखणे, मध्वतगी 
सहकारी बँकावर देखरेख व 
रि्ंरिण ठेवणे राज् सहकारी 
चळवळीचे िेतृतव करणे, 
राज्ातील सहकारी बँकांची 
बँक इत्ादी का्जे ही बँक पार 
पाडते.

भारतातील सहकारी पतपुरवठ्ाची रचिा ररिसतरी् आहे. गावपातळीवर सहकारी पतपुरवठा संस्ा, रजलहापातळीवर 
रजलहा मध्वतगी सहकारी बँका तर राज्पातळीवर राज् सहकारी बँक का्थि करते. महाराष्ट ्राज् सहकारी बँक ही महाराष्ट्ातील 
रशखर सहकारी बँक आहे. सि १९१४ मध्े मॅके्गि सरमतीची स्ापिा झाल्ािंतर ्ा सरमतीिे सि १९१५ मध्े आपल्ा 
अहवालात भारतात रशखर सहकारी बँकेची आवश्कता प्रतपादि केली. ही बँक महाराष्ट्ातील पतपुरवठा रचिेतील सववोच्च 
पातळीवर का्जे करते महणूि रतला रशखर बँक (Apex Bank) महणतात. 

रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकांिा कजथि पुरवठा करणे आरण त्ांच्ा का्ाथिवर देखरेख व रि्ंरिण ठेवणाऱ्ा बँकेला राज् 
सहकारी बँक (रशखर बँक) महणतात.

•	 रताजय सहकतारी बँकेची कतायये :
१) ठेवी सवीकारणे २) सहकारी संस्ांिा कजथिपुरवठा करणे
३) कजाथिच्ा वापरावर देखरेख व रि्ंरिण ठेवणे ४) सहकारी संस्ांच्ा का्ाथित एकसरूिता आणणे
५) िाणेबाजाराशी संबंध प्स्ारपत करण े ६) बँरकंग सेवा पुरवणे
७) ग्ामीण उद्ोगांिा कजथिपुरवठा करण े ८) कजथिपुरवठ्ात समतोल राखणे
९) शाखा रवसतार करणे १०) राज् सहकारी चळवळीचे िेतृतव करणे

•	 रताजय सहकतारी बँकेचयता समसयता :
१) अपुरे भांडवल २) अपुऱ्ा ठेवी 
३) सदोर कजथिवाटप पद्धती ४) वाढती ्कबाकरी 

८.६  सतारतांश
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५) अपुरे देखरेख व रि्ंरिण ६) अ्ोग् गुंतवणूक 
७) रि्ोजिाचा अभाव ८) मध्ममुदतीच्ा कजाथिकडे दुलथिक्
९) सदोर का्थिपद्धती १०) अका्थिक्म व्वस्ापि

•	 रताजय सहकतारी बँकेचयता समसयतावर उपताय :
१) भांडवल उभारणीवर भर २) ठेवी वाढरवणे 
३) ्ोग् कजथिवाटप पद्धती ४) कजथि वसुलीवर भर
५) प्भावी देखरेख व रि्ंरिण ६) ्ोग् गुंतवणूक
७) कामकाजाचे रि्ोजि ८) का्थिपद्धतीत सुधारणा
९) का्थिक्म व्वस्ापि  १०) समतोल रवकास

८.७  महत्वताचयता संज्ता

१)  कशखर बँक : सहकारी पतपुरवठ्ाच्ा रचिेतील सववोच्च बँक

२) वैयखतिक कर्थ : व्क्तींिा वै्सक्तक तारणावर रदलेले कजथि

३) नताणेबतारतार : रवरवध प्कारच्ा पैशाचे अलप व मध्म मुदतीचे व्वहार करणाऱ्ा सवथि संस्ांिा रदलेले सं् ुक्त िाव. 

प्र.१  अ) खतालील कदलेलयता पयता्थयतामधून योगय पयता्थय कनवडून कवधताने पूण्थ करता व पुनहता कलहता.

१) राज् सहकारी बँक ................ पातळीवर का्थि करते.
 अ) तालुका ब) रजलहा क) राज्

२) राज् सहकारी बँक ................ वर रि्ंरिण ठेवते.
 अ) प्ा्रमक सहकारी पतसंस्ा ब) िागरी सहकारी बँका क) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँका

३) महाराष्ट् राज् सहकारी बँकेचे मुख् का्ाथिल् ................ ्े्े आहे.
 अ) पुण े ब) मुंबई क) िारशक

४) िाबाडथि  ................ बँकेमाफ्फत रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकािंा कजथिपुरवठा करते.
 अ) राज् सहकारी ब) ग्ामीण रवकास क) िागरी सहकारी 

५) राज् सहकारी बँक ................ कडूि कजथि घेते.
 अ) जागरतक बँक ब) िाबाडथि क) व्ापारी बँक

८.८  सवताधयताय
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ब)  योगय रोड्ता रुळवता.

‘अ’ गट ‘ब’ गट

अ) रशखर बँक

ब) राज् सहकारी बँकेची प्मुख समस्ा

क) राज् सहकारी बँकेचे मुख् का्ाथिल्

ड) मॅक्ेगि सरमती स्ापिा

इ) राज् सहकारी बँकेचे सभासद

१) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँका

२) पुणे

३) १९१४

४) राज् सतर

५) मुंबई

६) रजलहा सतर

७) १९५१

८) जादा भांडवल

९) वाढती ्कबाकरी

१०) िागरी सहकारी बँका

क)  खतालील कवधतानतांसताठी एक शबद / शबदसमूह कलहता.
१) सहकारी पतपुरवठ्ाच्ा रचिेतील राज्ातील सववोच्च बँक.
२) राज् सहकारी बँकेची सभासद बँक.
३) राज् सहकारी बँकेला कजथिपुरवठा करणारी बँक.
४) राज्ातील रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकांची बँक.
५) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकांवर रि्ंरिण व रि्मि करणारी बँक.

ड)  खतालील कवधताने चूक की बरोबर ्े कलहता.
१) राज् सहकारी बँकेचे का्थिके्रि देशभर असते.
२) राज् सहकारी बँक शेतकऱ्ांिा प्त्क् कजथिपुरवठा करते.
३) राज् सहकारी बँक ही रशखर बँक आहे.
४) राज्ातील सहकारी चळवळीच्ा रवकासाची जबाबदारी रशखर बँकेवर असते.
५) प्त्ेक राज्ासाठी एक राज् सहकारी बँक असते.

इ)  खतालील कवधताने पूण्थ करता.
१) राज् सहकारी बँक ही ---------- बँकेला कजथिपुरवठा करते.
२) राज् सहकारी बँकेचे का्थिके्रि --------- सतरावर असते.
३) राज्ातील सहकारी चळवळीचा रवकास -------- बँकेवर अवलंबूि असतो.
४) राज् सहकारी बँक -------- बँकेवर रि्ंरिण ठेवते.
५) महाराष्ट्ातील सहकारी पतपुरवठ्ाची रचिा -------- सतरी् आहे.
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फ)  अचूक पयता्थय कनवडता.

१) 

२) राज् सहकारी बँकेचे सभासद

३) 

४) राज् सहकारी बँकेची समस्ा

५) 

राज् सतर

मॅक्ेगि सरमती 

सहकारी पतपुरवठा रचिा

सि १९१४ , रजलहा मध्वतगी सहकारी बँका, ररिसतरी्, राज् सहकारी बँक, वाढती ्कबाकरी 

ग)  एकता वताकयता् उत्रे कलहता.
१) राज् सहकारी बँक महणजे का्?
२) कजथिपुरवठ्ात समतोल राखणे महणजे का्?
३) िाणेबाजार महणजे का्?
४) राज् सहकारी बँक कोणकोणत्ा प्कारच्ा ठेवी सवीकारते?
५) सदोर कजथिवाटप पद्धती महणजे का्?

ह)  खतालील वताकयता्ील अधोरेखख् शबद दुरुस् कê$न वताकय पुनहता कलहता.
१) महाराष्ट्् राज् सहकारी बँकेचे मुख् का्ाथिल् पुणे ्े्े आहे.
२) राज् सहकारी बँक िागरी सहकारी बँकेवर रि्ंरिण ठेवते.
३) राज् सहकारी बँक रजलहा पातळीवर का्थि करते.
४) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकांिा िागरी सहकारी बँकेमाफ्फत कजथिपुरवठा होतो.
५) रजलहा सहकारी बँक ही राज्ाची रशखर बँक आहे.

प्र.२  खतालील संज्ता सपष्ट करता.
१) रशखर बँक  २)  िाणेबाजार
३) ्कबाकरी  ४)  वै् सक्तक कजजे

प्र.३ सवम् कलहता / उपयोरनतावर आधतारर् प्रशन.
१) महाराष्ट् राज् सहकारी बँकेच्ा का्ाथिवर राज्ातील सहकारी चळवळीचा रवकास अवलंबिू असतो.
२) राज् सहकारी बँकेमुळे राज्ातील पतपुरवठ्ात समतोल राखला जातो.
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प्र.४  फरक सपष्ट करता.
१) रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक व राज् सहकारी बँक
२) िागरी सहकारी बँक व रजलहा मध्वतगी सहकारी बँक
३) राज् सहकारी बँक व िागरी सहकारी बँक

प्र.५  टीपता कलहता.
१) राज् सहकारी बँकेची का्जे
२) राज् सहकारी बँकेच्ा समस्ा
३) राज् सहकारी बँकेच्ा समस्ावर उपा्

प्र.६  कतारणे द्ता.
१) राज् सहकारी बँक ही सहकारी पतपुरवठा रचिेतील सववोच्च बँक आहे.
२) राज्ातील सहकारी चळवळीचा रवकास राज् सहकारी बँकेच्ा का्ाथिवर अवलंबूि असतो.
३) राज् सहकारी बँक रजलहा मध्वतगी सहकारी बँकांच्ा का्ाथिवर देखरेख व रि्ंरिण ठेवते.
४) राज् सहकारी बँक हा सहकार क्ेरिाला िाणेबाजाराशी जोडणारा दुवा आहे.
५) राज् सहकारी बँकेची ्कबाकरी ही एक गंभीर समस्ा आहे.

प्र.७  खतालील प्रशनतांची रोडकयता् उत्रे कलहता.
१) राज् सहकारी बँकेची का्जे रवशद करा.
२) राज् सहकारी बँकेच्ा समस्ा रवशद करा
३) राज् सहकारी बँकेच्ा समस्ावर उपा् रलहा.

प्र.८  दीर्घोत्री प्रशन
१) राज् सहकारी बँकेच्ा समस्ावर उपा् सरवसतर रलहा.
२) राज् सहकारी बँकेची व्ाख्ा सांगूि समस्ा सपष्ट करा.
३) राज् सहकारी बँकेचा अ्थि सांगूि का्जे सपष्ट करा.

i   i   i
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९.१ प्रस्तावनता :
भारतात सि १९९१ िंतर सरकारिे िवीि आर्थिक सुधारणांचा का्थिक्म राबरवण्ास सुरुवात केली. ् ामुळे खाजगीकरण, 

उदारीकरण, जागरतकरीकरण हे मोठ्ा प्माणावर झाले. ्ा कारणािे सहकार क्ेरिात मोठ्ा प्माणात सहकाराचा रवकास व 
प्गती बाबत आवहािे रिमाथिण झाली. व्ावसार्क दृसष्टकोिाचा अभाव, साधिसामग्ीचा अभाव, का्थिक्म व प्रशरक्त 
कमथिचाऱ्ांचा अभाव व भांडवलाचा अपुरेपणा आरण सपधाथि ्ा सवथि समस्ांवर पररणामकारक तोडगा महणिू सहकार रशक्ण 
व प्रशक्ण ्ा का्थिक्माकडे पाहण्ात ्ेते. ्ातूिच सहकार रशक्ण व प्रशक्णाची आवश्कता व गरज भासली. रशक्ण व 
प्रशक्णामुळे कामात अरतउच्च कौशल् प्ाप् होते रशवा् कामात का्थिक्मता व उच्च दजाथि प्ाप् होतो.

सहकार ही एक जीविप्णाली आहे त्ामुळे सहकाराची तत्वे, मूल्े, व्वस्ापि, सहकारी संस्ेशी संबंरधत व्क्तीची 
अरधकार, कतथिव्े व जबाबदाऱ्ा आरण परसपर संंबंध ्ातील महत्वाच्ा गोष्टी इ. ची मारहती सहकार क्ेरिातील प्त्ेक 
घटकाला असणे व त्ािे ती आचरणात आणणे आवश्क असते.

९.२ भतार्ता्ील सहकतार कशषिण व प्रकशषिणताचता इक्हतास :
भारतात १९१५ साली मॅक्ेगि सरमतीिे सादर केलेल्ा आपल्ा अहवालात सहकार रशक्ण व प्रशक्ण आवश्क 

असल्ाचे सपष्ट केले आहे. मारि आपल्ा देशात सहकार रशक्ण व प्रशक्ण प्त्क् अंमलात आणण्ासाठी ‘सहकार 
सरचव प्रशक्ण मंडळ’ िावाची ्ोजिा सवथिप््म कै. िामजोशी ्ांिी सि १९१६ मध्े मांडली. ्ामध्े सहकार का्दा, 
रि्म, कामकाज पररपरिके ्ारवर्ी रशक्ण देण्ाची ्ोजिा असावी अशी रशफारस केली होती.

सि १९१७ मध्े झालेल्ा प्ांरतक सहकारी परररदेत एस. एल. तालमाकरी ्ािंी सहकारी रशक्ण व प्रशक्णारवर्ी 
एक रिबंध सादर केला. त्ाआधारे सि १९१८ मध्े मुंबई सेंट्ल को-ऑपरेरटवह इरनसटट्ूट िावाची संस्ा स्ापि करण्ात 

९.  सहकतार कशषिण आकण प्रकशषिण
(Co-operative Education and Training)

 ९.१  प्रस्तावनता 

 ९.२  भतार्ता्ील सहकतार कशषिण व प्रकशषिणताचता

   इक्हतास

 ९.३ अर्थ व वयताखयता 
 ९.४ सहकतार कशषिण व प्रकशषिणताची उद ्कदष्टे

 ९.५ सहकतार कशषिण व प्रकशषिणताची 
   गरर / आवशयक्ता

 ९.६ सहकतार कशषिण व प्रकशषिणताची

   संर्टनतातमक रचनता

 ९.६.१ रताष्टट्रीय सहकतारी महतासंर्

 ९.६.२ महतारताष्टट्र रताजय सहकतारी संर्

९.७  सहकतार कशषिण व प्रकशषिण 

  देणताऱयता प्रबंधन संसरता

९.७.१ वैकुंठ मेह्ता रताष्टट्रीय सहकतारी प्रबंधन संसरता

९.७.२ पद्मश्ी डॉ. कवठ्ठलरताव कवखे पताटील

  सहकतारी प्रबंधन संसरता

९.७.३ डॉ. धनंरयरताव गताडगीळ सहकतारी प्रबंधन 

  संसरता

९.८  सतारतांश

९.९  महत्वताचयता संज्ता

९.१०  सवताधयताय
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आली. ही संस्ा आता ‘महाराष्ट् राज् सहकारी संघ’ ्ा िावािे ओळखली जाते. ्ा प्ांरतक सहकार परररदेत सहकाराचा 
िैरतक पा्ा ्ा रवर्ावर राष्ट्रपता महातमा गांधी ्ांिी रिबंध सादर केला. सि १९१८ मध्े शाही कृरी आ्ोगािे सादर 
केलेल्ा अहवालामध्े संस्ा संस्ापक, सभासद, संचालक व प्शासिातील कमथिचारी ्ांिा रशक्ण - प्रशक्णाची 
रितांत गरज असल्ाचे महटले आहे. ्ामुळे सभासद व संस्ेच्ा संबरंधत इतर घटकांिा सहकाराची तत्वे, का्थिपद् धती व 
उद्ेश समजण्ास मदत होईल व सहकाराची व्ाप्ी वाढू शकेल. सि १९३५ च्ा मालकम डारलयंग ्ांच्ा अध्क्तेखाली 
सहकाराचा आढावा घेण्ासाठी स्ापि झालेल्ा सरमतीिे सहकार चळवळीची प्गती ि होण्ाचे कारण कमथिचाऱ्ांच्ा 
रशक्ण व प्रशक्णाचा अभाव आहे. असे िमूद केले आहे. त्ाचप्माणे सि १९४६ च्ा सहकार रि्ोजि सरमतीिे सहकार 
तत्वाचा रवकास होण्ाकररता सहकार रशक्ण व प्रशक्णाची गरज िोंदरवली आहे. सि १९५१ मध्े श्ी. ए. डी. गोरवाला 
्ांच्ा अध्क्तेखाली असखल भारती् ग्ामीण पतपुरवठा पाहणी सरमती रि्ुक्त करण्ात आली होती. ्ा सरमतीिे १९५४ 
साली सादर केलेल्ा अहवालात सहकाराच्ा रशक्ण - प्रशक्णाची रितांत गरज आहे असे सारंगतले आहे. त्ाचबरोबर 
१९९५ साली सहकाराच्ा तत्वांची पुिथिरचिा ्ावर रवचार करण्ाकररता किॅडा ्ा देशात आंतरराष्ट्ी् पातळीवर झालेल्ा 
सभेत सहकाराची तत्वे व मूल्े रिसशचत करण्ाबरोबरच सहकार रशक्ण व प्रशक्णाची रितांत गरज आहे असे जाहीर केले.

९.३. सहकतार कशषिण - प्रकशषिणताचता अर्थ व वयताखयता
सहकार ही एक मािवी सहज प्वृतती आहे. तसेच समाज रचिेचा तो एक मोठा आधार आहे. सहकार चळवळ भक्कम 

व मजबूत पा्ावर उभी करण्ासाठी सहकारी चळवळीचा रवकास करण्ासाठी रक््ाशील व जागरूक सभासद वगथि रिमाथिण 
करावा लागतो. ्ाकररता सहकार रशक्ण व प्रशक्ण मोलाची भरूमका पार पाडते.

सहकतार कशषिणताचता अर्थ ः
सहकारी तत्वे, उद ्रदष्टे, पद् धती व व्वहार ्ांचे सहकारी संस्ांच्ा सभासदांिा, संचालकािंा, का्थिकत्ायंिा, 

अरधकाऱ्ांिा व कमथिचाऱ्ांिा ज्ाि देऊि त्ांच्ात सहकारावरील रिष्ा, सहका्ाथििे का्थि करण्ाची प्वृतती व चळवळीच्ा 
रवकासाची रजद् द ्ा गुणांचा रवकास करण्ाची प्रक््ा महणजे सहकार रशक्ण हो्.

•  वयताखयता :
“ सहकार रशक्ण महणजे सहकाराशी संबरंधत असणाऱ्ा व्क्तींिा सहकाराची तत्वे, पद् धती व उद्ेश ्ांचे ज्ाि देणे 

हो्. तसेच सहकारातील रिष्ा व सवखुशीिे एकररित काम करण्ाची ्ोग्ता रकंवा कुवत इ. गुणांचा रवकास करणे हो्.” 
- डॉ. कृषणता सवतामी

•  सहकतार प्रकशषिणताचता अर्थ
 एखादे का्थि करण्ासाठी आपली जबाबदारी लक्ात घेऊि ते का्थि पार पाडण्ासाठी लागणारे कौशल् प्ाप् करणारी 

पररसस्ती रकंवा रशक्ण प्रक््ा ज्ाद्ारे उपलबध करूि रदले जाते त्ालाच प्रशक्ण असे महणतात.
•  वयताखयता

“सहकारी संस्ेच्ा सेवकाला धोरणांची प्त्क् अंमलबजावणी व का्ाथिल्ीि कामे, रहशेब लेखि, इत्ादी सवरूपाची 
कामे करावी लागत असल्ािे त्ाला काम अरधक चांगल्ा प्कारे ्ेण्ासाठी, सहकारातील संबरंधत रवर्ांचे सखोल व 
प्ात्रक्क अशा सवरूपाचे जे प्ात्रक्क रशक्ण रदले जाते त्ाला सहकार प्रशक्ण असे महणता ्ेईल.”

“सहकारी क्ेरिातील कमथिचारी, पदारधकारी ्ांच्ा का्थिक्मतेत व गुणवततते उच्चतम वाढ वहावी. जबाबदारीची भाविा 
रिमाथिण वहावी ्ाकररता कमथिचाऱ्ाचंे ज्ाि व कौशल् वाढीस लावणे व िैरतक मूल्े ्ांची जाणीव करूि देऊि त्ासाठी 
आवश्क ते कौशल् रिमाथिण करण्ाच्ा प््तिाला सहकार प्रशक्ण असे महणतात.”
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९.४ सहकतार कशषिण व प्रकशषिणताची उद् कदष्टे :
सहकाराशी संबंरधत असलेल्ा व्क्तींिा सहकाराचा उदे्श, सहकाराची व्ाप्ी, सहकाराची का्थिपद् धती, व्वहार 

इ. ची मारहती असणे आवश्क असते. त्ाद्ारे त्ांिी एकररितपणे रि:सवा्गी हेतिूे काम करण्ाची गरज असते. महणूिच 
सहकार रशक्ण व प्रशक्णाची उद ्रदष्टे पुढीलप्माणे सपष्ट करता ्ेतील.

१) सहकतारताची संकलपनता पटवून देणे : सहकारी के्रि हे बऱ्ाच लोकांिा अपरररचत असल्ािे सहकाराची संकलपिा का् 
असते. त्ाची गरज पटवूि द्ावी लागते. सहकाराच्ा माध्मातूि होणारे फा्दे का् आहेत ्ांची जाणीव लोकांिा 
करूि देणे.

२) लोकतांनता सहकतारी चळवळीकडे आककष्थ् करणे : सहकाराचे महत्व लोकांिा पटवूि देऊि सहकारात लोकांचे 
रहत कसे साध् करता ्ेईल ्ाची मारहती रदल्ास सहकाराचे महत्व त्ांिा समजेल. अरिष्ट प्वृततींिा बाजूला 
करण्ासाठी सहकाराच्ा तत्वािुसार सवत:चा आरण इतरांचाही फा्दा करूि घेण्ासाठी लोकांिा सहकारी 
चळवळीकडे आकररथित करणे.

३) रबताबदतार व रतागरूक सभतासद ्यतार करणे  : सहकारी संस्ेचे सभासद जेवढे का्थिक्म आरण जागरूक असतील 
तेवढा संस्ेचा कारभार व्वसस्त का्थिक्मपणे चालण्ास मदत होते. महणूिच असे का्थिक्म आरण जागरूक सभासद 
त्ार करणे.

४) सहकतारी संसरेसताठी सषिम ने्ृतव कनमता्थण करणे : सहकारी संस्ेच्ा रवकासासाठी जबाबदार व सक्म िेतृतवाची 
गरज असते. सहकार रशक्ण व प्रशक्णातूि कलपकता, दूरदृष्टी, प्ामारणकपणा, का्थि करण्ाची वृतती, सवायंिा 
बरोबर घेऊि जाण्ाची कला, प्भावीपणा, धाडस, इत्ादी गुणांची जोपासिा करूि संवधथिि करण्ाचा प््ति केला 
जातो. साहरजकच सहकारी चळवळीचे िेतृतव जर सभासदांमधूिच घडत गेले तर असे िेतृतव सहकारी संस्ेला 
भरवष््काळात रवकासाकडे िेऊ शकते.

५) संर्कट् दृखष्टकोन कनमता्थण करणे : सभासदांमध्े एकोपा आरण समािता प्स्ारपत होण्ासाठी सहकारावर रिष्ा 
रिमाथिण वहावी लागते. ्ा कारणािे, समता व एकोपा रिमाथिण करण्ासाठी लागणारी वैचाररक व मािरसक बैठक त्ार 
होते.

६) सहकतारताची ्त्व,े कताय्थपद् ध्ी व वयवहतार यतंाचे ज्तान देणे : सहकारी संस्ेच्ा माध्मातूि व्वहार कसे चालतात. 
त्ामध्े िैरतकता कशी सांभाळावी, सवथिसामान् जितेचे रहत कसे साध् होईल ्ाचे संस्ेशी संबंरधत असणाऱ्ा 
सभासद, संचालक, कमथिचारी ्ा सवायंिा ज्ाि देणे.

७) वयतावसताकयक कौशलये कवककस् करणे : सहकारी संस्ा ह्ा व्ावसार्क संस्ा आहेत.  त्ादृसष्टकोिातूि 
व्ावसार्क कौशल्े रवकरसत होणे हे सहकार रशक्ण प्रशक्णाचे एक महतवाचे उसद्ष्ट आहे.  त्ासाठी सहकाराची 
ततवे, व्वहार, का्थिपधदती ्ारशवा् अरधकार, जबाबदाऱ्ा, कतथिव्े, िेतृतव, रिणथि्क्मता, रि्ोजि, रि्ंरिण, 
समनव् इत्ादी व्ावसार्क कौशल्ांचा रवकास होण्ासाठी सहकारी रशक्ण प्रशक्ण महतवाचे ठरते.

८) भ्रष्टताचतार व गैरकतारभतारतालता आळता र्तालणे : सहकारी संस्ेचे सभासद, संचालक, अरधकारी व कमथिचारी ्ा सवायंिा 
प्ामारणकपणा, चाररत््, कतथिव्दक्ता, व्वहा्थिता इत्ादी गुणांचे महत्व पटवूि देऊि हे गुण त्ांच्ामध्े रिमाथिण 
करणे हे सहकार रशक्ण व प्रशक्णाचे उद् रदष्ट आहे. त्ामुळे इतरांच्ा रवकासाबरोबरच आपला रवकास करण्ाचा 
दृसष्टकोि त्ार होऊि गैरव्वहार व भ्रष्टाचारी प्वृततींिा आळा बसू शकतो.

९) प्रकशकषि् सेवक वगता्थची गरर भतागकवणे : सहकारी संस्ेचे व्वस्ापि, प्शासि व इतर जबाबदाऱ्ा सांभाळण्ासाठी 
सेवकवगाथिची आवश्कता असते. हा सेवक वगथि सहकार रशक्ण प्रशक्णाच्ा माध्मातूि उपलबध वहावा ही अपेक्ा 
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असते. व्वस्ापकरी्, प्शासकरी् कमथिचारी वगथि प्रशरक्त असेल तर संस्ेचे कामकाज अरधक का्थिक्मपणे 
चालरवणे शक् होते.

१०) सहकतारी संसरतांचता कनकोप व सं्ुकल् कवकतास करणे : सहकारी क्ेरिाचा रवकास हा राज्ातील वेगवेगळ्ा रजलह्ात, 
औद्ोरगक आरण व्ावसार्क के्रिात असमाि सवरूपात होतो. त्ातूि सहकारी चळवळीमध्े असंतुलि रिमाथिण  
झाले आहे. तसेच गैरप्वृततीमुळेदेखील सहकारी संस्ांच्ा रवकासात अडचण रिमाथिण होते. हे टाळण्ासाठी सहकारी 
संस्ांचा रिकोप व संतुरलत रवकास करणे.

९.५ सहकतार कशषिण व प्रकशषिणताची गरर / आवशयक्ता :
सहकार रशक्णाची उद् रदष्टे साध् करण्ासाठी सहकार रशक्ण - प्रशक्णाची गरज / आवश्कता पुढील प्माणे.

१) सहकतारी चळवळीचे ने् ृतव : सहकारी संस्ेचे िेतृतव रकती सक्म आरण कुशल आहे ् ावर संस्ेचे भरवतव् अवलंबूि 
असते. सहकारी संस्ेवर, तत्वावर, मूल्ांवर रिष्ा असणारे, कुशल संघटक असणारे आरण सभासदांच्ा, संस्ेच्ा 
रवकासाची तळमळ असणारे िेतेच सहकारी संस्ेला रवकासाकडे िेऊ शकतात महणूि िेतृतव घडरवण्ासाठी सहकार 
रशक्ण व प्रशक्ण आवश्क असते.

२) सहकतारी संसरेचता कवकतास : सहकार रशक्ण व प्रशक्णामुळे संस्ेच्ा समस्ा, त्ावरील उपा्, भावी काळातील 
आवहािे, िविवीि तंरिज्ाि व का्थिपद् धती ्ांची मारहती सहकारी संस्ेच्ा प्त्ेक घटकाला रमळू शकते व त्ा 
माध्मातूि सहकारी संस्ेचा रवकास घडूि ्ेतो. महणूि सहकार रशक्ण व प्रशक्णाची आवश्कता असते.

३) कताय्थषिम वयवसरतापन : सहकारी संस्ेच्ा कमथिचाऱ्ांिा, अरधकाऱ्ांिा व संचालकांिा संस्ेचे कामकाज अरधक 
चांगल्ा रीतीिे व का्थिक्मपणे पार पाडण्ासाठी लागणारे ज्ाि व कौशल् सहकार रशक्ण प्रशक्णातूिच रमळू 
शकते. त्ामुळे संस्ेचा कारभार सुव्वसस्त व का्थिक्मपणे चालू शकतो.

४) कशकषि् सभतासद वगता्थची कनकम्थ्ी : सहकारी संस्ांचा रवकास प्ामुख्ािे ग्ामीण भागात झालेला रदसूि ्ेतो. ग्ामीण 
भागातील सभासदांमध्े रशक्णाचे प्माण कमी असते. त्ामुळे सहकाराची तत्वे, मूल्े, का्थिपद्धती ् ांचे ज्ाि त्ांिा 
असेलच असे िाही. रशवा् सहकाराच्ा माध्मातूि रमळणारे फा्दे देखील त्ांिा माहीत िसतात. सभासदांिा 
त्ांचे अरधकार, जबाबदाऱ्ा व कतथिव्े ्ांची जाणीव करूि देणे आवश्क असते. महणूिच सभासद वगाथिमध्े 
सहकार रशक्ण व प्रशक्णाच्ा माध्मातूि परसपर सहका्ाथिची व प्गतीची भाविा वाढीस लावण्ासाठी सहकार 
रशक्ण महत्वाचे ठरते.

५) सहकतारतावरील कवशवतास दृढ करणे : सवथिसामान् जिता व सभासद ्ांच्ा मिामध्े सहकाराची तत्वे, मूल्े, व्वहार 
्ांची मारहती पररणामकारकपणे रुजवावी लागते. त्ातूि सहकारावरील रवशवास दृढ होण्ास मदत होते महणूि 
सहकार रशक्ण व प्रशक्ण गरजेचे असते.

६) कुशल संर्टन : सहकारी संस्ेच्ा संघटिेमध्े रवरवध घटक असतात. उदाहरणा्थि, सभासद, संचालक, का थ्िकारी 
संचालक, अध्क्, सरमती सदस्, व्वस्ापक, अरधकारी, कमथिचारी इत्ादी. ्ा सवायंिाच संस्ेची का्थिपद्धती, 
त्ांची भूरमका, अरधकार, कतथिव्े, जबाबदाऱ्ा, संस्ेचे व्वहार, रहशोब, परिव्वहार, िोंदी, रवरवध का्दे व 
त्ातील तरतुदी ्ांची मारहती असणे आवश्क असते. ही मारहती सहकार रशक्ण व प्रशक्णातूि रदली जाते महणूि 
सहकार रशक्ण व प्रशक्णाची गरज आहे.
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७) सहकतारी षिेत्रतास सवतावलंबी बनकवणे : सहकारी संस्ा जरी सेवाभावी संस्ा असली तरी रतला व्ावसार्क का थ्ि 
करावी लागतात. त्ातूि उतपन्न खचाथिची तरतूद करतािा शासकरी् अिुदाि आरण मदतीची अपेक्ा ठेवली जाते. 
मारि आर्थिक दृसष्टकोिातूि सहकारी संस्ा सवावलंबी आरण अ्थिक्म होण्ासाठी पुरेसे उतपन्न रमळरवण्ाची क्मता 
्ा संस्ांमध्े रिमाथिण वहावी लागते. बदलत्ा आर थ्िक प्ाथिवरणाकडे सहकारी संस्ांिा आपले अससततव रटकवूि 
ठेवणे गरजेचे आहे. त्ासाठी सहकारी संस्ेतील सवथि कमथिचारी, अरधकारी, संचालक ्ा सवायंसाठी सहकार रशक्ण 
- प्रशक्ण आवश्क असते.

८) भ्रष्टताचतार व गैरवयवहतारतावर कनयंत्रण : सहकारी संस्ेतील व्वहारांमध्े पारदशथिकता रिमाथिण होण्ासाठी सहकाराची 
तत्वे, मूल्े ्ावर रिष्ा असावी लागते. सहकारी संस्ेचे कमथिचारी, अरधकारी, पदारधकारी, सभासद ्ांिा त्ांचे 
महत्व व फा्दे समजावूि द्ावे लागतात. त्ासाठी सहकार रशक्ण व प्रशक्णाची आवश्कता असते.

९) सहकतारताचयता ्त्वतांचता प्रसतार : परसपर सहका्थि, लोकशाही रशक्ण, सामंजस्, रिष्ा, प्ामारणकपणा, धमथिरिरपेक्ता, 
सरहष्णुता, इत्ादी तत्वे सहकाराशी संबंरधत असली तरी ती प्त्ेक व्क्तीच्ा जीविात देखील महत्वाची असतात. 
महणूिच ्ा तत्वांचा प्सार वहावा, ती सवथिसमावेशक वहावीत ्ासाठी सहकार रशक्ण व प्रशक्णाची गरज असते.

१०) सभतासदतंाचता प्रभतावी व सक्रीय सहभताग : सहकारात सभासदांच्ा वतीिे संचालक मंडळ सहकारी संस्ेचा कारभार 
पाहते. मारि अिेक सभासद हे आपल्ा हक्क कतथिव्ांबाबत जागरुक िसतात.  सहकारी संस्ेच्ा सभासदांिी 
संस्ेच्ा अरधमंडळाच्ा वाररथिक सभा, अरधमंडळाच्ा रवशेर सभेत उपसस्त राहूि रिणथि्प्रक््ेत व कामकाजात 
सहभाग घेतला पारहजे. ्ातूि सभासदांचा प्भावी व सक्री् सहभाग वाढेल. ्ासाठी सहकार रशक्ण व प्रशक्णाची 
आवश्कता आहे.

९.६ सहकतार कशषिण आकण प्रकशषिणताची संर्टनतातमक रचनता :
 सहकारातील रशक्ण व प्रशक्णाची संघटिातमक ररिसतरी् रचिा अाहे.
• केंद्ी् पातळी - राष्ट्ी् सहकार महासंघ - वररष् पातळीवरील रशक्ण प्रशक्णाची व्वस्ा.
• राज् पातळी - महाराष्ट् राज् सहकारी संघ - मध्म पातळीवरील रशक्ण प्रशक्ण.
• रजलहा पातळी - रजलहा सहकार मंडळे - करिष् पातळीवरील रशक्ण व प्रशक्ण.

 वरील सहकार रशक्ण व प्रशक्ण व्वस्ेबाबतची ्ोडक्ात मारहती खालीलप्माणे :

९.६.१ रताष्टट्रीय सहकतारी महतासंर् : (National Co-operative Union of India) 
राष्ट्ी् सहकारी संस्ांचा महासंघ ही भारतातील सहकारी चळवळीतील रशखर संस्ा आहे. ही संस्ा राष्ट्ी् पातळीवर 

सहकारी चळवळीचे िेतृतव करते. सि १९२९ मध्े ‘‘ऑल इंरड्ा को-ऑपररेटवह ्ुरि्ि इरनसटट्ुट’’ ्ा िावािे ही संस्ा 
स्ापि झाली. सि १९५१ मध्े ्ा संस्ेचे िाव ‘‘िॅशिल को-ऑपरेरटवह ्ुरि्ि’’ असे ठेवण्ात आले. ्ा महासंघाचे 
का्ाथिल् रदल्ली ्े्े आहे. ्ा संस्ेला (IFFCO) ईफको, (KRIBHCO) करृी भारती व (NAFED) िाफेड ्ासारख्ा 
संघ संस्ांचे सहका्थि रमळते.

• कतायये ः
सहकार चळवळीची वाढ व रवकास हा ् ा संस्ेचा प्मुख हेतू आहे. ् ा राष्ट्ी् सहकारी महासंघाची का्जे पुढीलप्माणे:-

१) सहकारातील वेगवेगळ्ा समस्ांवर  उपा् शोधूि संशोधि प्कलप त्ार करणे.

२) सहकार रशक्ण प्रशक्ण का्थिक्म त्ार करणे.
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३)  सहकार चळवळीच्ा प्रससद्ीसाठी दृकश्ाव् सासहत् सिरामाण करणे.

४)   सहकार चळवळीसंबंधी वेगवेगळ्ा प्रकाशिातूि राससके, जिमाल, रासहतीपत्रके प्रकासशत कê$ि सहकार 
चळवळीचा प्रचार व प्रसार करणे.

५) राष्ट्ी् व आंतरराष्ट्ी्  सतरावर भारती् सहकार चळवळीसंबंधी असधकृत रासहती व आकडेवारी प्रकासशत 
करणे.

६) राष्ट्ी् व आंतरराष्ट्ी् पररषदेतूि सहकार चळवळीचे प्रसतसिसधतव करणे.

७) पररसंवांद, चचामासत्रे, पररषदांचे आ्ोजि करणे.

८) केंद्र सरकारला सहकार चळवळीसंबंधी सिणमा् घेण्ासाठी सल्ा देणे.

्ा संस्ेच्ा का्ामाची व्ाप्ी रोठी आहे. 

 
कृती १ : राष्ट्ीय सहकार महासंघाचया कायायाबाबत आपलया शिक्षकांबरोबर चचाया करा.

९.६.२ महाराष्ट् राजय सहकारी संघ : (Maharashtra State Co-operative Union)
रहाराष्ट् राज् सहकारी संघ ही सहकार प्रसशक्षणातील आद्य संस्ा सरजली जाते. देशातील ही सवामात जुिी प्रसशक्षण 

संस्ा आहे. १९०४ साली सरिटीश सरकारिे भारतातील सहकारी संस्ांवर सि्ंत्रण ठेवण्ासाठी पसहला सहकार का्दा रंजूर 
केला. पुढे सहकारी संस्ेच्ा संख्ेत वाढ होऊ लागली.  सहकारात आपले सहत आसण कल्ाण आहे हे सरजल्ावर कृषी  
पतसंस्ा रोठ्ा प्रराणावर रहाराष्ट्ात सुê$ झाल्ा. त्ारुळे सहकाराचा प्रसार आसण प्रचाराची आवश्कता वाटू लागली. 
्ाच हेतूिे १९१७ रध्े पुण्ात सहकार पररषद आ्ोसजत केली होती.  ्ा पररषदेत राष्ट्सपता रहातरा गांधींसह देशभरातील 
सहकार क्षेत्रातील तÁk, का्माकतते एकत्र आले होते. ्ा पररषदेत रहातरा गांधींिी सहकाराची ततवे, का्मापद्ती, सहकार 
का्दा इत्ादीसवष्ी लोकांिा रासहती देण्ासाठी प्रसशक्षण देण्ावर आग्रह धरला व त्ासाठी राज्सतरी् प्रसशक्षण देणारी 
संस्ा स्ापि करावी असे रत रांडले त्ािुसार सर सवठ्ठbदास ठाकरसी, िा. र. जोशी, प्रा. जी. के. देवधर, वैकुंठ रेहता 
इत्ादी सहकार तÁkm§िी ्ासंबंधी सवचारसवसिर् कê$ि १३ जुलै, १९१८ रोजी ‘सेंटट्ल को-ऑपरसेटवह इस्ससटट्ूट’ ्ा 
संस्ेची पुण्ात स्ापिा केली.

्ा संस्ेचा सवसतार पुढे रोठ्ा प्रराणावर झाला. पुणे, रुंबई, धारवाड, भडोच, कुलाबा, रतिासगरी, ठाणे, असलबाग 
आसण ससंध प्रांतातही शाखा सुê$ करण्ात आल्ा. १९२६ साली ्ा संस्ेचे ‘‘ सद बॉमबे प्रॉवहीन्सश्ल को-ऑपरेसटवह 
इस्ससटटू्ट’’ असे िारकरण करण्ात आले. ् ािंतर १९५२ रध्े सवभागी् सहकार रंडळे, सजलहा सहकार रंडळे अशी संघी् 
रचिा करण्ात आली. १ रे, १९६० रोजी रहाराष्ट् राज्ाची सिसरमाती झाली. १२ एसप्रल, १९६१ पासूि ‘‘रहाराष्ट् सटेट को-
ऑपरेसटवह ्ुसि्ि’’ असे िाव देण्ात आले.  जुलै १९६९ पासूि ही संस्ा ‘‘रहाराष्ट् राज् सहकारी संघ पुणे ’’ ्ा िावािे 
आेळखली जाते.

राज् पातळीवरील सहकारी संस्ेेच्ा सवमा घटकािंा सशक्षण प्रसशक्षण देण्ाचे का्मा करणारी एक अग्रेसर संस्ा महणूि 
्ा संस्ेकडे पासहले जाते.  सहकारी चळवळीचा प्रचार व प्रसार राज्ारध्े करण्ात राज् सहकारी संघाची भसूरका रहतवाची 
ठरलेली आहे.

राज् सहकारी संघारार्फत सहकाराचा प्रसार व प्रचार करण्ासाठी राज्भर सवसवध सठकाणी पररसंवाद, चचामासत्रे, 
सहकार पररषदा आ्ोसजत केल्ा जातात. दरवषषी १४ िोवहेंबर ते २० िोवहेंबर ्ा कालावधीत सहकार सप्ाहाचे आ्ोजि 
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केले जाते.  सहकार चळवळीचा प्चार व प्सारासाठी ‘‘सहकारी महाराष्ट’्’ हे मारसक चालरवले जाते. तसेच इगं्जीमधूि ‘‘ 
रद को-ऑपरेरटवह’’ हे रिैमारसक प्रसद्ध केले जाते.  

महाराष्ट् राज् सहकारी संघािे राज् पातळीवर सहकार रशक्ण व प्रशक्णासाठी खालीलप्माणे ् ंरिणा उभी केली आहे.

अ) कवभतागीय सहकतार मंडळे : रवभागी् मंडळामाफ्फत राज् सहकारी संघ रवभागी् पातळीवर सहकार चळवळीतील 
रवरवध घटकांिा प्रशक्ण देण्ाचे काम करते. रवभागी् मंडळामाफ्फत रजलहा सहकार मंडळाच्ा कामकाजावर 
देखरेख ठेवली जाते.

ब) करलहता सहकतार मंडळे : रजलहा पातळीवर ्ा मंडळाचे का्थि चालते. आपल्ा राज्ात सवथि रजलह्ात सहकारी मंडळे 
अससततवात आहेत. रजलह्ाच्ा का्थिक्ेरिात प्रशक्ण रशरबरे घेणे, मरहला मेळावे भररवणे, सहकार रवर्ावरील 
रिबंध सपधाथि ठेवणे. सहकार क्ेरिातील का्थिकत्ायंची रशरबरे, सरचवासाठी उजळणी वगथि इत्ाXtचे आ्ोजि करणे हे 
रजलहा मंडळाचे काम असते.

क) सहकतार प्रकशषिण केंदे् : महाराष्ट् राज् सहकारी संघाच्ा वतीिे राज्ात अिेक रठकाणी प्रशक्ण केंदे् चालरवली 
जातात. ्ा केंद्ातूि सहकार व्वस्ापि, सहकारी व इतर का्दे, पंचा्त राज व सामारजक रवकास, पुसतपालि, 
बँरकंग, लेखापarक्ण अशा रवरवध रवर्ांवर चचाथिसरिे व उजळणी वगथि घेतले जातात.

९.७  सहकतार कशषिण व प्रकशषिण देणताऱयता प्रबंधन संसरता :

९.७.१ वैकुंठ मेह्ता रताष्टट्रीय सहकतारी प्रबंधन संसरता : (VAMNICOM)
व्वस्ापि प्रशक्णाची गरज लक्ात घेऊि केंद् सरकारिे १९६४ मध्े ज्ेष् सहकारतÁk प्ा. डरॉ. धिंज्राव 

गाडगीळ ्ांच्ा अध्क्तेखाली एक सरमती िेमली.  ्ा सरमतीिे सहकारी संस्ांचा वाढता व्ाप व प्शासि का थ्िक्म 
करण्ासाठी व्वस्ापि संस्ेची आवश्कता अधोरेसखत केली.  ्ा सूचिेिुसार ‘राष्ट्ी् सहकारी प्रशक्ण संस्ेिे ’ 
पुण्ात १९६७ साली सहकार रशक्ण -प्रशक्ण व संशोधि करणारी राष्ट्ी् पातळीवरील संस्ा सुê$ केली.  सहकार 
क्ेरिाला ज्ांिी आपले जीवि समरपथित केले त्ा सव. वैकुंठ मेहता ्ांच्ा का्ाथिचा गौरव करण्ासाठी त्ांचे िाव ्ा संस्ेला 
रदले.  ही संस्ा महणजेच ‘‘वैकुंठ मेहता राष्ट्ी् सहकारी व्वस्ापि संस्ा, पुणे ’’ हो्.

ही संस्ा व्वस्ापि प्रशक्ण, व्वस्ापि रवकास का्थिक्म, प्रशक्क प्रशक्ण का्थिक्म, वररष् अरधकारी 
प्रशक्ण का्थिक्म, सहकार व्वस्ापि रशक्ण, संशोधि व मागथिदशथिि, महतवाच्ा अहवालांची  प्रसद्धी, आधुरिक 
संगणक केंद् व समृद्ध असे ग्ं्ाल् चालरवणे इत्ादी महतवाची कामे करत असते. त्ाचबरोबर ही संस्ा ‘को-ऑपरेरटवह 
परसपेसकटवह’ ्ा िावािे रिैमारसक प्कारशत करते.  सहकार क्ेरिातील घडामोडीची समीक्ा करणारे ‘को-ऑपरेटर’ ्ा  
रि्तकालीकाचे प्काशि केले जाते.

प्रकशषिण कताय्थक्रम : 
्ा संस्ेतफफे सहकार व्वस्ापिातील रवरवध प्रशक्ण का्थिक्म वरथिभर राबरवले जातात.  ्ा प्रशक्णात व्वस्ापि, 

अ्थिशासरि, ग्ामीण अ्थिव्वस्ा, कृरी लेखापरीक्ण, सहकारी का्दे, संगणकरीकरण, रवपणि, बँकींग, प्शासि, मािवी 
संसाधि अशा अभ्ासघटकांचा समावेश करण्ात आलेला आहे.  संस्ेमाफ्फत पुढील रवरवध प्रशक्ण का्थिक्म राबरवले 
जातात.

१) पदव्ुततर सहकारी व्वसा् व्वस्ापि पदरवका कासेथि -(PG Diploma in Co-op. Business 
Management) २६ आठवडे
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२) पदव्ुततर करृी व्वसा् व्वस्ापि पदरवका  कोसथि (PG Diploma in Agricultural Business 
Management) ५२ आठवडे

3) पदव्ुततर व्वस्ापि कोसथि (मुख् का्थिकारी अरधकारी) (PG Diploma for Management Executies)
४) पदव्ुततर अभ्ासक्म (संगणक प्रशक्ण) ३ मरहिे
५)  साखर कारखान्ातील अरधकाऱ्ासंाठी व्वसा् प्रशक्ण कोसथि (Management Programme for Sugar 

Co-operative)
६) िागरी सहकारी बँका अरधकाऱ्ांसाठी प्रशक्ण वगथि (Management Programme for Bank Officers)
७) आंतरराष्ट्ी् परररदांचे आ्ोजि
८) सहकारी संस्ा आ्कर जीएसटी संबंधी प्रशक्ण वगथि
९) सहकारी संस्ांच्ा सेवकांिा मारहती तरंिज्ाि प्रशक्ण (I.T. Training)
१०) िेतृतव रवकास प्रशक्ण (Leadership Development Training Programme)

९.७.२. पद्मश्ी डॉ. कवठ्ठलरताव कवखे पताटील सहकतारी प्रबंधन संसरता - (Padmashri Dr. Vitthalrao Vikhe 
Patil Institute of Co-operative Management) :
पद्मश्ी डरॉ. रवठ्ठलराव रवखे पाटील सहकार प्बंधि संस्ा ही देशातील परहली  सहकार प्रशक्ण संस्ा आहे. ्ा 

संस्ेची स्ापिा १९४७ मध्े पुणे ्े्े झाली.  पूवगी ्ा संस्ेचे िाव ‘सहकार प्रशक्ण महारवद्ाल्’ असे होते. कालांतरािे 
हे िाव बदलूि ‘सहकार महरगी’ पद्मश्ी डरॉ. रवठ्ठलराव रवखे पाटील ्ांचे िाव देण्ात आले. ्ा संस्ेच्ा उभारणीत Á¶oष् 
सहकार VÁk सव. वैकुंठ मेहता, सव. डाॅ. डी. जी. कवजे, सव. डाॅ. धिंज्राव गाडगीळ ्ांचे मोलाचे मागथिदशथिि रमळाल्ामुळे 
्ा संस्ेला प्रतष्ा प्ाप् झाली आहे. ्ा संस्ेला केंद्ी् करृी मंरिाल्ाकडूि अ्थिसहाय् रमळते. संस्ेच्ा कारभारावर 
रि्ंरिण ठेवण्ासाठी व्वस्ापि सरमतीचे गठि राष्ट्ी् सहकार प्रशक्ण संस्ेिे (NCCT) केले असूि त्ात राज् सरकार 
व महाराष्ट ्राज् सहकारी संघ ्ांचा सल्ला घेतला जातो.

पद्मश्ी डरॉ. रवठ्ठलराव रवखे पाटील सहकारी प्बंधि संस्ा राज्ातील रवरवध प्कारच्ा सहकारी संस्ांच्ा 
अरधकारी, पदारधकारी ्ांिा प्रशक्ण देणे.  त्ांच्ा का्थिक्मतेत व गुणवततेत उच्चतम वाढ वहावी ्ा उदे्शािे वरथिभर 
सातत्ािे प्रशक्ण देण्ाचा का्थिक्म ही संस्ा राबवत असते.  त्ाचप्माणे राज् व राष्ट्ी् पातळीवरील सहकारी संस्ांचे 
मूल्मापि व संशोधि प्कलपाचे काम करते.  तसेच सल्ला व मागथिदशथििाचे का्थिही करते.  ्ा संस्ेद्ारे खालील प्रशक्ण 
का्थिक्म राबरवले जातात.

१) सहकार व्वस्ापि उच्च पदरवका अभ्ासक्म (Higher Diploma in Co-operative Management) 
२६ आठवडे

२) िागरी सहकारी बँकींग पदरवका (Diploma in Urban Co-operative Banking) १२ आठवडे

३) सहकारी लेखापरीक्ण पदरवका कोसथि (Diploma Course in Co-operative Audit) १२ आठवडे

४) सहकारी बँकांच्ा अध्क् व संचालकांसाठी िेतृतव रवकास का्थिक्म (Leadership Development 
Programme for Co-operative Banks Chairman and Directors)

५) सहकारी बँकांच्ा मरहला अरधकारी वगाथिसाठी िेतृतव रवकास का्थिक्म

६) दुगधरवकास सहकारी सरमतीच्ा पदारधकाऱ्ांसाठी िेतृतव रवकास रशरबरे - ३ रदवस
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७)	 स्वयंसहाययताा	समूह	जागê$कता	शिबीर

८)	 श्वश्वध	काय्यकारी	सोसायटीचया	संचालकांचा	प्रशिक्षण	काय्यक्रम

९)	 सहकारी	गृहशिमा्यण	संस्ांचया	वय्वस्ापि	मंडळ	सदसयांचा	प्रशिक्षण	काय्यक्रम	्व	िेतृत्व	श्वकास	काय्यक्रम

१०)	ग्ाहक	सहकारी	भांडारांचया	वय्वस्ापि	सशमती	सदसयांसाठी	प्रशिक्षण	काय्यक्रम.

९.७.३. डॉ. धनंजयराव गाडगीळ सहकारी प्रबंधन संस्ा : (Dr. Dhananjayrao Gadgil Institute of Co-
operative Management)
डॉ.	धिंजयरा्व	गाडगीळ	सहकारी	 प्रबंधि	संस्ेची	 स्ापिा	१९७२	साली	 िागपूर	 येे् े	 झाली.	 	 या	संस्ेचा	 प्रमुख	

हेतू	 सहकारी	 संस्ांत	 काम	 करणाऱया	 उच्चसतरीय	 अशधकाऱयांपासिू	 त	े कशिष्ठ	 पातळी्वरील	 अशधकारी	 ्व	 इतर	 से्वक	
्वगा्यला	प्रशिक्षण	देणे,	सहकारातील	िवया	बदलाची	माशहती	सांगणे,	तयांचे	काय्यकौिलय	्वाढश्वणे,	राजयिासिाचया	सहकार	
श्वभागातील	अशधकाऱयांिा	उततम	दजा्यचे	प्रशिक्षण	देण	े्व	तयांची	काय्यक्षमता	्वाढश्वणे	हा	आहे.

या	संस्े्वर	राष्ट्ीय	सहकारी	प्रशिक्षण	संस्ेचे	(NCCT)	शियंत्रण	असिू	केंद्ीय	कृषी	मतं्रालय	्व	महाराष्ट्	राजयाचया	
सहकार	श्वभागाकडूि	अ््यसहायय	शदले	जाते.		सहकार	चळ्वळीला	चालिा	देणे,	शतचा	श्वकास	करणे,	उच्च	दजा्यच	ेमिुषयबळ	
शिमा्यण	 करणे,	 वय्वस्ापकांची	 शिण्ययक्षमता	 C§चा्वणे,	 प्रिासकीय		 ज्ाि	 ्ृवद्धंगत	 करण	े या	 हेतूिे	 कामे	 केली	 जातात.		
राजयसतरा्वर	 सहकारी	 क्षेत्रातील	 श्वश्वध	 श्वषया्वर	 काय्यिाळा	 ्व	 पररस्ंवाद	 यांचे	आयोजि	 करणे,	 सहकार	 वय्वस्ापि,	
श्वपणि,	संगणकीय	माशहती	याद्ारे	काया्यलयीि	वय्वस्ापक	्व	कम्यचाऱयांिा	ज्ाि	समृ्ध	करणे.	अिी	कामे	या	संस्ेमार्फत	
केली	जातात.		या	संस्ेद्ारे	खालील	उपक्रम	राबश्वले	जातात.

१)	 वय्वस्ापि	श्वकास	काय्यक्रम	(Management	Development	Programme)	३	ते	१५	शद्वस
२)	 सहकारी	वय्वस्ापि	उच्चसतरीय	पदश्वका	अभयासक्रम	(Higher	Diploma	in	Co-operative	Management)	

२६	ते	३६	आठ्वडे
३)	 िागरी	 सहकारी	 बँक	 वय्वस्ापि	 पदश्वका	 अभयासक्रम	 (Diploma	 in	 Urban	 Co-operative	 Banking	

Management)
४)	 मासटर	इि	शबशझिेस	ॲडशमशिसटट्ेिि	(MBA)	२	्वषषे
५)	 काय्यिाळा
६)	 संिोधि	प्रकलप
७)	 राजयिासि,	सहकार	श्वभागाला	सल्ा	्व	माग्यदि्यि
	

	

कृती २ :  सहकार शिक्षण व प्रशिक्षणामुळे सहकारी संस्ेचे सभासद व कम्मचाऱयामंधये उच्च कौिलय कसे 
प्राप्त होते याबाबत आपलया शिक्षकांबरोबर चचा्म करा. 

	
	 सि	१९१५	सालीचया	मॅक्ेगि	सशमतीिे	सादर	केलेलया	आपलया	अह्वालात	सहकार	शिक्षण	प्रशिक्षणाचे	महत््व	िमूद	

केले.	१९५१	साली	श्ी.	ए.	डी.	गोर्वाला	या	सशमतीिे	देखील	शिक्षण	प्रशिक्षणाची	शिरारस	केली.

९.८ सारांि
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• सहकतार कशषिण अर्थ व वयताखयता

   अ्थि - सहकारी तत्वे, उसद्ष्टे, का्थिपद्धती ्ांचे सभासदांिा ज्ाि देणे.

   व्ाख्ा - सहकारावरील रिष्ा आरण एकररित काम करण्ाची ्ोग्ता रिमाथिण करणे.

• सहकतार प्रकशषिण अर्थ व वयताखयता
 	अ्थि - एखादे का्थि करण्ासाठी लागणारे कौशल् प्ाप् करणारी पररसस्ती.

 	व्ाख्ा - सहकारातील संबंरधत रवर्ांचे सखोल व प्ात्रक्त रदलेले रशक्ण.

• सहकतार कशषिण प्रकशषिण उद ्कदष्टे :
१) सहकाराची संकलपिा पटवूि देणे
२) लोकांिा सहकारी चळवळीकडे आकररथित करणे
३) जबाबदार व जागरूक सभासद त्ार करणे
४) सहकारी संस्ेसाठी सक्म िेतृतव रिमाथिण करणे
५) संघरटत दृसष्टकोि रिमाथिण करणे.
६) सहकाराची तत्वे, का्थिपद्धती व व्वहार ्ांचे ज्ाि देणे
७) व्वसार्क कौशल्े रवकरसत करणे
८) भ्रष्टाचार व गैरकारभाराला आळा घालणे
९) प्रशरक्त सेवक वगाथिची गरज भागरवणे.
१०) सहकारी संस्ांचा रिकोप व संतरुलत रवकास करणे

• सहकतार कशषिण व प्रकशषिणताची गरर व आवशयक्ता :
१) सहकारी चळवळीचे िेतृतव
२) सहकारी संस्ेचा रवकास
३) का्थिक्म व्वस्ापि
४) रशरक्त सभासद वगाथिची रिरमथिती
५) सहकारावरील रवशवास दृढ करणे
६) कुशल संघटि
७) सहकारी क्ेरिास सवावलंबी बिरवणे
८) भ्रष्टाचार व गैरव्वहारावर रि्ंरिण
९) सहकाराच्ा तत्वांचा प्सार
१०) सभासदांचा प्भावी व सक्री् सहभाग

• सहकार रशक्ण प्रशक्णाचा आकृतीबंध रकंवा रचिा

 आपल्ा देशात सहकार रशक्ण व प्रशक्णाची व्वस्ा ररिसतरी् पातळीवर रिमाथिण केलेली आहे.
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• रताष्टट्रीय सहकतार महतासरं्

• महतारताष्टट्र रताजय सहकतार संर्

 अ)  रवभागी् सहकार मंडळे

 ब)  रजलहा सहकार मंडळे

 क)  सहकार प्रशक्ण केंदे्

• सहकार रशक्ण - प्रशक्ण केंद्े

• वैकुंठ मेहता राष्ट्ी् सहकारी प्बंधि संस्ा

• पद्मश्ी डरॉ. रवठ्ठलराव रवखे पाटील सहकारी प्बंधि संस्ा

• डरॉ. धिंज्राव गाडगीळ सहकारी प्बंधि संस्ा 

९.९  महत्वताचयता संज्ता

१.  सहकतार कशषिण - सहकाराची तत्वे, पधदती व उदे्श ्ाचे ज्ाि देणे महणजे सहकार रशक्ण हो्.

२.  सहकतार प्रकशषिण - धोरणांची प्त्क् अंमलबजावणी, का्ाथिल्ीि कामकाज, रहशेबलेखि इत्ादीचे सखोल व 
प्ात्रक्क सवरूपांचे रशक्ण महणजे सहकार प्रशक्ण हो्.

प्र.१ अ) खतालील कदलेलयता पयता्थयतांमधून योगय पयता्थय कनवडून कवधताने पूण्थ करता व पुनहता कलहता.
१) सहकार रशक्ण व प्रशक्णातूि ................ िेतृतव रिमाथिण वहावे ही अपेक्ा असते.
 अ) कुशल  ब) अकुशल क) सवा्गी

२) वैकुंठ मेहता राष्ट्ी् सहकारी प्बंधि संस्ा ही ................्ा रठकाणी आहे.
 अ) िवी रदल्ली ब) पुणे  क) िागपूर

३) सहकार रशक्ण व प्रशक्ण संघटि रचिा ................ आहे.
 अ) एक सतरी् ब) द ्रवसतरी् क) ररिसतरी्

४) भारतात सहकार रशक्ण व प्रशक्ण प्साराचे का्थि करणारी ................ ही रशखर संस्ा हो्.
 अ) राष्ट्ी् सहकारी महासंघ ब) राज् सहकारी संघ  क) रजलहा सहकार मंडळे

९.१०  सवताधयताय
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ब) योगय रोडयता रुळवता.

अ  गट ब  गट

अ) सहकार रि्ोजि सरमती
ब) राष्ट्ी् सहकारी महासंघ
क) रजलहा सहकार मंडळे
ड) वैकुंठ मेहता राष्ट्ी् सहकारी प्बंधि संस्ा
ई) डरॉ. धिंज्राव गाडगीळ सहकारी प्बंधि संस्ा

१) पुणे
२) मुंबई
३) अमरावती
४) िागपूर
५) १९४६
६) राज् पातळी
७) १९५४
८) केंद्ी् पातळी
९) रवभागी् पातळी
१०) रजलहा पातळी

क) खतालील कवधतानतांसताठी एक शबद / शबदसमूह सुचवता.
१) राष्ट्ी् सतरावर सहकार रशक्ण प्रशक्ण संस्ांचे िेतृतव करणारी सववोच्च संस्ा.
२) राज् सतरावर सहकार रशक्ण प्रशक्ण संस्ांचे िेतृतव करणारी संस्ा.
३) सहकारी संस्ेशी संबंरधत घटकािंा सुजाण व रशरक्त करण्ाचा मागथि.

ड)  खतालील कवधताने चूक ककंवता बरोबर ्े कलहता.
१) भारतात सहकार रशक्ण प्रशक्णाची गरज िाही.
२) सहकार रशक्ण प्रशक्णामुळे सभासदांमध्े जागरूकता रिमाथिण होते.
३) सहकार रशक्ण प्रशक्णािे कमथिचाऱ्ांची का्थिक्मता वाढते.
४) सहकार रशक्ण व प्रशक्णाची सभासदांिा गरज िसते.
५) भ्रष्टाचार व गैरव्वहारांिा आळा घालणे हा सहकार रशक्ण व प्रशक्णाचा उदे्श असतो.
६) सहकार रशक्ण व प्रशक्णाची रचिा द ्रवसतरी् आहे.
७) सहकारी रशक्ण व प्रशक्णातूि कुशल िेतृतव रिमाथिण होते.
८) वैकुंठ मेहता राष्ट्ी् सहकारी प्बंधि संस्ा ही राज् पातळीवर का्थि करणारी संस्ा आहे.

इ) अचूक पयता्थय कनवडता.

१)  महाराष्ट् राज् सहकारी संघ 
२)   
३)  को-ऑपरेटर रि्तकारलक 
४)    
५) रजलहा सहकार मंडळे

  

  डरॉ. धिंज्राव गाडगीळ सहकारी प्बंधि संस्ा 

  
  िवीि आर्थिक धोरण 

  

 
१९९१, िागपूर, राज् पातळी, वैकुंठ मेहता राष्ट्ी् सहकारी प्बंधि संस्ा, रजलहा पातळी
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फ)  एकता वताकयता् उत्रे कलहता.

१) सहकारी प्रशक्ण महणजे का्?
२) सहकारी रशक्ण महणजे का्?
३) डरॉ. धिंज्राव गाडगीळ सहकारी प्बंधि संस्ेच्ा स्ापिेचा प्मुख हेतू कोणता?
४) पद्मश्ी डरॉ. रवठ्ठलराव रवखे पाटील सहकारी प्बंधि संस्ेच्ा स्ापिेचा उद्ेश कोणता?

ग) खतालील वताकयता्ील अधोरेखख् शबद दुरुस् करुन वताकय पुनहता कलहता.

१)  सहकार रशक्ण प्रशक्णाची रचिा द् रवसतरी् आहे.
२)  रजलहा सहकार मंडळाचे का्थि राष्ट्ी् पातळीवर चालते.
३)  पद्मश्ी डरॉ. रवठ्ठलराव रवखे पाटील सहकार प्बंधि संस्ा िागपूर ्ा शहरात आहे.
४)  महाराष्ट् राज् सहकार संघामाफ्फत राष्ट्ी् सतरावर रशक्ण प्रशक्णाच्ा सो्ी उपलबध केल्ा जातात.
५)  डरॉ. धिंज्राव गाडगीळ ही प्बंधि संस्ा पुण े्ा रठकाणी का्थिरत आहे.

प्र.२ खतालील संज्ता सपष्ट करता.

१. सहकार रशक्ण २. सहकार प्रशक्ण ३. महाराष्ट ्राज् सहकारी संघ
प्र.३ उपयोरनतावर / सवम्तावर आधतारर् प्रशन

१. सहकारी संस्ेतील सभासदांिा सहकार रशक्णाची गरज आहे.
२. सहकार रशक्ण व प्रशक्णािे संस्ेतील कमथिचाऱ्ांच्ा कामात उच्च कौशल् व का्थिक्मता प्ाप् होते.

प्र.४ टीपता कलहता.

१. महाराष्ट् राज् सहकारी संघ.
२. वैकुंठ मेहता राष्ट्ी् सहकारी प्बंधि संस्ा.
३. सहकार रशक्ण व प्रशक्णाची गरज.

प्र.५ खतालील प्रशनतांची रोडकयता् उत्रे कलहता.

१) सहकार रशक्ण व प्रशक्णाची आवश्कता सपष्ट करा.
२) वैकुंठ मेहता राष्ट्ी् सहकारी व्वस्ापि संस्ेची मारहती रवशद करा.
३) सहकार रशक्ण व प्रशक्णाची उद् रदष्टे रवशद करा.

प्र.६ दीर्घोत्री प्रशन.

१) सहकार रशक्ण व प्रशक्ण महणजे का् हे सांगिू, उद् रदष्टे सपष्ट करा.
२) सहकार रशक्ण व प्रशक्णाची गरज/आवश्कता सपष्ट करा.

i   i   i
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१०.१ प्रस्तावनता :
उदारीकरण, खाजगीकरण, जागरतकरीकरण ्ा ततवांिा अ्थिव्वस्ेत महतव प्ाप् झाले आहे.  सरकारिे अ्थिव्वस्ेत 

हसतक्ेप कê$ ि्े, बाजार ्ंरिणेिुसार अ्थिव्वस्ा चालरवली जावी. बाजार्ंरिणा रकंवा रकंमत ्ंरिणा अ्थिव्वस्ेतील 
सवथि प्कारच्ा समस्ा सोडवू शकते. ्ा रवचारातूि जगातील बhþतेक देशांमध्े जागरतकरीकरणाचे ततव ñdrकारण्ात आले. 
प्त्ेक देशाची अ्थिव्वस्ा जगातील इतर देशांच्ा अ्थिव्वस्ेशी जोडली जाण्ाच्ा प्रक््ेतूि जागरतक अ्थिव्वस्ा 
उद्ास ्ेते. औद्ोरगक क्ांती, वाहतूक व दळणवळणाच्ा क्ेरिात झालेले क्ांरतकारक बदल, मारहती व तरंिज्ािातील 
प्गती ्ामुळे प्त्ेक देशातील राहणीमाि व जीविमािात बदल होतो. िागररकांच्ा गरजा बदलतात आरण अशा बदललेल्ा 
गरजा व वाढत्ा लोकसंख्ेच्ा गरजा पणूथि करण्ासाठी प्त्ेक देशाला जगातील दुसऱ्ा देशांबरोबर आर्थिक व्वहार करणे 
आवश्क असते. सरकारिे ñdrकारलेल्ा ्ा जागरतकरीकरणाच्ा धोरणाचे अ्थिव्वस्ेवर रवरवध पररणाम झाले. सहकार 
क्ेरि सदु्धा ्ाला अपवाद रारहले िाही.

जागरतक अ्थिव्वस्ेमुळे जगातील प्गत आरण अप्गत देश ्ांच्ामध्े सपधाथि रिमाथिण होते. ्ा सपधजेचे काही चांगले, 
वाईट  पररणाम होतात. प्ामुख्ािे प्गत देशांिा ्ा सपधजेचा फा्दा होतो. अप्गत राष्ट्ांच्ा अ्थिव्वस्ेवर काही प्रतकूल 
पररणाम होतात. जागरतक अ्थिव्वस्ेचा अंगीकार केल्ािंतर देशातील सहकार चळवळीवर सदु्धा काही अिुकूल व 
प्रतकूल पररणाम झाले. भरवष््ात सहकारी चळवळीला सवबळावर रवकास साधावा लागेल इतकेच िवहे तर खाजगी क्ेरिाशी 
्शसवीपणे सपधाथि करावी लागेल.  त्ासाठी सहकारी क्ेरिाला का्थिक्मता व सपधाथिक्मता वाढवूि जागरतकरीकरणाचे आवहाि 
ñdrकारावे लागेल. सहकार क्ेरिासमोर अिेक प्शि, समस्ा व आवहािे रिमाथिण झाली.

१०.२ सहकतार षिेत्रतापुढील आवहताने :
वाहतूक,दळणवळण व उतपादि पद्धती मध्े झालेली प्गती तसेच मारहती व तंरिज्ाि के्रिात झालेला क्ांरतकारक 

बदलामुळे प्त्ेक देशाची अ्थिव्वस्ा जागरतक अ्थिव्वस्ेशी संलग्न करणे गरजेचे झाले. आपल्ा देशातसुद्धा जुलै, 
१९९१ मध्े ततकालीि अ्थिमंरिी डरॉ. मिमोहि रसंग ्ांिी िवीि आर्थिक धोरणांचा अंगीकार करण्ाचे जाहीर केले. त्ािुसार 
उदारीकरण, खाजगीकरण व जागरतकरीकरण ्ा प्रक््ांचा अवलंब करण्ात आला. सरकारचा अ्थिव्वस्ेमधील हसतक्ेप 
कमी करणे, खाजगी व्क्ती व संस्ांचा सहभाग वाढरवण,े दुसऱ्ा देशातील वसत,ू सेवा, भांडवल, तंरिज्ाि व श्म ् ांच्ासाठी 
आपली अ्थिव्वस्ा मुक्त करण्ाच्ा प्रक््ेतूि सुरू झाली. ् ामधूि सपधजेची पररसस्ती रिमाथिण झाली. ् ा सपधजेचा उतपादक, 
ग्ाहक, कामगार, गुंतवणूकदार ् ा सवायंिा फा्दा झाला. परंतु ही सपधाथि दोि असमाि प्रतसपध्ाथिमध्े रिमाथिण झाली. रवकरसत 
देश व प्गत व्क्ती ्ांिा ्ा सपधजेचा फा्दा झाला. अप्गत व अका्थिक्म व्क्ती आरण संस्ा ्ांच्ावर अशा सपधजेच े
प्रतकूल पररणाम होतात. अ्थिव्वस्ेमधील वरील बदलामुळे देशातील सहकार क्ेरि रकंवा चळवळीपुढील खालील वेगवेगळी 
आवहािे रिमाथिण झाली आहेत. ती आवहािे पेलवण्ाची कुवत सहकारी संस्ांमध्े असली पारहजे.

१०.  सहकतार षिेत्रतापुढील आवहताने
(Challenges before Co-operative Sector)

  १०.१ प्रस्तावनता १०.४ महत्वताचयता संज्ता

  १०.२ सहकतार षिेत्रतापुढील आवहतान े १०.५ सतारतांश

  १०.३ सहकतार षिेत्रतापुढील आवहतानतावर उपताय  १०.६ सवताधयताय
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१)  भताग भतांडवल उभतारणी : सहकारी संस्ांची स्ापिा म्ाथिरदत साधि सामग्ी असणाऱ्ा व्क्तींकडिू केली जाते. 
महणजेच सभासद हे फार मोठ्ा प्माणात संस्ेला भांडवल पुरवठा करू शकत िाही. तसेच सहकारी संस्ांमधील 
गैरव्वहार व अका्थिक्मतेमुळे सहकारी संस्ांची रवशवासाहथिता कमी झालेली रदसिू ्ेते. ्ामुळे भाग भांडवलात 
वाढ घडवूि आणणे अवघड झाले आहे. कंपिी संघटि प्कारामध्े व्ावसार्क हेतू व िफा रमळवण्ाचे मुख् 
उद् रदष्ट असल्ामुळे भाग धारकांकडूि सहजतेिे मोठ्ा प्माणात भांडवल उभारणी केली जाते. परंतु सहकारी संस्ांिा 
आवश्क तेवढ्ा प्माणात भागभांडवल उभारणी करण्ाच ेआवहाि रिमाथिण झाले आहे.

२)  वताढ्ता उतपतादन खच्थ : सहकारी संस्ांमाफ्फत उतपादि प्रक््ेमध्े परंपरागत व श्म प्धाि उतपादि तंरिाचा वापर केला 
जातो. श्मप्धाि उतपादि तंरि महणज ेउतपादिासाठी आधरुिक ्ंरि सामग्ी व भांडवली साधिांचा वापर करण्ाऐवजी, 
मोठ्ा प्माणात मिुष््बळाचा वापर करणे हो्. तसेच सहकारी संस्ांच्ा एकूण उतपादिाचे प्माणही कमी असते. 
त्ामुळ ेमोठ्ा कंपन्ांच्ा तुलिेत सहकारी संस्ांच्ा उतपादि खचाथिच ेप्माण जासत असते. वाढता उतपादि खचथि 
हे सहकार क्ेरिापुढील एक आवहाि आहे. सहकारी संस्ांिा बदलत्ा काळािुरुप सवतःचे अससततव रटकरवण्ासाठी 
िविरवि तंरिज्ाि, उतपादिाच्ा िवीि पधदती, संशोधिाचा वापर इत्ादीकडे दुलथिक् करता ्ेणार िाही.

३)  बतारतारपेठ कवस्तार : मोठे उद्ोग व कंपन्ा प्चंड प्माणात वसतूंचे उतपादि करतात, उतपादिात रवरवधता असते 
जारहरातीवर मोठ्ा प्माणात खचथि केला जातो महणूि त्ांच्ा वसतूंच्ा बाजारपेठेचा सतत रवसतार होत आहे. परंतु 
सहकारी संस्ा भांडवलाच्ा कमतरतेमुळे मोठ्ा प्माणावर उतपादि करु शकत िाही. त्ांचे उतपादि बहराष्ट्ी् 
कंपन्ांच्ा उतपादिाशी सपधाथि करू शकत िाही. सहकारी संस्ांिा जागरतकरणाशी लढा देण्ासाठी बाजारारभमुख 
ततवाचंा अवलंब व बदलत्ा परीसस्तीशी जुळवूि घेणे आरण आंतरराष्ट्ी् बाजारपेठेत उतरण्ाची क्मता सहकारी 
संस्ांिा रिमाथिण करावी लागेल. त्ाचबरोबर सतत बाजारपेठांचे संशोधि केले पाहीजे. मारि तसे ि होता बाजारपेठेचा 
रवसतार करणे तर दूरच रारहले आहे. सहकारी संस्ांिा स्ारिक बाजारपेठ रटकवूि ठेवणे सुद्धा कठीण होत चालले 
आहे.

४)  कमी व बंद हो् असलेले शतासकीय अनुदतान व मद् : सुरुवातीला सहकार चळवळीच्ा रवकासासाठी सरकारकडिू 
वेगवेगळ्ा प्कारे मदत केली जात असे. सहकारी संस्ांचे भाग खरेदी करणे,त्ांच्ा कजथिरोख्ांची हमी घेण,ेसहकारी 
संस्ांिा कर भरण्ामध्े सवलत देण,े अिुदाि देणे इत्ादी. परंतु जागरतकरीकरणाच्ा प्रक््ेिंतर सरकारकडिू केल्ा 
जाणाऱ्ा मदतीमध्े कपात करण्ात आली तर काही सवलती व अिुदािे बंद करण्ात आली. त्ामुळे सहकारी 
संस्ांिा सरकारच्ा मदतीवर अवलंबिू रहावे लागते. सरकारी सहाय्ारशवा् रवकास साधण्ाची कुवत सहकारी 
क्ेरिाला रिमाथिण करावी लागेल.

५)  गुणतातमक कवकतासताकडे दलु्थषि : सवातंत््ोततर काळात शासिािे रदलेले प्ोतसाहि आरण मदतीमुळे तसेच सहकार 
क्ेरिातील िेतृतवािे केलेल्ा रिसवा्गी प््तिामुळे सहकार चळवळीचा संख्ातमक रवकास झाला परंतु गुणातमक रवकास 
दुलथिरक्तच रारहला. मुक्त अ्थिव्वस्ेच्ा धोरणामुळे देशाच्ा अ्थिव्वस्ेमध्े तीव्र सपधाथि रिमाथिण झाली आहे. अशा 
पररसस्तीत सहकार क्ेरिाचा गुणातमक रवकास घडवूि आणण्ाच ेआवहाि रिमाथिण झाले आहे.

६)  वयवसरतापनताचता दुययम दरता्थ : देशातील मोठे उद्ोग, कंपन्ा तसेच बहराष्ट्ी् कंपन्ांचे व्वस्ापि तजज्, अिुभवी, 
प्रशरक्त, उच्च रशरक्त व्वस्ापकांमाफ्फत केले जाते. परंतु सहकारी संस्ांकडे असलेल्ा म्ाथिरदत भांडवलामुळे 
व्वस्ापि करण्ासाठी कुशल मिुष्् बळाचा वापर करणे शक् होत िाही. त्ामुळे तुलिेिे व्वस्ापिाचा दजाथि 
दुय्म असतो हे सुद्धा सहकार के्रिापुढील एक आवहाि आहे. 
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७)  संर्टनतातमक प्रयतन : अत्ंत मोठ्ा प्माणावर उतपादि करणाऱ्ा बहराष्ट्ी् कंपन्ा,मोठे उद्ोग आर्थिक दृष्ट्ा  
सक्म आहेत. त्ांच्ा उतपादिाचे प्माण प्चंड आहे. त्ामुळे कोणतीही एक सहकारी संस्ा बहराष्ट्ी् कंपन्ांशी 
सपधाथि करू शकत िाही. त्ासाठी सहकारी संस्ा आर्थिक दृष्ट्ा सक्म करणे व सहकारी संस्ांची संघटिातमक शक्ती 
वाढरवण्ाच ेआवहाि रिमाथिण झाले आहे. दबुथिल व अ्थिक्म िसलेल्ा सहकारी संस्ांचे रवलीिीकरण कê$ि मोठ्ा व 
अ्थिक्म सहकारी संस्ांची रिरमथिती करण्ासाठी संघटिातमक रचिा दृढ होतािा रदसत िाही.

८)  ग्ताहकतांचे समताधतान : सपधाथितमक बाजारपेठेत ग्ाहक हा राजा असतो, मोठ्ा प्माणावर उतपादि करणाऱ्ा कंपन्ा 
वसतूंची कमीत कमी रकंमत आकारूि चांगल्ा दजाथिच्ा वसतूचंा पुरवठा करतात आरण ग्ाहकािंा आकररथित करण्ात 
्शसवी होतात. त्ामुळे सहकारी संस्ांचा ग्ाहक दुरावत चालल्ाच ेरदसूि ्ेत आहे. अशा ग्ाहकांच ेसमाधाि करूि 
त्ांिा रटकवूि ठेवण्ाच ेआवहाि सहकार क्ेरिासमोर आहे.

९)  ग्तामीण कवकतासता्ील सहभताग : सहकार चळवळीची ग्ामीण भागाच्ा आर्थिक, सामारजक, शैक्रणक व सांसकृरतक 
रवकासात महत्वपूणथि भूरमका आहे. परंतु मुक्त अ्थिव्वस्ेमुळे सहकार चळवळीचे अससततवच धोक्ात आले 
आहे. सहकारी संस्ांच्ा मुख् व्वसा्ाबरोबरच ग्ामीण भागाच्ा आर्थिक, सामारजक, शैक्रणक व सांसकृरतक 
रवकासासाठीच ेप््ति कमी होत आहेत. 

१०)  वताढ्ता रतारकीय हस्षिपे : लोकशाही जीवि पद्धतीमध्े राजकरी् हसतक्ेप प्त्ेक क्ेरिात असतोच. परंतु काही वेळेस 
सहकारी संस्ांचा राजकरी् फा्द्ासाठी वापर करूि घेण्ाचा प््ति होतािा रदसतो. त्ामुळे सहकाराचा मूळ उदे्श 
बाजूला राहतो. सहकारी चळवळीला पक्ी् राजकारणापासिू अरलप् राहता आले पाहीजे व सहकारी  संस्ांमधील 
राजकरी् हसतक्ेप कमी झाला पाहीजे. सहकारी संस्ेमध्े राजकरी् हसतक्ेप होत असल्ामुळे ्ाचा सहकाराच्ा 
रवकासावर प्रतकूल पररणाम होतो. 

११) कर्थ वसुली : वाढता राजकरी् हसतक्ेप व व्ावसार्क धोरणांचा अभाव ् ामुळे अपारि व्क्तींिा, अ्ोग् कारणांसाठी 
कजथि वाटपाचे प्माण वाढल ेआहे. रदलेल्ा कजाथिचा वापर ्ोग् कारणासाठी ि करता उपभोगासाठी रकंवा अिुतपादक 
का्ाथिसाठी केला जात असतो. सहकारी बँकांिी ्कबाकरी वgwलीकडे गारंभ्ाथििे लक् देण्ाची गरज आहे. संभाव् 
~wडीत व संश्ासपद कजाथिसाठी ्ोग् तरतूद करावी लागणार आहे. त्ामुळे कजथिपुरवठा करणाऱ्ा सहकारी बँका, 
पतसंस्ा ्ांच्ा समोर ्करीत कजथि वसुलीचे मोठे आवहाि रिमाथिण झाले आहे.

१२) आधुकनकीकरण : बहराष्ट्ी् कंपन्ा आरण देशातील मोठे उद्ोग ्ांच्ा बरोबर सपधाथि करण्ासाठी व रटकूि 
राहण्ासाठी सहकारी संस्ांिा उतपादि पद्धतीत बदल करूि आधुरिकरीकरणाचा संगणक व मारहती तरंिज्ािाचा 
अवलंब कê$ि आपल्ा व्वसा्ात त्ाचा अरधकारधक वापर करण्ात म्ाथिदा रिमाथिण होतात.

१०.३ सहकतार षिेत्रतापुढील आवहतानतावर उपताय  :

देशातील आर्थिक संकटाचे रिवारण करण्ासाठी जुलै १९९१ मध्े िवीि आर्थिक धोरणांचा अवलंब करण्ात आला. 
त्ामुळे भारती् अ्थिव्वस्ा जागरतक अ्थिव्वस्ेचा जणू एक घटक बिली. जागरतकरीकरणाच्ा प्रक््ेि ेवेग घेतल्ािंतर 
देशातील िागररकांच ेराहणीमाि, जीविमाि व गरजा ् ामध्े बदल झाले. सहकारी संस्ांिी सवतःचे भांडवल आपली आर्थिक 
कुवत वाढवूि आपल्ा का्ाथित रवरवधता आणली पाहीजे. सहकार के्रिासमोर जी आवहािे रिमाथिण झाली त्ा आवहािांिा 
सामोरे जाण्ासाठी खालील उपा् सांगता ्ेतील.

१)  कताय्थषिम्ता व कवशवतासताह्थ्ता वताढकवणे : अका्थिक्मता व गैरव्वहार ्ामुळे सहकारी संस्ांच्ा व्वसा्ाची पत 
कमी होत आहे. त्ामुळे भांडवल उभारणीवर म्ाथिदा आल्ा आहेत. भागधारकांमध्े व समाजामध्े सहकार के्रिाची 
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रवशवासाहथिता वाढरवणे आवश्क आहे. ज्ामुळे सभासद संख्ा वाढरवणे शक् होऊि मोठ्ा प्माणावर भांडवल 
उभारणी करणे शक् होईल.भागधारक, समाज व गुंतवणूकदारांच्ा अपेक्ा पूणथि करण्ासाठी का्थिक्मता वाढरवणे 
आवश्क आहे. त्ासाठी पारि व कुशल मिुष््बळाची िेमणूक करणे गरजेचे आहे. प्त्ेक व्वहार व्ावसार्क 
रिकरांच्ा आधारे घेण्ात ्ावेत. रवशवासाहथिता वाढवण्ासाठी संस्ेच्ा व्वहारांमध् ेपारदशथिकता असली पाहीजे.

२)  आधुकनक ्ंत्रताचता वतापर : सहकारी संस्ा आपल्ा व्वसा्,उद्ोग रकंवा व्ापारांमध्े परंपरागत व श्मप्धाि तंरिाचा 
वापर करतात. त्ामुळे उतपादि खचथि वाढतो आरण वसतूंचा दजाथि सुद्धा दुय्म प्तीचा असतो. आजच्ा सपधजेच्ा 
्ुगात रटकूि राहण्ासाठी आधुरिक तरंिाचा वापर करणे गरजेचे आहे. िविवीि तंरिज्ाि आतमसात करूि आधुरिक 
उतपादि साधिांचा वापर आपल्ा उतपादि प्रक््ेमध् ेकेला पारहज.े

३)  प्रभतावी रताकहरता्ीचता अवलंब : स्ारिक बाजारपेठ रटकवूि ठेवण,े त्ाच बरोबर आपल्ा उतपादि व सेवेची बाजारपेठ 
्ांचा रवसतार करण्ासाठी वेगवेगळ्ा जारहरात माध्मांचा वापर करण,े वेगवेगळ्ा भारांमधूि ग्ाहकांशी संपक्फ 
साधूि ग्ाहक संख्ा वाढरवणे हा सदु्धा एक महतवाचा उपा् आहे. ज्ाद्ारे सहकारी संस्ांिा बाजारपेठेचा रवसतार 
करणे शक् होईल.

४)  आकर्थक सवतावलंबनतावर भर : जागरतकरीकरणाच्ा प्रक््ेमध्े सहकार क्ेरिाला सरकारकडिू रदल्ा जाणाऱ्ा सवलती, 
मदत, अिुदािे ्ांचे प्माण कमी केले जाते. सहकारी संस्ांिा कर भरण्ामध्े रदल्ा जाणाऱ्ा सवलती कमी केल्ा 
जातात. त्ामुळे सरकारी मदतीवर अवलंबूि ि राहता आर्थिक सवावलंबि प्ाप् केले पारहजे. त्ासाठी उतपन्न व 
खचाथिचे ्ोग् रि्ोजि, ताळमेळ असणे आवश्क आहे. सहकारी संस्ांिी सवभांडवल वाढवण्ाच ेवेगवेगळे मागथि 
शोधूि त्ांचा अवलंब केला पारहज.े सहकार तत्वांच्ा म्ाथिदेत राहूि उतपन्नाच ेवेगवेगळे मागथि सहकारी संस्ांिी 
शोधले पारहजेत.

५)  कम्थचताऱयतांनता प्रकशषिण देणे : सहकार चळवळीचा गुणातमक रवकास होण्ासाठी सहकारी संस्ामधील सभासद 
कमथिचारी ्ांिा प्रशक्ण देऊि, सहकाराचे रशक्णाबरोबर व्ावसार्क प्रशक्ण द्ावे लागेल. त्ामुळे प्त्क् 
व्वहारात सहकारी ततवांचा अवलंब करूि सहकारी संस्ांिी गुणातमक रवकास साध् करण्ाचा प््ति करावा.

६)  उच्चकशकषि्, ्जज्, अनुभवी वयवसरतापकतांची नेमणूक : सध्ाच्ा जागरतक अ्थिव्वस्ेमध्े सपधाथितमक 
बाजारपेठेतील आवहािांिा सामोरे जाण्ासाठी तजज्, कुशल व प्रशरक्त कमथिचाऱ्ांची िेमणूक करणे अत्ंत गरजेचे 
आहे. तसेच सहकारी संस्ेिे आधुरिक व्वस्ापि पद्धतीचा सवीकार करावा.

७)  संर्टनतातमक बदल : सहकारी संस्ा आर्थिक दृष्ट्ा कमकुवत आहेत. त्ांच्ा उतपादिाचे प्माणही अलप आहे. परंतु 
बहराष्ट्ी् कंपन्ा आर्थिक दृष्ट्ा बळकट आहेत. तसेच त्ांच्ा उतपादिाचे प्माणही प्चंड आहे.त्ामुळे कोणतीही 
एक सहकारी संस्ा प्चंड आकाराच्ा बहराष्ट्ी् कंपन्ाशंी सपधाथि करू शकत िाही. त्ासाठी सहकारी संस्ांिी राज् 
व राष्ट्ी् पातळीवर एकररित ्ेऊि आपला संघ रिमाथिण केला पारहजे व आपली आर्थिक क्मता वाढवली पारहजे. जे 
प्शि एक सहकारी संस्ा आपल्ा पातळीवर सोडवू शकत िाहीत ते प्शि सहकारी संघ व महासंघ ्ांच्ा माध्मातूि 
सोडवण्ाचा प््ति करण्ात ्ावा.

८)  ग्ताहकतांचयता समताधतानतासताठी प्रयतन : सपधाथितमक बाजारपेठेत ग्ाहकांचे समाधाि होणे आवश्क असते. ग्ाहक हा 
बाजारपेठेचा राजा असतो. ग्ाहकांच्ा बदलत्ा गरजा लक्ात घेऊि त्ांच्ा समाधािासाठी कमीत कमी रकंमतीत 
चांगल्ा दजाथिच्ा वसतू व सेवा पुरवल्ा पारहजेत. ्ासाठी सहकारी संस्ांिी आपल्ा का्थिक्मतेत वाढ घडवूि आणणे 
आवश्क आहे. ग्ाहकांच्ा रहतासाठी रवरवध ्ोजिा सुरू केल्ा पारहजेत,  महणूि सहकारी संस्ांिा बाजारपेठांचे 
संशोधि करावे लागणार आहे व ग्ाहकांिा वñVy पुररवण्ाच्ा पद्धतीत बदल करावा लागेल. ज्ामुळ ेग्ाहक व समाज 
सहकार क्ेरिाकड ेआकररथित होईल.
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९)  ग्तामीण कवकतासतासताठी प्रयतन : सहकार चळवळ ही ग्ामीण भागाच्ा आर्थिक, सामारजक, शैक्रणक व सांसकृरतक 
रवकासात महतवपणूथि भूरमका बजावत आली आहे. मुक्त अ्थिव्वस्ेमुळे सहकार चळवळीचे अससततवच धोक्ात 
आले आहे. परंतु सहकार चळवळीिे सवत:ला सपधजेसाठी सक्म बिवूि  ग्ामीण भागातील गरजा  एक सामाईक आर्थिक 
प्शि ्ाचा रवचार करुि व्वसा् उद्ोग उभारला पारहजे आरण त्ातूि ग्ामीण भागाच्ा रवकासासाठी आपले 
्ोगदाि वाढरवणे आवश्क आहे. ग्ामीण भागाच्ा आर्थिक, सामारजक, शैक्रणक रवकासासाठी रवरवध उपक्मांच्ा 
माध्मातिू प््ति केले पारहजेत. उदा. वृक्ारोपण, रक्तदाि रशबीर, प्ाथिवरण संरक्णावर संवाद, कला व क्रीडा सपधायंच े
आ्ोजि, व्ाख्ािांच ेआ्ोजि इत्ादी.

१०)  आधुकनक बँककंग सुकवधता : सहकारी पतपुरवठा संस्ा व सहकारी बँकािंी सुद्धा राष्ट्ी्कृत व व्ापारी बँका प्माणे 
आधुरिक बँरकंग तरंिाचा वापर करावा. त्ासाठी कोअर बरँकंग, ए.टी.एम., क्ेरडट काडथि इत्ादी आधुरिक बँरकंग 
सुरवधा वाढरवण ेआवश्क आहे. ्ासाठी बँकांिा भांडवल क्मता व का्थिक्मता वाढवूि पतपुरवठा के्रिातील आपले 
स्ाि रटकवूि ठेवण्ासाठी प््ति केले पारहजे.

११) कर्थ वसुलीवर भर : सहकारी पतसंस्ा व सहकारी बँकािंी व्ापारी बँकाप्माणे पारि व्क्ती व संस्ांिा कजथि वाटप 
केले पारहजे. रदलेल्ा कजाथिच्ा वसुलीसाठी आवश्क त्ा सवथि उपा्ोजिा केल्ा पारहजे. वाटप केलेल्ा कजाथिचा 
रवरि्ोग ्ोग् कारणासाठी होतो रकंवा िाही ्ावर रि्ंरिण ठेवणे तसेच कोणताही भेदभाव ि करता कजथिवसुलीसाठी, 
रि:पक्पातीपण े व कठोर कारवाई करणे आवश्क आह.े जेणेकरुि सहकारी संस्ेची ्कबाकरी मोठ्ा प्माणावर 
वाढणार िाही.

१२)  रतारकीय हस्षिेपतावर कनयंत्रण : सहकारी संस्ांच्ा व्वस्ापिामध्े राजकरी् िेतृतवाचा मोठा सहभाग असतो. परंतु 
व्ावसार्क रिणथि् घेतािा राजकरी् हसतक्ेप टाळण्ाचा प््ति सहकारी संस्ांिी करावा. राजकरी् िेतृत्वाि ेआपले 
राजकरी् रवचार बाजूला ठेवूि सहकार चळवळीच्ा रवकासासाठी प््ति करावेत. व्ावसार्कता, सपधाथितमकता, 
पारदशथिकता, का्थिक्मता इत्ादी तत्वांचा अरंगकार करूि सहकार क्ेरिासमोरील आवहािांवर मात करण्ाचा प््ति 
सहकार चळवळीकडूि झाला पारहज.े

 

 

कृ्ी :  १)  आपलयता पररसरता्ील सहकतारी संसरे् कनमता्थण झतालेलयता आवहतानतावर 
   कोणतयता उपताय योरनता केलयता आहे् यताची मताकह्ी कमळवता. 

१०.४ महत्वताचयता संज्ता : 
१)  नवीन आकर्थक धोरण : जुलै १९९१ मध्े देशाच्ा अ्थिव्वस्ेत रिमाथिण झालेल्ा आर्थिक संकटातिू मागथि काढण्ासाठी 

आंतरराष्ट्ी् िाणेरिधी आरण जागरतक बँक ् ांच्ा मागथिदशथििािुसार सवीकारलेले आर्थिक धोरण महणजे “िवीि आर्थिक 
धोरण” हो्.

२)  रतागक्क अर्थवयवसरता : जगातील सवथि देशांमधील अ्थिव्वस्ांच्ा सारमलीकरणातिू अससतत्वात आलेली 
अ्थिव्वस्ा महणजे जागरतक अ्थिव्वस्ा हो्.

३)  श्मप्रधतान उतपतादन ्ंत्र : उतपादि प्रक््ेत आधुरिक ्ंरि सामग्ी व भांडवली साधि े्ांचा उप्ोग करण्ाऐवजी, सवसत 
दरामध् ेमोठ्ा प्माणात उपलबध असणाऱ्ा मिुष्् बळाचा वापर करणे महणजेच श्मप्धाि उतपादि तरंि हो्.

४)  बहरताष्टट्रीय कंपनी : ज्ा कंपिीची स्ापिा व िोंदणी एका रवरशष्ट देशात झालेली असते, परंतु त्ा कंपिीच ेउतपादि, 
रवक्री व व्वहार जगातील इतर अिेक देशात केले जातात अशा कंपिीला बहराष्ट्ी् कंपिी असे महणतात.
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देशात जुलै १९९१ मध्े िवीि आर्थिक धोरणांचा अवलंब करण्ात आला. उदारीकरण, खाजगीकरण व 
जागरतकरीकरणाच्ा माध्मातूि आपली देशाची अ्थिव्वस्ा जागरतक अ्थिव्वस्ेशी संलग्न करण्ाच्ा प्रक््ेिे वेग 
घेतला. त्ामधूि रिमाथिण झालेल्ा खुल्ा अ्थिव्वस्ेमुळे देशातील सहकार चळवळी समोर आवहािे रिमाथिण झाली .

 सहकतार षिेत्रतापुढील आवहताने :
१)  भाग भांडवल उभारणी २)  वाढता उतपादि खचथि
३)  बाजारपेठ रवसतार ४)  कमी व बंद होत असलेले शासकरी् अिुदाि व मदत
५)  गुणातमक रवकासाकडे दुलथिक् ६)  व्वस्ापिाचा दुय्म दजाथि                       
७)  संघटिातमक प््ति  ८)  ग्ाहकांचे समाधाि  
९)  ग्ामीण रवकासातील सहभाग १०) वाढता राजकरी् हसतक्ेप
११) कजथि वसुली  १२) आधुरिकरीकरण

	सहकतार षिेत्रतापुढील आवहतानतावर उपताय :
१)  का्थिक्मता व रवशवासाहथिता वाढरवणे २)  आधुरिक तरंिाचा वापर
३)  प्भावी जारहरातीचा अवलंब ४)  आर्थिक सवावलंबिावर भर
५)  कमथिचाऱ्ांिा प्रशक्ण देणे ६)  उच्चरशरक्त,तज्ञज्,अिुभवी व्वस्ापकांची िेमणूक
७)  संघटिातमक बदल ८)  ग्ाहकांच्ा समाधािासाठी प््ति
९)  ग्ामीण रवकासासाठी प््ति १०) आधुरिक बँरकंग सुरवधा
११) कजथि वसुलीवर भर  १२) राजकरी् हसतक्ेपावर रि्ंरिण 

प्र १.  अ) खतालील कदलेलयता पयता्थयतांमधून योगय पयता्थय कनवडून कवधताने पूण्थ करता व पुनहता कलहता.

१) सहकारी संस्ांची स्ापिा ................ साधि सामुग्ी असणाऱ्ा व्क्तींकडूि केली जाते.
 अ) अम्ाथिरदत  ब) म्ाथिरदत  क) अिावश्क

२)  सहकारी संस्ांच्ा अका्थिक्मतेमुळ े................ कमी झाली आहे.

 अ) संख्ा  ब) आवड  क) रवशवासाहथिता

३) सहकारी संस्ांमाफ्फत उतपादि प्रक््ेत ................ व श्मप्धाि उतपादि तंरिाचा वापर केला  
जातो.

 अ) रि्ंररित  ब) परंपरागत  क) आधुरिक

१०.५  सतारतांश

१०.६  सवताधयताय
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४) बहराष्ट्ी् कंपन्ांच ेव्वस्ापि ................ व्वस्ापकामाफ्फत केले जाते.
 अ) अरशरक्त  ब) तजज्  क) अकुशल

५) जागरतकरीकरणाच्ा प्रक््ेिंतर सहकारी संस्ािा सरकारकडिू रदल्ा जाणाऱ्ा मदतीमध् े ................ 
करण्ात आली.

 अ) कपात  ब) वाढ क) सपधाथि

ब) योगय रोड्ता रुळवता.

‘अ’ गट ‘ब’ गट

अ) बहराष्ट्ी् कंपन्ा
ब) कजथि वसुली समस्ा
क) ग्ाहक

१) लहाि प्माणात उतपादि
२) सपधाथि्ुक्त बाजारपेठेचा राजा
३) अपारि व्क्तींिा कजथि
४) प्चंड प्माणात उतपादि
५) दुय्म स्ाि
६) उतपादक कजथि

क)  खतालील कवधतानतांसताठी एक शबद / शबद समूह कलहता.
१)  सपधाथितमक बाजारपेठेतील राजा.
२)  जगातील अिेक देशात उतपादि, रवक्री आरण व्वहार असणारी कंपिी.
३)  उतपादि प्रक््ेत आधरुिक तंरिज्ािाऐवजी मिुष््बळाचा जासत वापर करणारे तरंि.
४)  देशातील आर्थिक संकटाचे रिवारण करण्ासाठी जुलै १९९१ मध्े ñdrकारण्ात आलेले धोरण.

ड)  खतालील कवधताने चूक ककंवता बरोबर ्े कलहता.

१)  सहकार चळवळीतील वाढता राजकरी् हसतक्ेप रहतकारक ठरला आहे.
२)  सहकारात िफ्ापेक्ा सेवेला अरधक महत्व रदले जाते.
३)  म्ाथिरदत भांडवलामुळे सहकारी संस्ेचे व्वस्ापि करण्ासाठी कुशल मिुष्् बळाचा वापर करणे शक् होत 

िाही.
४)  सपधाथितमक बाजारपेठेत ग्ाहकांिा दुय्म स्ाि असते.
५)  अपारि व्क्ती व संस्ांिा अ्ोग् कारणासाठी रदलेल्ा कजाथिमुळे ्कबाकरीचे प्माण वाढते.

इ)  खतालील कवधताने पूण्थ करता.
१)  सपधाथितमक बाजारपेठेत  ………. हा राजा असतो. 
२)  बाजारपेठ रवसतारासाठी ………… माध्मांचा वापर करणे आवश्क आहे.
३)  सहकारी संस्ांिी ……… मदतीवर अवलंबिू ि राहता आर्थिक सवावलंबि प्ाप् केले पारहजे.
४)  कमथिचाऱ्ांच्ा प्रशक्णामुळे सहकार चळवळीचा ………… रवकास होईल.
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५)  बहराष्ट्ी् कंपन्ा ………… प्माणात उतपादि करतात.

फ)  अचूक पयता्थय कनवडता.

१) भाग भांडवल उभारणीचे आवहाि

२) 

३) वाढता उतपादि खचथि

४) 

५) बाजारपेठ रवसतार

व्वस्ापिात सुधारणा

वाढता राजकरी् हसतक्ेप

 

 

तजज् व अिुभवी व्वस्ापक, मोठ्ा प्माणावर जारहरात, श्मप्धाि व परंपरागत उतपादि तरंि, रवशवासाहथिता कमी 
असणे. राजकरी् फा्द्ासाठी वापर.

ग)  एकता वताकयता् उत्रे कलहता.
१) भाग भांडवल वाढीसाठी सहकारी संस्ांिी कोणते उपा् करावेत ?
२) सहकारी संस्ांिी बाजारपेठ रवसतारासाठी कोणते प््ति करावेत ?
३) सहकारी बँका व पतपुरवठा संस्ांिी सपधजेमध्े रटकूि राहण्ासाठी कोणते उपा् करावेत ?
४) सहकारी संस्ांिी ग्ाहकांच्ा समाधािासाठी कोणते प््ति करावेत ?
५) सहकारी संस्ांच्ा उतपादि खचाथिचे प्माण कशामुळे वाढते ?

ह)  खतालील वताकयता्ील अधोरेखख् शबद दुरूस् करून वताकय पुनहता कलहता.
१) अका्थिक्मता व गैरव्वहार ्ामुळे सहकारी संस्ांची पत व प्रतष्ा वाढली आहे.
२) भागधारक, समाज व गुंतवणूकदारांच्ा अपेक्ा पणूथि करण्ासाठी अका्थिक्मता वाढरवणे आवश्क आहे.
३) जागरतकरीकरणामुळे सहकारी संस्ांिा सरकारकडिू रदल्ा जाणाऱ्ा सवलती व अिुदाि वाढरवण्ात आले.
४) बहराष्ट्ी् कंपन्ा आर्थिक दृष्ट्ा कमकुवत असतात.
५) अपारि व्क्तींिा उतपादक कजथि रदल्ास कजथिवसुली ताबडतोब होते.

ई)  गटता् न बसणतारता शबद शोधता.
१) अ) परंपरागत उतपादि तंरि ब) कमी उतपादि खचथि क) श्मप्धाि उतपादि तरंि ड) वाढता उतपादि खचथि
२) अ) आधुरिक उतपादि तंरि ब) वाढता उतपादि खचथि क) ्ांररिकरीकरण ड) कमी उतपादि खचथि
३) अ) सहकारी संस्ा ब) बहराष्ट्ी् कंपन्ा क) खाजगी कंपन्ा ड) मोठे उद्ोग
४) अ) प्रशरक्त ब) तजज् व्वस्ापक क) अिुभवी ड) अप्रशरक्त
५) अ) अिुदाि ब) देणगी क) िफा ड) आर्थिक मदत
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प्र.२ खतालील संज्ता सपष्ट करता.
१) िवीि आर्थिक धोरण
२) बहराष्ट्ी् कंपिी
३) जागरतक अ्थिव्वस्ा
४) श्मप्धाि उतपादि तरंि

प्र.३ उपयोरनतावर / सवम्तावर आधतारर् प्रशन.
१) अरवकरसत देशांच्ा अ्थिव्वस्ेवर जागरतकरीकरणाचे प्रतकूल पररणाम होतात.
२) सहकार चळवळीमध्े राजकरी् हसतके्प वाढला आहे.
३) बहराष्ट्ी् कंपन्ांच्ा तुलिेत सहकारी संस्ांचा उतपादि खचथि जासत आहे.

प्र.४ कटपता कलहता.
१) सहकार क्ेरिापुढील आवहािे
२) सहकार चळवळी पुढील आवहािांवरील उपा्.

प्र.५ कतारण ेकलहता.
१) सहकारी संस्ांिी आधुरिक तंरिाचा वापर करणे गरजेचे आहे.
२) सहकारी संस्ांिी आर्थिक सवावलंबिावर अरधकारधक भर रदला पाहीजे.
३) वाढत्ा राजकरी् हसतक्ेपावर सहकारी संस्ांिी उपा््ोजिा करणे आवश्क आहे.

प्र.६ खतालील प्रशनतांची रोडकयता् उत्र ेकलहता.
१) सहकारी चळवळीपुढील आवहािांवर उपा् रलहा.
२) सहकार क्ेरिासमोरील आवहािे रलहा.

प्र.७ दीर्घोत्री प्रशन.
१) सहकार क्ेरिासमोर रिमाथिण झालेली आवहािे सरवसतर सपष्ट करा.
२) सहकार चळवळी पुढील आवहािांिा सामोरे जाण्ासाठी सहकारी संस्ांिी कोणते उपा् करावेत ते सरवसतर 

रलहा.

i   i   i
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घटक लेखकांिी पाठ् घटकांचे लेखि करतांिा वापरलेली संदभथि गं््सूची

१) महाराष्ट् राज् माध्रमक व उच्च माध्रमक रशक्ण मंडळ पुण े - प््मावृतती २००९
 इ्तता १२ वी सहकार
२) महाराष्ट् राज् माध्रमक व उच्च माध्रमक रशक्ण मंडळ पुण े - प््मावृतती २०१३
 इ्तता १२ वी सहकार
३) महाराष्ट् सहकारी संस्ा अरधरि्म, १९६०
४) महाराष्ट् सहकारी संस्ा (सुधारणा) अरधरि्म, २०१३

ABBREVIATIONS

Email - Electronic Mail.

FD - Fixed Deposits.

RD -  Recurring Deposits.

NABARD - National Bank for Agricultural and Rural Development.

ATM - Automated Teller machine.

KYC - Know Your Customer.

NEFT - National Electronic Fund Transfer.

RTGS - Real Time Gross Settlement.

IMPS - Immediate Mobile Payment Service.

DCCB -  District Central Co-operative Bank.

SCB -  State Co-operative Bank.

NCUI - National Co-operative Union of India.

MSCU - Maharashtra State Co-operative Union.

VAMNICOM - Vaikunth Mehta National Institute Co-operative Management.

DCM - Diploma in Co-operative Management.

IFFCO - Indian Farmers Fertiliser Co-operative.

KRIBHCO - Krishak Bharti Co-operative Ltd. 

NAFED  - National Agricultural Co-operative Marketing Federation.

MBA - Master in Business Administration.

PGDBM - Post Graduate Diploma in Business Management.

NPA - Non Performing Asset.

NCCT - National Council for Co-operative Training.

i   i   i
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ebalbharati

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in संक्ेत स्थळावर भेट द्ा.

• पञाठ्यपुसतक मंडळञाची 
िैवशष्ट्यपूण्भ पञाठ्येततर 
प्कञाशने.

• नञामिंत लेखक, किी, 
विचञारिंत यञांचयञा 
सञावितयञाचञा समञािेश.

• शञालेय सतरञािर पूरक 
िञाचनञासञाठी उपयुक्त.
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