
                                                                       
                                

     सभासदांना सं थेकडून िविवध कारणासाठी  
     उदा. सदिनका िवकर्ी करणे, गहाण ठेवणे, दरुु ती  
     करणे, भाडयाने देणे इत्यादी बाबत नाहरकत  
     माणपतर् देणेबाबत .     

                        सहकारी गहृिनमार्ण सं था… 
 

 सहकार आयकु्त व िनबंधक, सहकारी सं था, 
महारा टर् राज्य, पणेु -1 यांचे कायार्लय. 

 जा.कर्. गहृ/डी-3/पिरपतर्क/नाहरकत/ माणपतर्/14-सआ 
             िदनांक :-    01  जानेवारी, 2017 

   
 :: प िर प तर् क :: 

 

    राज्यातील सहकारी गहृिनमार्ण सं था तसेच ि मायसेस सहकारी सं था यांचे सभासद 
सदिनका / गाळा िवकर्ी करणे,गहाण ठेवणे, भाडयाने देणे, दरुु ती व अंतगर्त बदल करणे इ. 
कारणासाठी सं थेकडे ना हरकत माणपतर्ाची मागणी करीत असतात.   

याबाबत सभासदांच्या गरजेनसुार सं थेकडून वेळेवर ना हरकत माणपतर् िमळत नाही.  ना 
हरकत पतर्ातील अटी व शतीर् बाबत सभासद व सं था यांच्यात अनेकदा मतभेद िनमार्ण होतात. 
िनबंधकाकडे देखील या संबंधी मोठया माणावर तकर्ारी ा त होत असतात. त्याअनषंुगाने 
सिव तरसचुना खालील माणे देण्यात येत आहेत. 

1. सभासदास ज्या 
कारणासाठी ना हरकत माणपतर् पािहजे ते कारण नमदू करुन सभासदाने लेखी अजर् 
सं थेकडे सादर करावा व अजार्ची रीतसर पोहोच घ्यावी. सं थेने अजर् न वीकार यास 
अथवा पोच न िद यास रिज टर ए डी ने / पीड पो टने सं थेस अजर् पाठवावा.  

2. सं थेने 
सभासदांकडून ना हरकत माणपतर् मागणी अजर् ा त झा याच्या िदनांकानंतरच्या घेण्यात 
येणाऱ्या लगतच्या यव थापन सिमती सभेपढेु ठेवावा व त्या सभेत िनणर्य घेऊन ना 
हरकत माणपतर् तात्काळ सभासदास देणेत यावे.  

3. सभासदास ज्या 
कारणासाठी सं थेकडून ना हरकत माणपतर् हवे आहे,  त्याबाबत आव यक त्या सवर् 
बाबींची पतुर्ता करण्याची जबाबदारी  संबंिधत सभासदाची राहील. तसेच अशा 
सभासदांकडून सं थेची येणेबाकी अस यास सभासदाने ती अजार्चे वेळी सं थेकडे भरली 
पाहीजे आिण सं थेने अशी येणे रक्कम वसलु करुन घेऊन ना हरकत माणपतर् िदले 
पाहीजे.  

4. आदशर् उपिवधीमध्ये 
सदिनका / गाळा खरेदीसाठी ए लॉयर, बकँ, एल.आय.सी. वगैरे कडून कजर् घेण्यासाठी 
सं थेचे ना हरकत माणपतर् घेणे आव यक असणार नाही अशा वरुपाची तरतदु असली 
तरी सभासदांनी मागणी के यास असे ना हरकत माणपतर् देणे सं थेवर बंधनकारक 
राहील. तसेच अशी यंतर्णा िविश ट नमनु्यात ना हरकत माणपतर्ाची मागणी करत 



                                                                       
असतात. अशावेळी सं थेकडे उपल ध असले या कागदपतर्ाच्या आधारे मागणी केले या 
िविश ट नमनु्यात सं थेने सभासदास ना हरकत माणपतर् ावे.  

5. सभासदाने 
अजार्सोबत िविश ट नमनुा सादर केलेला नस यास सं थेने सोबत जोडले या नमनू्यात 
सभासदास ना हरकत माणपतर् ावे. (सोबत नमनूा) 

6. ना हरकत माणपतर् 
मागणी अजर् ा त झा यानंतर निजकच्या काळात काही कारणा तव यव थापन सिमती 
सभा होऊ शकत नस यास आिण सभासदास तातडीची गरज अस यास अजर् ा त 
झा यानंतर अध्यक्ष व सिचव यांचे संयकु्त वाक्षरीने 7 िदवसाच्या आंत ना हरकत 
माणपतर् देणेत यावे व त्याची काय र मान्यता यव थापन सिमतीच्या पढुील सभेत 
घ्यावी. 

7. सं थेकडे नाहरकत 
माणपतर्ासाठी अजर् ा त झा यानंतर सं थेने निजकच्या यव थापन सिमती सभेत िनणर्य 
न घेत यास िंकवा सभासदांची तातडीची गरज असनूही सं थेचे अध्यक्ष व सिचव यांनी 
असे माणपतर् उपरोक्त नमदू मदुतीत न िद यास अथवा परेुशा कारणािशवाय 
नाकार यास सभासदास संबंिधत िनबंधकाकडे अजर् करता येईल. असा अजर् ा त 
झा यानंतर िनबंधक सवर् संबंिधतांचे हणणे ऐकुन घेऊन ना हरकत दाखला देण्याबाबत 
सं थेस आदेशीत करेल.  

       वरील माणे िदले या सचुनांनसुार कायर्वाही करुन सं थांनी सभासदांना ना हरकत 
माणपतर् देण्याची कायर्वाही करावी.  

 
 सही/- 
 ( चंदर्कांत दळवी ) 
      सहकार आयकु्त व िनबंधक 
                                                                                सहकारी 
सं था, महारा टर् राज्य, पणेु. 

त :- 
1. िवभागीय 

सहिनबंधक, सहकारी सं था (सवर्) 
2. िज हा उपिनबंधक, 

सहकारी सं था (सवर्) 
3. अध्यक्ष / सिचव, 

सहकारी गहृिनमार्ण सं थांचे फेडरेशन (सवर्) 
त्यांना कळिवणेत येते की, सदरच्या पिरपतर्कीय सचूना सवर् सहकारी गहृिनमार्ण सं थांच्या 
िनदशर्नास आणनु ा यात. 
 
 
 



                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
जा.कर्. नाहरकत माणपतर्/          /20--- 
------ गहृिनमार्ण सहकारी सं था मयार्., --
---- 

                                                                               िदनांक :-        
/         /20----. 
  

:: ना-हरकत माणपतर् ::  
 

  
                    अजर्दार ी. / ीमती ------------------- सभासद अनकुर्मांक --------------
--- सदिनका / गाळा कर्. --------------- हे आमच्या सं थेचे सभासद असनू त्यांनी सं थेकडे -----
------ या कारणासाठी सं थेचे ना-हरकत माणपतर् िमळणेसाठी िदनांक  --------------- रोजी 
िवनंती अजर् सादर केला आहे.  
 

1. सं थेकडे उपल ध 
असले या कागदपतर्ांवरुन अजर्दार यांनी  (अ) सदरची सदिनका कोणत्याही िव ीय 
सं थेकडे तारण ठेवलेचे िदसनू येत नाही / (ब) ---------- या िव ीय सं थेकडे रु.-------- 
इतक्या कजर् रक्कमेपोटी तारण ठेवली अस याचे िदसनू येत आहे. (लाग ूनसेल ते खोडावे)  
 

2. सबब, वरील बाबीस 
अिधन राहून अजर्दारास  (अ) सदरची सदिनका िवकर्ी करण्यास / (ब) सदिनका दरुु ती 
करण्यास / (क) सदिनका गहाण ठेवनू कजर् घेण्यास / (ड) ---------------- या 
कारणासाठी सं थेचे ना-हरकत माणपतर् देण्यात येत आहे. (लाग ूनसेल ते खोडावे) 
 

3. सदरचे माणपतर् 
अजर्दार यांनी सं थेस उपल ध करुन िदले या व सं थेकडे उपल ध असले या मािहतीच्या 
आधारे देणेत येत आहे. 
 

 
                                   सिचव        
  अध्यक्ष- 
             ----- गहृिनमार्ण सहकारी सं था मयार्.,                          ---- गहृिनमार्ण 
सहकारी सं था मयार्., -- 



                                                                       
 

          
िशक्का  

 
 
 
 
 
 
 
 

                 महारा टर् सहकारी सं था अिधिनयम  
     1960 चे कलम 79 चे िनदशाची 
     भावी अंमलबजावणी करणेबाबत.  
        सहकारी गहृिनमार्ण सं था. 

 
सहकार आयकु्त व िनबंधक,  

        सहकारी सं था, महारा टर् राज्य, पणेु  
                                         जा.कर्. गहृिनमार्ण/ क-79(2)/2016 
                                            िदनांक :   01    जानेवारी, 2017             
 

       :: पिरपतर्क :: 
 
 

संदभर् - महारा टर् सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 79. 
 

    महारा टर् सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 व सं थेच्या उपिवधीनसुार 
सहकारी सं थांनी िविवध िववरणे (Returns) व िववरणपतेर् (Statements) िनबंधकांकडे 
दाखल करणे तसेच िविवध पु तके व न दव ा ठेवणेबाबत तरतदु करण्यात आली आहे.  
सदर काय ान्वये िवहीत करण्यात आलेली िववरणे व िववरणपतेर् िवहीत मदुतीत िनबंधकाकडे 
दाखल न के यास सदर सं थेस महारा टर् सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 79 
अन्वये िनदश देण्याचे अिधकार िनबंधकास आहेत. तथािप, कलम 79 अन्वये िनबंधकाने 
िदले या िनदशाचे सहकारी सं थांकडून यथोिचतपणे पालन केले जात नसलेचे या 
कायार्लयाचे िनदशर्नास आले आहे. त्यास अनसुरुन काय ाच्या संबंिधत कलमामधील 
खालील काही महत्वाच्या तरतूदी सवर् सहकारी सं थांच्या पनु्हा िनदशर्नास आणनू देणेत येत 
आहेत. 

 

1.     कलम 79 (1) अन्वये कोणत्याही सहकारी सं थेस काय ात नमदू केलेली िववरणे व 
िववरणपतेर् दाखल करणेस अथवा नमदू केले या अन्य बाबीचे पालन करण्यास फमार्िवण्यात 
आले असेल तर अशी कायर्वाही आदेशात नमदु केले या कालावधीत करणे बंधनकारक आहे. 



                                                                       
2.  सं थेने कायदा, िनयम िंकवा उपिवधीतील तरतदुीनसुार अथवा कलम 79 अन्वये 
िनबंधकाने िनदिशत केलेनसुार कायर्वाही करावयाची आहे. सदरची कायर्वाही सहकार 
काय ात, िनयमात, उपिवधीत िंकवा कलम 79 (1)  अन्वये िदले या आदेशात नमदु केले या 
मदुतीमध्ये करणे सं थेस बंधनकारक आहे. िनबंधकाने िदले या मदुतीत कायर्वाही करण्यास 
सं थेच्या अिधकाऱ्याकडून कसरु झा यास अशी कायर्वाही करण्यासाठी अथवा ािधकृत 
केले या यक्तीमाफर् त अशी कारवाई करवनु घेण्यासाठी येणारा खचर्  सं थेच्या िनधीतनु वसलु 
करणेत येईल आिण अशी कायर्वाही करवनु घेण्यासाठी आलेला खचर् सं थेने देण्यास  नकार 
िद यास, अशा कायर्वाहीचा खचर्  जमीन महसलुाची थकबाकी माणे सं थेकडुन वसलु 
करणेत येईल, अशी कलम 79 (2) मध्ये तरतूद आहे.  

3.    सहकार काय ातील तरतदुीनसुार िनबंधकांनी िनदश देऊनही सं था त्याचे पालन करीत 
नस यास सदर सं थेचे पदािधकारी व अिधकारी यांचे िवरुध्द िनबंधकाकडून पढुील माणे 
कायर्वाही केली जाते. 

अ. कलम 79 (3) 
नसुार कसरुदार अिधकाऱ्याकडून कारवाईचा खचर् वसलु करता येतो.  

ब. कलम 146 (आय) 
नसुार अपराध व 147 (आय) नसुार रु. 5 हजार पयत दंडाची िशक्षा होऊ शकते.       

        तरी सहकारी गहृिनमार्ण सं थांच्या पदािधकारी व अिधकारी यांनी उपरोक्त तरतदुी 
लक्षात घेऊन िनबंधकाने कलम 79 अन्वये िदले या िनदशांचे काटेकोरपणे व िवहीत मदुतीत 
पालन करावे.  अन्यथा िनबंधकाकडून वरील पिरच्छेद 2 व 3 मध्ये नमदू के या माणे कारवाई 
केली जाईल, याची न द घ्यावी. 

            सही/- 
(चंदर्कांत दळवी) 

सहकार आयकु्त व िनबंधक, 
सहकारी सं था, महारा टर् राज्य, पणेु 

त –  
1. िवभागीय 

सहिनबंधक, सहकारी सं था (सवर्) 
2. िज हा उपिनबंधक, 

सहकारी सं था (सवर्) 
 

          त्यांना कळिवणेत येते िक, त्यांनी उपरोक्त पिरपतर्कीय सचूना त्यांचे अिधन त 
सवर् सहकारी सं थांच्या िनदशर्नास आणनू देणेत या यात. 

 
 

 
 
 



                                                                       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        पनुिर्वकासानंतर न याने सदिनका  

      खरेदीदारांना सं थेचे सभासद  
      करुन घेणेबाबत.  

 

        सहकारी गहृिनमार्ण सं था  
 

 
सहकार आयकु्त व िनबंधक, सहकारी सं था 
महारा टर् राज्य, पणेु यांचे कायार्लय, पणेु-1 
जा.कर्. गहृ/डी-3/पनुिर्वकास/ पिरपतर्क/2016 
 िदनांक –    01  जानेवारी, 2017 

 
 

-: पिरपतर्क :- 
 

 

   ज्या सहकारी गहृिनमार्ण सं थांच्या इमारती मोडकळीस आ या आहेत व धोकादायक 
झाले या आहेत अशा इमारतीच्या पनुिर्वकासाच्या कामकाजाबाबत शासनाने महारा टर् सहकारी 
सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 79 (अ) अन्वये िदनांक 03/01/2009 रोजीचे पिरपतर्कान्वये 
मागर्दशर्क सचुना िदले या आहेत.  पनुिर्वकासानंतर उपल ध होणाऱ्या सदिनका व गाळे दत्यादीची 
खरेदी करणाऱ्या यिंक्तना सं था सभासदत्व देणेबाबत टाळाटाळ करीत अस याचे व सं थेच्या 
पनुिर्वकासानंतर जनु्या व नवीन सभासदांमध्ये सं थेच्या यव थापनाकडून भेदभाव होत अस याचे 
या कायार्लयाचे िनदशर्नास आले आहे. काही िठकाणी सं था व िवकासक यांच्यातील वादामळेु 
निवन खरेदीदारांना सभासद करण्यास सं था इच्छुक नसते. सं थेच्या िवकासकाशी असणाऱ्या 
मतभेद व वादांमळेु नवीन खरेदीदारांना नाहक तर्ास होतो व त्यांची अडवणकू केली जाते. 
महारा टर् सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 23 (1) मधील “ खलेु सभासदत्व ”  या 
तत्वानसुार पातर् नवीन सदिनका खरेदीधारकांनासधु्दा सं थेचे सभासदत्व  िमळणे आव यक आहे. 

2.   पनुिर्वकासामध्ये निवन गाळेधारकांना व सदिनकाधारकांना ावयाच्या सभासदत्वाबाबत. 
 



                                                                       
       स ि थतीमध्ये बऱ्याच गहृिनमार्ण सं थांमध्ये पनुिर्वकासाचे िनणर्य घेतले जात आहेत. 
सं था पनुिर्वकास वत: करते िंकवा िवकासक िनयकु्त करुन त्यांचे माफर् त पनुिर्वकास करते. अशा 
वेळी निवन गाळे धारक व सदिनकाधारकांना खालील माणे सभासदत्वासाठी कायर्वाही 
करावयाची आहे. 
 

      अ) सं थने वत: पनुिर्वकास के यास :- 
 

अ.कर्. िनमार्ण होणारी पिरि थती करावयाची कायर्वाही 
1 सं था पनुिर्वकासातून निवन 

सदिनका व गाळे िवकर्ी करते. 
अशा सं थेने निवन सदिनका व गाळे खरेदी 
करणाऱ्या यक्तींना सभासद करुन घ्यावे. 

 

ब) सं थेने िवकासकामाफर् त पनुिर्वकास के यास :- 
 

अ.कर्. िनमार्ण होणारी पिरि थती करावयाची कायर्वाही 
1 निवन इमारतीमध्ये सं थेच्या 

सध्याच्या सभासदा यितिरक्त निवन 
यक्तींना सदिनका व गाळा िवकर्ी 
केली जाते. 
 

अशा सं थेने निवन सदिनका व गाळे खरेदी 
करणाऱ्या यक्तींना सभासद करुन घ्यावे. 

2 सं थेच्या सभासदांना 
पनुर्िवकासामध्ये वतंतर् इमारत 
बांधनू िदली जाते व त्या यितिरक्त 
सदिनका व गाळे निवन वतंतर् 
इमारतीमध्ये बांधनू निवन 
सभासदांना िदले जातात. 

सदर निवन इमारतीतील निवन सदिनका व 
गाळेधारक अि तत्वातील गहृिनमार्ण सं थेचे 
सभासद होण्यास पातर् राहतील िंकवा मळू सहकारी 
गहृिनमार्ण सं थेच्या सवर्साधारण सभेच्या मान्यतेने 
िवकासक अशा इमारतीतील सदिनका व 
गाळेधारकांची वेगळी सं था न दणी करु शकेल.   

 

3.    सं था नवीन सदिनकाधारकांना व गाळेधारकांना सभासद करुन घेत नस यास करावयाची  
      कायर्वाही :-  
 

 महारा टर् सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 23 (1) नसुार कोणत्याही सं थेने 
परेुशा कारणावाचनु अिधिनयम व सं थेचे उपिवधी यांच्या तरतदुीअन्वये यथोिचतिरत्या अहर्ता 
असले या कोणत्याही यक्तीस सद य हणनू दाखल करुन घेण्यास नकार देता कामा नये, अशी 
तरतदु आहे.  तथािप खालील माणे पिरि थती उ व ू शकते. त्याबाबतीत काय ातील 
तरतदुीनसुार खालील माणे कायर्वाही करावी.  
 

अ.    सहकारी गहृिनमार्ण सं थेच्या इमारतीचा पनुिर्वकास झालेनंतर िवकासक निवन यक्तीस 
सदिनका व गाळे िवकर्ी करतो. अशा यक्तीस सं था सभासद करुन घेत नसतील तर - 
 

     सं थेच्या पनुिर्वकासानंतर बांधले या निवन सदिनका खरेदी करणाऱ्या सदिनकाधारकाकडून 
महारा टर् सहकारी सं था अिधिनयम 1960 व िनयम 1961 तसेच सं थेच्या मंजरू उपिवधीतील 
तरतदुीनसुार सवर् कागदपतर्ांसह सं थेस अजर् ा त झालेनंतर त्याबाबत कलम 22 (2) मधील 
तरतदुीनसुार सं थेने तीन मिहन्याचे आंत िनणर्य घेतला पािहजे व िनणर्य घेत याच्या 
िदनांकापासनू 15 िदवसात िंकवा अजर् ा त झा यापासनु 3 मिहन्याच्याआंत यापैकी जो 
कालावधी कमी असेल त्या कालावधीत सदर िनणर्य संबंिधत सदिनकाधारकास कळिवला पािहजे.  
असा अजर् िमळा यापासनू तीन मिहन्याच्या आत जर सं थेने सदिनकाधारकास कोणताही िनणर्य 



                                                                       
कळिवला नाही, तर सदर सदिनकाधारकास “मानीव सभासदत्व” ा त झाले असे समजणेत 
येईल.  

 ब. सं था पातर् सदिनकाधारकाकडून सभासदत्वाचा अजर् व सभासद फी ि वकारत नस यास:- 

 अशा वेळी संबंिधत गाळा व सदिनकाधारक महारा टर् सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे 
कलम 23 (1 अ)  मधील तरतूदीनसुार, आव यक त्या फी चा धनादेश / डी. डी. सह िविहत 
नमनु्यात संबंिधत िनबंधकाकडे अजर् करु शकतील.  सदरचा अजर् व सभासद फी ची रक्कम ा त 
झालेपासनू 30 िदवसाचे आत संबंिधत िनबंधक सं थेकडे ह तांतिरत करतील. सं थेने सदर अजर् 
व रक्कम ा त झालेपासनू 60 िदवसाचे आंत सदर अजार्वर घेतलेला िनणर्य सदिनकाधारकास 
कळिवणे आव यक आहे.  िवहीत मदुतीत सं थेने सदिनकाधारकास  कांहीही न कळिव यास सदर 
गाळा व सदिनकाधाकास “मािनव सभासदत्व” ा त झालेचे समजणेत येईल.  
 
क.  वरील अ व ब च्या अनषंुगाने गाळा व सदिनकाधारकास सं थेचे मानीव सभासदत्व िमळाले  
     िंकवा नाही याबाबत कोणताही न िनमार्ण झा यास :-  

याबाबत महारा टर् सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 22 (2) मधील 
तरतदुीनसुार संबंिधत गाळा व सदिनकाधारकास िनबंधकाकडे अजर् करता येईल. सदर अजार्वर 
िनबंधक संबंिधतांना त्यांचे हणणे मांडणेची वाजवी संधी िद यानंतर मानीव सभासदत्वाबाबतचा 
िनणर्य घोिषत करतील.  

ड.  सं थेने पातर् गाळा व सदिनकाधारकाचे सभासदत्व नाकारले अस यास :-   
अशा वेळी महारा टर् सहकारी सं था अिधिनयम 1960 चे कलम 23 (2) मधील 

तरतूदीनसुार सदर गाळा व सदिनकाधारक सं थेच्या िनणर्याचे िदनांकापासनू 60 िदवसाचे आत 
संबंिधत िनबंधकाकडे अिपल दाखल करता येईल.  सदर अिपलाच्या अनषंुगाने िनबंधक सवर् 
संबंिधतांना सनुावणीची संधी देवनू तीन मिहन्यांच्या आत िनणर्य देईल. 
 

 या कायदेशीर बाबी पाहता नवीन सदिनकाधारक सं थेचे सभासदत्व िमळणेपासनू वंिचत 
राहणार नाहीत याची दक्षता सवर् सहकारी गहृिनमार्ण सं थांनी घेणे आव यक आहे.    
  सदर सचूनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
          सही/- 
              ( चंदर्कांत दळवी ) 

सहकार आयकु्त व िनबंधक, 
        सहकारी सं था, महारा टर् राज्य, 
पणेु. 
 

त : 
१. िवभागीय सहिनबंधक, सहकारी सं था (सवर्) 
२. िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था (सवर्) 

 

उपरोक्त पिरपतर्कीय सचूना िज हा सहकारी गहृिनमार्ण फेडरेशन यांचे माफर् त न दणीकृत 
सहकारी गहृिनमार्ण सं थांचे िनदशर्नास आणनु देणेची कायर्वाही आपले तरावरुन करणेत यावी.  


