


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



महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निनममि्ती व अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ, पुणे - ४११००४.

इ्यत्ता - अकरावी

शासन ननर्णय क्रमांक  : अभयास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ निनांक २५.४.२०१६ अन्वये स्ापन 
करणयात आलेलया समन्वय सनमतीचया नि. २0.६.२०१९  रोजीचया बैठकीमधये हे पाठ्यपुसतक सन २०१९-२० 

या शैक्षनरक ्वरा्णपासून ननरा्णररत करणयास मानयता िेणयात आली आहे.

आपलया समार्णफोन्वरील DIKSHA APP द्ारे पाठ्यपुसतकाचया पनहलया पृष्ा्वरील 
Q. R. Code द्ारे नडनजरल पाठ्यपुसतक ्व पाठासंबंनरत अधययन-अधयापनासाठी 
उपयुक्त दृक् -श्ावय सानहतय उपलबर होईल.



प्रथमावृत्ती : २०१९  © महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्क निनममि्ती व अभ्यासक्रम संशोधि मंडळ पुणे - ४११ ००४.
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प्रस्ताविा

न्वद्ा्थी नमत्रांनो,

तुमहां स्वाांचे अकरा्वीचया ्वगा्णत स्वागत आहे!

इयतता अकरा्वीचया न्वद्ारयाांसाठी ‘सहकार’ या न्वरयाचे क्रनमक पाठ्यपुसतक आपलया हाती सोपन्वतांना आमहांस 
अनतशय आनंि होत आहे.

आपलया सभो्वताली सजी्व सृष्ीमधये सहकार निसून येतो. उच्च माधयनमक सतरा्वर ‘सहकार’ या न्वरयाची नन्वड 
कला ्व ्वानरजय शाखेतील न्वद्ा्थी प्र्मत: करतात. सहकार ही एक नैसनग्णक मान्वी प्र्वृतती आहे. तयामुळे या न्वरयाचे 
महत््व लक्षात घेऊन यासाठीचे अधययन कररे आ्वशयक आहे.

अभयासक्रमात समान्वष् असलेलया स्व्ण बाबींचा योगय आनर सुसंबंर पद्तीने या पुसतकात समा्ेवश केलेला आहे.

अभयासक्रमामुळे न्वद्ारयाांना सहकाराचा इनतहास, सहकारी संस्ेची स्ापना, न्वन्वर वय्वसाय संघरना, सहकाराची 
तत््वे, सहकारी संस्ांचे महत््वाचे प्रकार इ. बाबत ज्ान नमळ्वून तयाचा िैनंनिन जी्वनात उपयोग करता या्वा, यासाठी 
‘सहकार’ न्वरयाचया पाठ्यपुसतकाची रचना सहज ्व सो्पया भारेत करणयात आली आहे. उपघरकांची यािी प्रतयेक घरकाचया 
सुरू्वातीला िेणयात आली आहे. पाठ्यपुसतकांमधये आ्वशयक ती मानहती सन्वसतर िेणयात आली आहे.

पाठ्यपुसतकाचया सुरु्वातीला अभयासक्रमाची क्षमता न्वराने निली आहेत. तयामुळे या क्षमतांना अनुसरून आशय 
समजा्वून िेतांना पाठ्यपुसतकात आकृतया ्व नचत्र ेयांचा ्वापर केला आहे. तसेच न्वद्ा्थी चचचेतून खूप काही नशकतात, 
महरून ‘चचा्ण करा’ या शीर्णका अंतग्णत काही चचा्ण करायला सांनगतले आहे. सहकारी संस्ांना भेर िेऊन न्वद्ारयाांनी मानहती 
संकनलत करायची आहे, यासाठी काही कृती या पाठ्यपुसतकात निलया आहेत. कृती केलया्वर स्वत:चे मत वयक्त करणयाची 
संरी या पाठ्यपुसतकात न्वद्ारयाांना निली आहे. तयासाठी संबंनरत स्वरूपाचे प्रशन स्वाधयायात अंतभू्णत केले आहेत. प्रतयेक 
न्वरय घरकाचया शे्वरी महत््वाचया संज्ा, सारांश ्व स्वाधयाय निलेला आहे.

इयतता अकरा्वी सहकार न्वरयाचया पुनर्णनचत अभयासक्रमाची शैक्षनरक ्वर्ण २०१९-२० पासून अंमलबजा्वरी होत 
आहे.

न्वद्ारयाांचया ्वयोगराचा न्वचार करून या पाठ्यपुसतकात आशयाचे लेखन केले आहे.  

अधययन परररामकारक होणयासाठी ‘कयू आर कोड’ द्ारे आशयाची अनरक मानहती नमळ्वणयासाठी उपयुक्त दृकश्ावय 
सानहतय आपरांस प्राप्त होईल. तयाचा  अधययनासाठी ननशशचत उपयोग होईल.

तुमहांला तुमचया शैक्षनरक प्रगतीसाठी हानि्णक शुभेच्ा!

       
   (डॉ. सुननल मगर)
   संचालक

पुरे  महाराष्ट्र राजय पाठ्यपुसतक नननम्णती
निनांक : २० OZ २०१९ ्व अभयासक्रम संशोरन मंडळ, परुे 
भारतीय सौर निनांक - 30 जयेष् १९४१.



क्षम्ता नवधािे

इ्यत्ता ११वी सहकार नवष्याच्या अभ्यासक्रमा्तूि खालील क्षम्ता नवद्ार्याांमध्ये नवकनस्त हो्तील.

घटक 
क्रमांक

घटक क्षम्ता नवधािे

१ सहकार  
अ््ण 
इनतहास 
्वैनशष्ट्े 
महत््व

�•� सहकाराचया मूलभूत संज्ा, वयाखया आनर संकलपनांची मानहती 
सांगता येरे.

•    सहकाराचा इनतहास सांगता येरे.
•�� सहकाराची ्ैवनशष्ट्े सांगता यरेे.
•�� सहकाराचे महत््व सांगता येरे.

२ न्वन्वर वय्वसाय संघरनांचा 
तुलनातमक अभयास

•� न्वन्वर वय्वसाय संघरन प्रकाराचे ्वगथीकरर करता यरेे.
• वयशक्तगत वयापारी, भागीिारी, संयुक्त भांड्वली संस्ा, या वय्वसाय 

संघरनांचया संकलपनांचे आकलन होऊन ्वैनशष्ट्े सांगता येरे.
•�� न्वन्वर वय्वसाय संघरना ्व सहकारी संस्ा यांची तुलना करता यरेे.

३ सहकाराची तत््वे •� सहकाराची पुननन्णरा्णररत मूलतत््व ेसांगता येरे.
• सहकाराची स्व्णसामानय तत््वे सांगता येरे.

४ सहकारी संस्ेची स्ापना •� सहकारी संस्ेचया स्ापनेतील प्र्वत्णन अ्वस्ेबाबत मानहती सांगता 
येरे.

• सहकारी संस्ेचया स्ापनेतील नोंिरी अ्वस्ेबाबत मानहती सांगता 
येरे.

•�� सहकारी संस्ेचया प्र्वत्णकाचा अ््ण ्व कायचे सांगता यरेे.

५ सहकारी संस्ांचे प्रकार (अ््ण, 
वयाखया, ्वैनशष्ट्े, कायचे)

•� सहकारी पतपुर्वठा संस्ेचा अ््ण, वयाखया, ्वैनशष्ट्े, कायचे यांची 
मानहती सांगता येरे.

• सहकारी से्वा संस्ेचा अ््ण, वयाखया, ्ैवनशष्ट्े, कायचे यांची मानहती 
सांगता येरे.

•�� सहकारी प्रनक्रया संस्ेचा अ््ण, वयाखया, ्वैनशष्ट्े, कायचे, सहकारी 
प्रनक्रया उद्ोग यांची मानहती सांगता येरे.

• सहकारी न्वपरन संस्ेचा अ््ण, वयाखया, ्वैनशष्ट्े, कायचे, संघरन 
रचना यांची मानहती सांगता येरे.

•�� सहकारी गृहननमा्णर संस्ेचा अ््ण, वयाखया, ्वैनशष्ट्े, कायचे यांची 
मानहती सांगता येरे.

•�� ग्ाहक सहकारी संस्ेचा अ््ण, वयाखया, ्वैनशष्ट्े, कायचे, प्रकार यांची 
मानहती सांगता येरे.
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१. सहकार -अर्थ, इतिहास, वैतिष्ट्ये आति महत्व
(Co-operation -  Meaning, History, Features and Importance)

१.१ प्रसिावना    १.५   महत्व

१.२ अर्थ व व्ाख्ा    १.६   सारांि

१.३ इतिहास      १.७   महत्वाच्ा संज्ा

१.४ वैतिष्ट्ये     १.८   सवाध्ा्

१.१ प्रसिावना  (Introduction) :
प्राचीन कराळरापरासून सहकरार हरा मरानवी संसककृतीचरा एक महत्वराचरा भराग बनलरा आहे.  मरानवराच्रा शिकरारी अवस्ेपरासून 

आजच्रा प्गत अवस्ेप्यंतचरा शवचरार केलरा तर असे आढळते की, एकशरितपणे शवचरार करणे व कराम करणे ही मरानवराची 
सहज आशण नैसशगगिक प्वृतती आहे. त्रातून त्रालरा सुखी आ्ुष् जगण्राची पे्रणरा शमळते. त्रातूनच त्राच्रा आश्गिक आशण 
सरामराशजक आ्ुष्रात पुढे करांतीकरारक बदल घडून आले. सहकरार ही मरानवी सहजीवनराच्रा कलपनेची एक प्गत अवस्रा 
आहे. ्रामध्े मरानवरास आश्गिक व सरामराशजक शवकरासरासराठी आशण अन्रा् शनवरारण्रासराठी एकरि ्ेण्राची प्खर इच्रा शनमरागिण 
होते. मरानवराच्रा जीवनप्णरालीचरा इशतहरास हरा सहकरारराचरा इशतहरास आहे. त्रामुळे आधशुनक अ्गिव्वस्ेत सहकराररालरा शविेष 
महत्व प्राप्त झराले आहे.

सहकरार महणजे एकमेकरांनरा मदत करणे, कौटुशंबक व सरामराशजक जीवनरात एकशरित रराहणे व कराम करणे. सहकरार आशण 
मरानवी सहजीवन ्रांचरा जवळचरा संबंध आहे. सहकराररामध्े व्क्तंनी एकशरित रराहण्राबरोबरच एकमेकरांनरा मदत करण्रासराठी 
केलेल्रा सरामूशहक प््तनरांचराही समरावेि होतो. सवरायंनी शमळून एकमेकरांच्रा मदतीने सवरायंच्रा शहतरासराठी एकशरित कराम करणे 
्रालरा सहकराररात शविेष महत्व आहे.

्रा प्करणरात आपण सहकरारराच्रा संकलपनरांचरा अभ्रास करणरार आहोत.

१.२ सहकार/सहकारी संसरयेचा अर्थ व व्ाख्ा  (Meaning and Definition of Co-operation) :

१.२.१  अर्थ :
सहकराररालरा इंग्रजीमध्े Co-operation असे महणतरात. Co-operation हरा मूळ िबद लॅशटन भराषेतील Co-

operari ्रा िबदरापरासून आलरा आहे.  ्रा िबदरातील  Co महणजे ‘सह’ शकंवरा एकरि व operari महणजे करा्गि करणे असरा ्रा 
िबदरांचरा अ्गि आहे. त्रामुळे Co-operation महणजे एकशरितपणे कराम करणे हो्. कोणतेही कराम एकशरितपणे करराव्राचे 
असल्रास त्रासराठी इतर व्क्तंची मदत घेणे आवश्क असते. लोकरांनरा सवत:च्रा ज्रा गरजरा वै्क्तकररत्रा पूणगि करतरा ्ेत 
नराहीत अिरा गरजरा एकमेकरांच्रा सराहराय्राने सहकराररात पणूगि केल्रा जरातरात. सहकरार महणजे समराजरातील आश्गिकदृषट्रा दुबगिल 
व्क्तंनी एकशरित ्ेऊन एकमेकरांच्रा मदतीने आपल्रा शवशवध गरजरा पूणगि करण्रासराठी स्रापन केलेली संस्रा हो्.

१.२.२ व्ाख्ा  :
अनेक शवचरारवंतरांनी सहकरारराच्रा शकंवरा सहकरारी संस्ेच्रा केलेल्रा व्राख्रा पुढीलप्मराणे.

१) एच.कॅलवहटगि- ‘‘मरानवी भूशमकेतून व्क्तंनी सवेच्ेने एकरि ्ेऊन आपल्रा आश्गिक शहतराच्रा वृद्ीसराठी समरानतेच्रा 
तत्वरावर स्रापन केलेली संघटनरा महणजे सहकरारी संस्रा हो्.’’
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२) श्ी. वैकुंठलराल मेहतरा (भरारती् सहकरारी चळवळीचे प्णेते) -‘‘समरान गरजरा असलेल्रा व्क्तंनी एकरि ् ेऊन आपल्रा 
समरान आश ग्िक उकदिषरांच्रा पतूगितेसराठी सवचे्ेने स्रापन केलेलरा संघटन प्करार महणजे सहकरारी संस्रा हो्.’’

३) भरारती् सहकरार करा्दरा (१९१२) - ‘‘सहकरारी तत्वरांनरा अनुसरुन आपल्रा सभरासदरांचे आश्गिक शहतसंबंध वृद्धींगत 
करण्राचे ज्रा संस्ेचे उकदिष असते शतलरा सहकरारी संस्रा असे महणतरात’’.

४) सहकरार शन्ोजन सशमती (१९४६) -‘‘सहकरार हरा व्वसरा् संघटनेचरा  एक प्करार असून व््ती आपल्रा शहतरक्षणरासराठी 
समरानतेच्रा तत्वरावर सवेच्ेने एकरि ्ेतरात.’’

५) प्रा. पॉल लॅमबटगि - ‘‘सवत:च्रा उप्ोगरासराठी व्क्तंच्रा समूहराने शनमरागिण केलेली आशण शदगदशिगित केलेली, लोकिराही 
शन्मरानुसरार चरालशवलेली, सभरासद व एकूण समराज ्रांच्रा सेवेसराठी स्रापन झरालेली व्वहरार संस्रा महणजे सहकरारी 
संस्रा हो्.’’

१.३ सहकाराचा इतिहास - (History of Co-operation) :

प्सतुत प्करणरात आपण जरागशतक, भरारतरातील व महरारराषट्रातील सहकरारी चळवळीचरा इशतहरास ्ोडक्रात अभ्रासणरार 
आहोत. 

१.३.१  जागतिक सहकारी चळवळ :
सहकरारी चळवळीचरा उगम सवगिप््म ्ुरोप खंडरातील इंगलंडमध्े झरालरा. इ. स.१७६० मध्े ्ुरोपरात औद्ोशगक 

करांती घडून आली. औद्ोशगक करांतीच्रा प्भरावरामुळे भरांडवलिराही प्वृतती वराढीस लरागली. पररणरामी अशधकराशधक नफरा 
शमळशवण्राच्रा भरांडवलदराररांच्रा प्वृततीमुळे ग्रराहकरांचे व करामगराररांचे िोषण होऊ लरागले. करामगराररांनरा फरारच कमी वेतन 
देण्रात ्ेऊ लरागले. शिवरा् त्रांचे करामराचे तरास वराढशवण्रात आल्राने करामगराररांच्रा दराररद्ररात भर पडली. ग्रराहकरांनरा नकली 
मराल, कमी वजनमरापराचरा, भेसळ्ु्त मराल महरागड्रा शकंमतीत कंपन्रा शवकू लरागल्रा. त्रामुळे त्रांचेही आश्गिक िोषण 
होऊन असरा वगगि अशधकराशधक गरीब होत गेलरा. भरांडवलदराररांच्रा नफ्रात वराढ होऊन ते अशधकराशधक श्ीमंत झराले. गरीब व 
श्ीमंत ्रांच्रामधील दरी वराढत जराऊन आश्गिक शवषमतरा मोठ्रा प्मराणरावर वराढली. त्रावर उपरा् िोधण्राचे प््तन सुरू झराले.

भरांडवलिराही समराजव्वस्रा व नफेखोरीच्रा प्वृततीमुळे ‘सहकरार’ ्रा संकलपनेचरा उद् झरालरा. सर रॉबटगि ओवेन 
्रांनी करामगराररांच्रा सहकरारी संस्रा स्रापन केल्रा. तसेच त्रांनी सहकरारी तत्वरांचरा प्त्क्ष व्वहराररात ्िसवीपणे वरापर करून 
सहकरारराचरा परा्रा रचलरा. महणून सर रॉबटगि ओवेन ्रांनरा ‘आधुशनक सहकरारी चळवळीचे जनक’ मरानले जराते. इंगलडंमधील 
रॉशडेल ्े्े २८ शवणकररांनी एकरि ्ेऊन सहकरारी तत्वरावर सन १८४४ मध्े ‘रॉशडले इक्ीटेबल परा्ोशन्सगि सोसरा्टी 
शलशमटेड’ ्रा संस्ेची स्रापनरा करून सहकरारी ग्रराहक भरांडरार सुरू केले व सहकरारी चळवळीचरा परा्रा घरातलरा गेलरा.

्राच करालखंडरात जमगिनीमध्े पतपुरवठरा सहकरारी चळवळ सुरू झराली. कॅनडरा, चीन, रशि्रामध्े िेती सहकरारी 
संस्रांच्रा मराध्मरातून सहकरारी चळवळ सुरू झराली. डेनमराक्क ्रा देिरात दुगध उतपरादन सहकरारी संस्रांच्रा स्रापनेतून सहकरारी 
चळवळ सुरू झराली. सवीडन मध्े ग्रराहक सहकरारी संस्रा सुरू झराल्रा. ्रानंतरच्रा कराळरात हळूहळू जगरातील इतर दिेरांमध्े 
सहकरारी चळवळीच्रा मराध्मरातून सहकरारी संस्रा सुरू झराल्रा.

इ. स.१८९५ मध्े लंडन ्े्े आंतररराषट्ी् सहकरारी संघटनेची (International Co-operative Alliance)
स्रापनरा झराली. ही संघटनरा सहकरारी तत्वरांचे परालन करणराऱ्रा सहकरारी संस्रांचे जरागशतक सतररावर प्शतशनशधतव करते. 
जरागशतक सहकरारी चळवळीच्रा शवकरासरात ्रा संस्ेचे ्ोगदरान फरार महत्वराचे आहे.

   कृिी-

	 १)	िुमच्ा दैनंतदन जीवनािील अिी काही उदाहरिये सांगा की, ज्ामध्ये सहकाराचा अवलंब केला 
जािो.

	 २)	‘‘व्क्ी तवकासासाठी सांतिक भावना महत्वाची असिये’’ चचा्थ करा.
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१.३.२ भारिी् सहकारी चळवळ  :
१८ व्रा ितकरात इंगलंडमध्े झरालेल्रा औद्ोशगक करांतीमुळे वसतूंचे मोठ्रा प्मराणरावर उतपरादन होऊ लरागले. 

पकक्रा मरालराची हक्राची बराजरारपेठ व कचच्रा मरालरासराठी भरारतराच्रा भपू्देिराचरा वरापर शरिशटिरांनी केलरा. औद्ोशगक 
करांतीचरा दुषपररणराम व शरिशटिरांच्रा कूटनीतीमुळे भरारतरातील लघु व कुटीरोद्ोग बंद पडले. कराररागीर व करामगरार बेकरार 
झराले. रोजगराररासराठी ते िेतीकडे वळले. पररणरामी िेतीवर अवलंबून असणराऱ्रांची संख्रा वराढली. िेतीवरील अशतरर्त भरार, 
दुषकराळ ्रामुळे िेतकऱ्रांची आश ग्िक कस्ती दबुगिल झराली. िेतकऱ्रांचरा कजगिबराजरारीपणरा वराढलरा. िेतकऱ्रांवरील कजरागिचरा 
बोजरा वराढून ते सरावकरारी परािरात अडकले. िेतकऱ्रांनरा सरावकरारी परािरातून मु्त करण्रासराठी सरकरारने िेतकऱ्रांनरा पतपुरवठरा 
करण्राच्रा दृषीने करा्देिीर उपरा् ्ोजले.

 मुंबई प्रांतरातील बडोदरा ्े्े भरारतरातील पशहली सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा ५ फरेिुवरारी, १८८९ रोजी स्रापन झराली. 
प्रा. शवठ्ठल लक्मण कवठेकर ्रांनी ‘अन्ोन् सहराय्करारी मंडळी’ ्रा नरावराने पशहली पतपुरवठरा संस्रा स्रापन केली. 
शरिशटि सरकरारने भरारतरातील सहकरारी चळवळीस मूतगि सवरूप देणराररा पशहलरा सहकरार करा्दरा सन १९०४ मध्े संमत केलरा. 
भरारती् िेतकऱ्रांच्रा आश्गिक व सरामराशजक जीवनरास नवे वळण देणराररा हरा करा्दरा होतरा. हरा करा्दरा फ्त पतसंस्रा स्रापन 
करण्रापुरतराच म्रागिशदत होतरा. सन १९०४ च्रा करा्द्रातील रिुटी व उशणवरा दूर करण्रासराठी सन १९१२ मध्े दुसररा सहकरार 
करा्दरा संमत केलरा. ्रा सहकरार करा्द्रामुळे सहकरारी संस्रांची स्रापनरा सवगि क्षेरिरात होऊ लरागली.

भरारतरातील सहकरारी चळवळीची प्गती व रिुटी अभ्रासण्रासराठी सन १९१४ सराली शरिटीि सरकरारने एडवडगि मॅके्गन 
्रांच्रा अध्क्षतेखराली एक सशमती नेमली. ्रा सशमतीने सहकरारी चळवळीच्रा भशवष्रातील वराटचरालीबराबत मौशलक सूचनरा 
केल्रा. पशहल्रा महरा्ुद्रानंतर सन १९१९ मध्े शरिशटि सरकरारने ‘मॉनटफोडगि सुधरारणरा करा्दरा’ मंजूर केलरा. ्रा करा्द्रामुळे 
सहकरार हरा शवष् केंद्र सरकरारकडून प्रांशतक सरकराररांच्रा अखत्राररत आलरा.  त्रानुसरार सवगिप््म मुंबई प्रांतराने सन १९२५ 
मध्े सहकरार करा्दरा संमत केलरा.

 सहकरारी चळवळीची पुनरगिचनरा करण्रासराठी ज्रा शवशवध सशमत्रा शन्ु्त केल्रा होत्रा त्रांच्रा शिफरारिीवरुन भरारतरात 
ररझवहगि बँकेची स्रापनरा १ एशप्ल, १९३५ रोजी करण्रात आली. ्रा बँकेने िेती पतपुरवठरा शवभराग सुरू केलरा. ्रानंतरच्रा 
कराळरात केंद्र सरकरारने सहकरारराच्रा शवकरासरासराठी प्रा.धनंज्रराव गराडगीळ ्रांच्रा अध्क्षतेखराली ‘ककृषी अ्गिपुरवठरा सशमती’ 
(१९४४) व श्ी.आर.जी.सरैय्रा ्रांच्रा अध्क्षतेखराली ‘सहकरार शन्ोजन सशमती’ (१९४५) शन्ु्त केली. बशँकंग सो्ी व 
सुधरारणरासराठी सरकरारने श्ी.पुरुषोततमदरास ठराकुरदरास ्रांच्रा अध्क्षतेखराली ‘ग्ररामीण व बशँकंग चौकिी सशमती’ (१९४९) 
नेमली. सन १९५१ मध्े ग्ररामीण कजगिपुरवठ्राचरा अभ्रास करून शिफरारस करण्रासराठी ‘अकखल भरारती् ग्ररामीण पतपुरवठरा 
पराहणी सशमतीची’ डॉ. ए. डी. गोरवरालरा ्रांच्रा अध्क्षतेखराली शन्ु्ती केली होती. सन १९५४ मध्े ्रा सशमतीने आपलरा 
अहवराल सरकरारकडे सरादर केलरा. ्रा सशमतीने आपल्रा अहवरालरात असे मत नोंदशवले की, ‘सहकरार अ्िसवी ठरलरा आहे 
त्राशप तो ्िसवी झरालराच पराशहजे.’ 

 सवरांतत्् प्राप्तीनंतर भरारत सरकरारने सन १९५१ परासून पंचवराशषगिक ्ोजनरांच्रा मराध्मरातून देिराचरा आश्गिक शवकरास 
घडवून आणण्राचे धोरण सवीकरारले. पंचवराशषगिक ्ोजनरा दरम्रान सहकरारी चळवळीचरा शवकरास व सहकरारी चळवळीत 
लोकरांचरा सहभराग वराढशवणे ्रावर भर देण्रात आलरा.

१.३.३ महाराष्ट्ािील सहकारी चळवळ :
महरारराषट् हे सहकरार क्षेरिरातील पुढरारलेले रराज् असून रराज्भररात सहकरारी संस्रांचे मोठे जराळे पसरले आहे. सहकरारी 

पतपुरवठरा संस्रा, शबगर ककृषी पतपुरवठरा संस्रा, शवपणन सहकरारी संस्रा, ग्रराहक सहकरारी संस्रा, प्शक्रा सहकरारी संस्रा, 
सेवरा सहकरारी    संस्रा, मजूर सहकरारी संस्रा, गृहशनमरागिण सहकरारी संस्रा अिरा शवशवध प्करारच्रा सहकरारी संस्रांची स्रापनरा  
झराली. त्रा ्िसवीपणे करा्गिरत असल्रामुळे महरारराषट्रातील सरामरान् नरागररक, िेतकरी ्रा नरा त्रा करारणरामुळे सहकरारी 
संस्ेच्रा संपकरागित आलरा. महरारराषट्रातील सहकरारी चळवळीलरा सुमरारे िंभर वषरागिहून अशधक कराळराचरा इशतहरास आहे. 

			३)	सर	रॉबर्थ ओवयेन ्ांना आधुतनक सहकारी चळवळीचये जनक मानलये जािये. चचा्थ करा.
कृिी-
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 मुंबई शजलहरा मध्वतती सहकरारी संस्ेची स्रापनरा सन १९२३  मध्े झराली. ्रा बँकेचे पुढे रराज् शिखर बँकेत रूपरांतर 
होऊन ती सध्रा ‘महरारराषट् रराज् सहकरारी बँक शलशमटेड’ महणून करा्गिरत आहे. महरारराषट्रामध्े सहकरारी पतपुरवठ्राबराबत 
शरिसतरी् रचनरा कसवकरारलेली आहे. प्रा्शमक सतररावर प्रा्शमक सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा, शजलहरा सतररावर शजलहरा मध्वतती 
सहकरारी बँकरा, तर रराज् सतररावर रराज् सहकरारी बँक (शिखर बँक) करा्गि करते.

सवरातंत््रानंतर सन १९५१ मध्े प्रा.धनंज्रराव गराडगीळ व पद्मश्ी डॉ. शवठ्ठलरराव शवखेपराटील ्रांच्रा मरागगिदिगिनरामुळे 
प्वररा सहकरारी सराखर करारखरानरा शल., प्वररानगर शज.अहमदनगर ्े्े महरारराषट्रातील पशहलरा सहकरारी सराखर करारखरानरा स्रापन 
झरालरा. महरारराषट्रातील सहकरारी सराखर करारखरान्रांनी सहकरारी चळवळीचे एक नवे पवगि सुरू केले.

१ मे १९६० रोजी महरारराषट् रराज्राची शनशमगिती झराली. महरारराषट् सहकरारी संस्रा करा्दरा १९६० ्रा करा्द्रानुसरार 
सहकरारी संस्रांचे शन्मन व शन्ंरिण केले जराते. सन १९६१ मध्े महरारराषट्रात शवशवध प्करारच्रा ३१,५६५ सहकरारी संस्रा 
होत्रा. मराचगि २०१८ अखेर ही संख्रा १,९८,२५२ प्यंत पोहोचली. सहकरारी संस्रांच्रा संख्ेत जसजिी वराढ झराली तसतिी 
सहकरारी संस्रांच्रा सभरासद संख्ेत, भरागभरांडवल, कजजे, ठेवी ्रामध्े वराढ झराली.

देिरातील सहकरारी संस्राच्रा करामकराजरात सुसरूितरा आणण्रासराठी केंद्र िरासनराने ९७ वी घटनरादुरुसती अशधशन्म 
२०११ अनव्े सहकरार करा्द्रात कराही सुधरारणरा केल्रा आहेत. त्रानुसरार महरारराषट् िरासनराने १४ फेरिुवरारी, २०१३ रोजीच्रा 
अध्रादेिराद्रारे महरारराषट् सहकरारी संस्रा करा्दरा १९६० मध्े सुधरारणरा केल्रा आहेत.

१.४ सहकाराची वैतिष्ट्ये : (Features/Characteristics of Co-operation)

सहकाराची 
वैतिष्ट्ये

६)  आश्गिकदृषट्रा 
दुबगिल घटकरांचे 
एकरिीकरण

१) व्क्तंचे
 संघटन २) ऐकच्क 

संघटन

३) समरान 
उकदिष

४) लोकिराही 
संघटन

५) समरानतरा

७)  सेवरा 
उदिेि

८)परसपर सराहराय्रातून 
सवसहराय्

९)  मध्स्रांचे
उच्राटन

१०) आश्गिक व 
सरामराशजक चळवळ

११) व्वसरा् 
संघटन प्करार

	 ४)	भारिािील सहकारी चळवळीच्ा तवकासाला चालना दयेिाऱ्ा महत्वाच्ा 
िरनांतवष्ी आपल्ा तिक्षकांबरोबर चचा्थ करून मातहिी घ्ा.

कृिी-
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सहकाराची वैतिष्ट्ये पुढीलप्रमािये 

१)   व्कक्ंचये संिरन : समराजरातील अनेक व्क्तंचे उतपन्न हे म्रागिशदत असते. अिरा आश्गिकदृषट्रा दुबगिल व्क्त आपल्रा 
समरान गरजरा सरामुशहकररत्रा भरागशवण्रासराठी एकरि ्ेऊन सहकरारी संस्ेची स्रापनरा करतरात. ‘प्त्ेक जण सवरायंसराठी 
व सवगिजण प्त्ेकरासराठी’ कराम करतरात. सवगि सभरासद संस्ेचे मरालक असतरात. सहकरारी संस्ेत भरांडवलरापेक्षरा व्क्त 
(सभरासद) हरा घटक महत्वराचरा असतो. महरारराषट् सहकरारी संस्रा करा्दरा १९६० नुसरार सहकरारी संस्रा स्रापन 
करण्रासराठी वेगवेगळ्रा कुटुंबरातील शकमरान १० व््ती आवश्क असतरात. 

२) ऐकचछिक संिरन : सहकरारराचे सभरासदतव सवरायंनरा ऐकच्क असते. महणजेच जरात, धमगि, पं् , शलंग, आश्गिक पररकस्ती 
्रंाचरा शवचरार केलरा जरात नराही. सहकरारी संस्ेत सभरासद होण्रासराठी अ्वरा सभरासदतव रदि करण्रासराठी कोणत्राही 
व्क्तवर कोणत्राही प्करारची स्ती केली जरात नराही. सभरासद होणे अगर न होणे हे ठरशवण्राचरा संपूणगि अशधकरार 
संबंशधत व्क्तस असतो. महणून सहकरारी संस्रा ही ऐकच्क संघटनरा आहे.

३) समान उकदिष् : सहकराररामध्े एकरि ्ेणराऱ्रा व्क्तंचे उकदिष एकसमरान असते. समरान गरजरा असणराऱ्रा व््ती 
आपल्रा उकदिषपूततीसराठी एकरि ्ेऊन सहकरारी संस्ेची स्रापनरा करतरात. उदरा. घरराची गरज असणराऱ्रा व््ती एकरि 
्ेऊन सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा स्रापन करतरात. 

४)  लोकिाही संिरन : सहकरारी संस्रा ही एक लोकिराही संघटनरा आहे. सहकराररात भरांडवलरापेक्षरा व्क्तलरा अशधक 
महत्व शदले जराते. कोणत्राही सभरासदरांचे भरांडवल कमी शकंवरा जरासत असले तरी ‘एक व््ती एक मत’ ्रा तत्वराचरा 
अवलंब केलरा जरातो. सहकरारी संस्ेचरा करारभरार सभरासदरांनी शनवडून शदलेले प्शतशनधी महणजेच संचरालक मंडळराकडून 
लोकिराही पद्तीने चरालशवलरा जरातो. लोकिराही करारभरार हरा सहकरारराचरा गराभरा आहे.

५) समानिा : सहकरारी संस्ेचे सभरासदतव देतरानरा त्रा व्क्तची जरात, धमगि, n§W, वणगि, शलंग, आश्गिक पररकस्ती, 
सरामराशजक प्शतष्रा इत्रादी बराबी शवचराररात घेतल्रा जरात नराहीत. सहकरारी संस्ेत कोणीही शे्ष् अ्वरा कशनष् नसतो. 
सवगि सभरासदरांनरा समरान दजरागि, समरान हक् व अशधकरार असतरात. महणूनच समरानतरा हरा सहकरारराचरा परा्रा मरानलरा जरातो.

६) आतर्थकदृष्ट्ा दुब्थल िरकांचये एकत्ीकरि : आश्गिकदृषट्रा दुबगिल व््ती सवबळरावर सवत:ची आश्गिक प्गती 
करू िकत नराही. अिरा आश ग्िकदृषट्रा दबुगिल व््ती सहकरारी संस्ेच्रा मराध्मरातून एकरि ्ेऊन आपली ि्ती 
वराढवू िकतरात. करारण त्रांच्रात संघि्ती शनमरागिण झरालेली असते. सहकरारी संस्ेमुळे आश्गिकदृषट्रा दबुगिल घटक 
हे भरंाडवलदरार, व्रापरारी, दलराल ्रांच्राकडून होणराऱ्रा आश्गिक िोषण व शपळवणूकीलरा सरामुशहकपणे प्शतकरार करू 
िकतरात. महणूनच सहकरारी संस्रा महणजे आश्गिकदृषट्रा दुबगिल व्क्तंचे संघटन हो्.

७) सयेवा उदियेि : सहकरारी संस्ेचरा मुख् उदिेि आपल्रा सभरासदरांनरा सेवरा देणे हरा असतो. नफरा शमळशवणे हरा त्रांचरा गौण 
उदिेि असतो. परंतु व्वस्रापन खचगि भरागेल इतकरा नफरा सहकरारी संस्रानरा शमळवरावरा लरागतो. शकमरान खचरागित चरांगली 
सेवरा उपलबध वहरावी ्रा अपके्षेने संस्ेचे करा्गि चरालते. संस्ेलरा आश्गिक व्वहराररातून झरालेलरा नफरा देखील चरांगल्रा 
सेवरा देण्राकररतरा उप्ोगरात आणलरा जरातो.

८) परसपर साहाय्ािून सवसहाय् : सहकरारी संस्ेत सभरासदरांच्रा परसपर सहकरा्रागिलरा अशधक महत्व आहे. ‘‘एकमेकरा 
सहराय् करू अवघे धरू सुपं् ’’ ्रानुसरार सभरासद सवत:चे आश्गिक शहत आशण शवकरास एकमेकरांच्रा मदतीने करून 
घेतरात. उदरा. कमगिचराऱ्रांच्रा पतसंस्रा ्रा प्त्ेक सभरासदरांकडून दरमहरा ठररावीक वगगिणी गोळरा करतरात. त्रातून गरजू 
सभरासदरालरा कमी व्राजदरराने कजगि शदले जराते. सुलभ हपत्राने परतफेड आशण तरारणराशिवरा् कजगि शमळराल्राने सभरासदराचरा 
फरा्दरा होतो. असे कजगि महणजे अन् सभरासदरांनी एकरा सभरासदरालरा केलेली आश्गिक मदतच असते.
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९)  मध्सरांचये उच्ारन : अनेक आश्गिक व्वहराररांमध्े आपल्रालरा मध्स् आढळतरात. असे मध्स् सहकरारी 
संस्रांमध्े नसतरात. करारण मध्स्रांकडून व्वहराररामध्े नफरा घेतलरा जरातो. त्रामुळे वसतूंच्रा शकंमती वराढतरात. तसेच 
मध्स् मरालरात भेसळ, कमी वजनमरापे, फसवणूक आशद अशनष व्रापरारी प््रांचरा अवलंब करतरात. घराऊक व्रापरारी व 
दलराल ् रासरारख्रा मध्स्रांच्रा सराखळीतून सभरासदरांचे व ग्रराहकरांचे आश्गिक िोषण व शपळवणूक केली जराते. सहकरारी 
संस्रा मरारि ्ेट उतपरादकराकडून वसतू खरेदी करून सभरासदरांनरा व ग्रराहकरांनरा पुरशवतरात. त्रामुळे मध्स्रांचे उच्राटन 
होऊन सभरासदरांनरा कमी शकंमतीत चरांगल्रा दजरागिच्रा वसतू उपलबध होतरात. महणून मध्स्रांचे उच्राटन हे सहकरारराचे 
महत्वराचे वैशिषट् मरानले जराते.

१०) आतर्थक व सामातजक चळवळ : समराजरातील आश्गिक दुबगिल घटक आपल्रा दुबगिलतेवर मरात करून सवत:चरा शवकरास 
सराधण्राकररतरा एकरि ्ेऊन सहकरारी संस्ेची स्रापनरा करतरात.  सहकरारी संस्रांची शजतकी वराढ आशण प्गती होईल 
शततक्रा प्मराणरात भरांडवलदरार, करारखरानदरार आशण व्रापरारी वगरागिकडून होणरारी समराजराची शपळवणूक व आश्गिक िोषण 
्रांबेल. त्रातून श्ीमंत व गरीब ् रातील दरी कमी होऊन समराजरात आश्गिक समरानतरा शनमरागिण होण्रास मदत होते. सहकरारी 
संस्रांमुळे समराजरातील दबुगिल घटक भरांडवलदरारराशवरुद् ्िसवीपणे लढरा देतरात. शजतक्रा प्मराणरात सहकरारी संस्रांची 
वराढ आशण प्गती होईल शततक्रा प्मराणरात समराजरात समतेवर आधराररत अिी समराजरचनरा त्रार होईल. जलद गतीने 
सरामराशजक पररवतगिन घडेल. ्रासराठी सहकरारी चळवळीमध्े सवरावलंबन, नैशतक शवकरास, प्रामराशणकपणरा ्रांनरा महत्व 
शदले जराते. महणूनच सहकरार हे एक आश्गिक व सरामराशजक पररवतगिनराचे सराधन मरानले जराते.

११) व्वसा् संिरन प्रकार : सहकरारी चळवळ सुरू होण्रापवूती व्वसरा् क्षेरिरामध्े एकल व्रापरारी, भरागीदरारी असे 
व्वसरा् संघटन प्करार प्चशलत होते. करालरांतरराने कंपन्रा अकसततवरात आल्रा. ्रा सवगि व्वसरा् संघटनरा नफरा 
शमळशवण्राच्रा मुख् हेतूनेच करा्गि करतरात. तसेच भरांडवल ्रा घटकरालराच प्राधरान् देतरात. सहकरारी संस्रादेखील इतर 
व्रावसराश्क संघटन प्करारराप्मराणे व्वसरा् करणरारी एक संघटनरा आहे. परंतु शतचरा हेतू नफरा शमळशवणे हरा नसून सेवरा 
देणे व सभरासदरांचे शहत जोपरासणे हरा असतो.

१.५ सहकाराचये महत्व (Importance of Co-operation) :

६)सवसरामर्रागिची 
जराशणव

१) एकसंघ 
समराजराची शनशमगिती

२) िेतीक्षेरिराचरा 
शवकरास

३) औद्ोशगक
शवकरास

४) रोजगरार 
शनशमगिती

५)म्तदेरारीवर 
शन्ंरिण

७)नफ्राचे 
न्राय् वराटप

८)मध्स्राचंे 
उच्राटन

९)खरेदी ि्तीत 
वराढ

१०)लोकिराही 
शिक्षण

सहकाराचये 
महत्व
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सहकरारी संस्रांचरा देिराच्रा आश्गिक शवकरासरामध्े महत्वराचरा सहभराग आहे. आधुशनक समराजरचनेत सहकराररालरा 
अनन्सराधरारण महत्व प्राप्त झराले आहे. सहकरारराने देिराच्रा ग्ररामीण तसेच िहरी जीवनरालरा एक आकरार देण्राचरा प््तन केलरा 
आहे. त्रादृषीने सहकरारराचे महत्व पुढील मदु्रांवरून अशधक सपष करतरा ्ेईल.   

१)  एकसिं समाजाची तनतम्थिी : सहकराररात व्क्तगत शहतरापके्षरा व्क्तसमुहराच्रा शहतरालरा प्राधरान् शदले जराते.  सहकराररामुळे 
धमगि, जरात, पं्, शलंग, वणगि इत्रादी भेद कमी होऊन सवरायंनरा समरान मरानले जराते. पररणरामी समराजरामध्े समतरा, एकतरा, 
बंधुतरा, सलोखरा व सरामंजस् वराढते आशण एकसंघ समराजराची शनशमगिती होण्रास मदत होते.

२)  ियेिीक्षयेत्ाचा तवकास : भरारतरात प्रामुख्राने िेतीक्षेरिरालरा पतपुरवठरा करण्रासराठी सहकरारी चळवळ सुरू झराली. सहकरारी 
पतसंस्रा िेतकऱ्रांनरा सुधराररत बी-शब्राणे, खते, कीटकनरािके , शवद्ुतपंप, पराईपलराईन, अवजरारे इत्रादीसराठी 
अलप व्राजदरराने कजगिपुरवठरा करतरात. त्रामुळे िेती उतपरादन वराढते. पररणरामी िेती क्षेरिराचरा शवकरास होण्रास मदत 
होते.  

३)  औद्ोतगक तवकास : कराररागीर, लघु व कुटीरउद्ोजक एकरि ्ेऊन औद्ोशगक सहकरारी संस्रा स्रापन करतरात. ्रा 
संस्ेमराफ्कत सभरासदरांसराठी कचच्रा मरालराची खरेदी व पकक्रा मरालराची शवकी केली जराते. ्रा संस्रा लघुउद्ोग, कुटीर 
उद्ोगरंानरा चरालनरा देतरात. तसेच सहकरारी क्षेरिरामुळे िेतीपूरक व िेतमरालरावर प्शक्रा करणराऱ्रा उद्ोगरांचरादेखील 
शवकरास होतो.  सहकरारी सराखर करारखराने, सहकरारी सूत शगरण्रा, सहकरारी तेल शगरण्रा इत्रादी प्शक्रा संस्रा करा्गिरत 
आहेत. ्रा संस्रामुळे औद्ोशगक शवकरासरालरा चरालनरा शमळराली आहे.

४)  रोजगार तनतम्थिी : सहकरारी क्षेरिरामुळे मोठ्रा प्मराणरावर रोजगरार शनशमगिती होण्रास मदत होते. सहकरारी सराखर करारखराने, 
सूत शगरण्रा, तेल शगरण्रा, इत्रादीमध्े प्त्क्ष व अप्त्क्षपणे मोठ्रा प्मराणरावर रोजगरार उपलबध होतो. ्राशिवरा् 
िेतमजूर, ऊस तोडणी करामगरार, वराहतुकदरार, अन् सेवरा पुरशवणरारे व्रावसराश्क ्रांनरा अप्त्क्षपणे रोजगरार उपलबध 
होतो. कोणत्राही सहकरारी संस्ेस दैनंशदन करामकराज चरालशवण्रासराठी कराही कमगिचराऱ्रांची गरज असते. अिरा शवशवध 
प्करारच्रा सहकरारी संस्रांच्रा स्रापनेमुळे रोजगरारराच्रा संधीत वराढ होते.

५) मक्येदारीवर तन्ंत्ि : ग्ररामीण भरागरात सरावकरार िेतकऱ्रांनरा भरमसराठ व्राजदरराने कजगिपुरवठरा करतरात. सहकरारी 
पतसंस्रांच्रा स्रापनेमुळे सरावकराररांची कजगिपुरवठ्रातील म्तेदरारी कमी होण्रास मदत झराली आहे. सहकरारी ग्रराहक 
संस्रांमुळे वसतू शवतरणरातील मध्स् व व्रापराऱ्रांची म्तेदरारी कमी   झराली आहे. म्तेदरारीच्रा दुषपररणरामरांपरासून 
ग्रराहकरांचे संरक्षण होण्रास मदत होते. अिरा ररतीने सहकरारी संस्रा म्तेदरारीवर शन्ंरिण ठेवतरात.

६) सवसामर्ा्थची जािीव : सहकराररामुळे समराजरातील आश्गिकदृषट्रा दुबगिल व््ती परसपर सहराय्राने एकरि ्ेऊन सवत:चे 
संरक्षण करू िकतरात. त्रांच्रात सवसरामर्रागिची जराणीव शनमरागिण होऊन ते आपले िोषण करणराऱ्रांशवरुद् लढरा 
देऊ िकतरात. त्रामुळे आतमशवशवरास वराढून संघटन व व्वस्रापन कौिल् इत्रादी गुणरांचरा शवकरास होतो. ्रातून 
सभरासदरांमध्े सवसरामर्रागिची जराणीव शनमरागिण होते.

७) नफ्ाचये न्ाय् वारप : सहकरारी संस्ेलरा शमळरालेले आशधक्/नफरा सवगि सभरासदरांमध्े वराटून शदलरा जरातो.  आशधक्राचे 
वराटप हे भराग भरांडवलराच्रा प्मराणरात व सभरासदरांनी संस्ेिी केलेल्रा आश्गिक व्वहरारराच्रा प्मराणरात केले जराते. 
नफ्राच्रा न्राय् वराटपरामुळे वराढीव नफ्रात प्त्ेक सभरासदरास वराटरा शमळतो. पररणरामी नफ्राचे न्राय् वराटप होऊन 
सभरासदरांची आश ग्िक प्गती होते.

८) मध्सरांचये उच्ारन : सहकरारी संस्रा ्रा ्ेट उतपरादकरांकडून मराल खरेदी करून प्त्क्ष ग्रराहकरांनरा शवकतरात. त्रामुळे 
मध्स् व व्रापराऱ्रांची सराखळी नष होण्रास मदत होते. तसेच कराही सहकरारी संस्रा िेतमराल शवकीची करा्गिक्षम
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 व्वस्रा करतरात. त्रामुळे सभरासद िेतकऱ्रांनरा मध्स्, दलराल ् रांच्रामराफ्कत मराल शवकरावरा लरागत नराही. पररणरामी  
मध्स् व दलराल ्रांच्राकडून िेतकऱ्राचंी होणरारी फसवणूक व शपळवणूक ्रांबशवतरा ्ेते. प्त्क्ष ग्रराहकरांनरा 

वसतू शवकल्राने िेतमरालरालरा ् ोग् शकंमत शमळते. ग्रराहकरांनराही तुलनेने वराजवी शकंमतीत वसतू शमळतरात. मध्स्रांकडून 
होणरारी नफेखोरी, वसतूंची टंचराई,भेसळ, शपळवणूक, आश्गिक िोषण ्रा अशनष प्वृततीस सहकरारी संस्रांमुळे परा्बंद 
बसतो. अिरा ररतीने सहकरारी संस्रांमुळे मध्स्रांचे उच्राटन होण्रास मदत होते.

९) खरयेदी िक्ीि वाढ : सहकरारी संस्रा सभरासदरांनरा, ग्रराहकरांनरा चरांगल्रा दजरागिच्रा वसतूचंरा पुरवठरा वराजवी शकंमतीत 
करतरात. वराजवी शकंमतीत वसतू शमळराल्राने पिैराची बचत होते. त्रामुळे सभरासदरांची खरेदीि्ती वराढते. 

१०) लोकिाही तिक्षि : सहकरारी संस्ेचे व्वस्रापन लोकिराही पद्तीने चरालते. सभरासदरांच्रा सवगिसराधरारण सभेलरा 
सववोच् अशधकरार असतरात. सहकरारी संस्ेचे सवगि शनणगि् सभरासदरांच्रा सभेत लोकिराही पद्तीने सवरागिनुमते घेतले 
जरातरात. ‘एक व््ती एक मत’ ्रा शन्मराद्रारे सहकराररामध्े लोकिराही तत्वप्णराली व्वस्रापनरासराठी वरापरली जराते. 
सहकराररातून सवगिसरामरान् लोकरांनरा लोकिराहीचे शिक्षण शमळते. त्रामुळे देिरातील लोकिराही बळकट होण्रास मदत 
होते.

  

  

सहकरार ही मरानवराच्रा सहजीवनरातून उद्रास आलेली संकलपनरा असून सहकरार महणजे एकशरित रराहणे व कराम करणे 
हो्.

सहकराररालरा इंग्रजीमध्े Co-operation असे महटले जराते. Co-operation हरा िबद लॅशटन भराषेतील                     
Co-operari ्रा िबदरापरासून आलरा आहे. Co महणजे सह शकंवरा एकरि व operari महणजे कराम करणे हो्. अ्रागितच 
Co-operation महणजे एकशरित कराम करणे हो्.

अनेक शवचरारवंतरांनी सहकरारराच्रा व्राख्रा शदल्रा असून ्रा व्राख्रांवरुन असे सपष होते की, सहकरार हे व्क्तंचे 
संघटन असून समरान गरजरा असलेल्रा व््ती आपल्रा समरान आश्गिक उशददषरांच्रा पतुगितेसराठी समरानतेच्रा तत्वरावर 
एकशरित आलेल्रा असतरात.

आधशुनक सहकरार चळवळ ही सवगिप््म इंगलंडमध्े सुरू झराली. सर रॉबटगि ओवेन हे सहकरारी चळवळीचे जनक 
मरानले जरातरात. इ. स. १८४४ मध्े इंगलंडमधील रॉशडेल ् े्े २८ शवणकररांनी एकशरित ् ेऊन ‘रॉशडेल इक्ीटेबल परा्ोशन्सगि 
सोसरा्टी शलशमटेड’ ्रा नरावराची पशहली सहकरारी संस्रा सुरू केली.  

सवरातंत्् पूवगिकराळरात भरारतरात शवशवध टपप्रात सहकरारी चळवळीचरा शवकरास झरालरा. मरारि तो पुरिेरा प्मराणरात नवहतरा. 
सन १९०४ व १९१२ च्रा सहकरार करा्द्राने सहकरारी चळवळीस गती शमळराली. सवरातंत््रानंतर सहकरारी चळवळीच्रा 
शवकरासरासराठी जराशणवपवूगिक प््तन करण्रात आले.

महरारराषट् हे सहकरारी चळवळीच्रा शवकरासरातील देिरातील अग्रेसर रराज् आहे. १९ व्रा ितकरात महरारराषट्रामध्े सहकरारी
चळवळ सुरू झराली. सन १९६० मधील महरारराषट् सहकरारी संस्रा करा्द्रामुळे सहकरारी चळवळीलरा शदिरा शमळराली.

 ५)	सहकारी संसरांमुळये रोजगार तनतम्थिी होण्ास मदि होिये, ्ातवष्ी िुमच्ा तिक्षकांबरोबर चचा्थ 
करा.

कृिी-

१.६  सारांश
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•		 सहकाराची वैतिष्ट्ये
१)  व्क्तंचे संघटन
२) ऐकच्क संघटन
३)  समरान उकदिष 
४) लोकिराही संघटन
५) समरानतरा 
६) आश्गिकदृषट्रा दुबगिल घटकरांचे एकरिीकरण
७) सेवरा उदिेि
८) परसपर सराहराय्रातून सवसहराय्
९)  मध्स्रांचे उच्राटन
१०) आश्गिक व सरामराशजक चळवळ
११) व्वसरा् संघटन प्करार

• सहकाराचये महत्व
१)  एकसंघ समराजराची शनशमगिती 
२) िेतीक्षेरिराचरा शवकरास
३)  औद्ोशगक शवकरास  
४)  रोजगरार शनशमगिती
५) म्तेदरारीवर शन्ंरिण 
६) सवसरामर्रागिची जराशणव
७) नफ्राचे न्राय् वराटप 
८) मध्स्रांचे उच्राटन
९) खरेदी ि्तीत वराढ 
१०) लोकिराही शिक्षण

१)  लोकिाही- लोकरांनी, लोकरांसराठी,लोकरांमराफ्कत चरालशवलेले िरासन / करा्गिपद्ती.

२)  सहकारी चळवळ- आश ग्िकदृषट्रा दुबगिल व कमकुवत वगरागितील व्क्तंनी सवत:च्रा आश्गिक शवकरासरासराठी 
एकरि ्ेऊन सुरू केलेली चळवळ.

१.७ महत्त्ाच्ा संज्ा
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प्र.१ अ) खालील तदलयेल्ा प्ा्थ्ामधून ्ोग् प्ा्थ् तनवडून तवधानये पूि्थ करा व पुनहा तलहा.
१) सहकरारी चळवळीचरा उगम सवगिप््म ----- ्रा देिरात झरालरा.
 अ) इंगलंड      ब) जमगिनी     क) फ्रानस
२)  समराजरातील आश्गिकदृषट्रा ----- व््ती एकशरित ्ेऊन सहकरारी संस्रा स्रापन करतरात.   
   अ) श्ीमंत     ब) दुबगिल     क) भरांडवलदरार 
३) सहकरार महणजे ----- चे संघटन हो्.
 अ) व््ती     ब) भरांडवल     क) मध्स्
४) इंगलंडमध्े इ. स. ----- मध्े सहकरारी चळवळ सुरू झराली.
 अ) १९४४     ब) १८४४     क) १८८०

५)  भरारतरातील पशहलरा सहकरार करा्दरा ----- ्रा वषती संमत झरालरा
 अ)१९०४     ब) १९६०     क) १९१२
६) महरारराषट्रातील पशहलरा सहकरारी सराखर करारखरानरा ----- ्े्े स्रापन झरालरा.
 अ) कोलहरापूर    ब) प्वररानगर     क) नरागपूर
७) सहकरारी संस्ेत सवगि सभरासद -----  मरानले जरातरात. 
 अ) असमरान     ब) समरान     क) गौण
८)  सहकरारी संस्ेचरा मुख् उदिेि ----- हरा असतो.
 अ) नफरा शमळशवणे       ब) सेवरा देणे   क) शपळवणूक करणे
९) अकखल भरारती् ग्ररामीण पतपुरवठरा पराहणी सशमतीचे ----- हे  अध्क्ष होते.
 अ) प्रा. धनंज्रराव गराडगीळ    ब) आर.जी. सरैय्रा क) डॉ. ए.डी. गोरवरालरा

ब) ्ोग् जोड्ा जुळवा.

 ‘अ’ गर ‘ब’ गर

अ) नफ्राचे न्राय् वराटप
ब) भरारतरातील पशहलरा सहकरार करा्दरा
क) सहकरारी संस्ेचरा मुख् उदिेि   
ड) सहकरारी संस्ेचरा करारभरार
इ) सहकरारी चळवळीचरा उगम दिे

 १) सेवरा देणे
 २) १९१२
 ३) आश्गिक व्वहरारराच्रा प्मराणरात
 ४) हुकूमिराही  पद्तीने
 ५) जमगिनी
 ६) नफरा शमळशवणे
 ७) समरान प्मराणरात
 ८) लोकिराही पद्तीने
 ९) इंगलंड
 १०) १९०४

१.८  सत्ाध्ा्
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क)   खालील तवधानांसाठी एक िबद/िबदसमूह तलहा.
१)  सहकरारी संस्ेचे मरालक
२) आश्गिक व सरामराशजक पररवतगिन घडवून आणण्राचे एक महत्वराचे सराधन
३) सहकरारी चळवळीचे जनक
४) महरारराषट्रातील पशहलरा सहकरार करा्दरा
५) भरारतरातील दुसररा सहकरार करा्दरा

ड)   खालील तवधानये चूक तकंवा बरोबर िये तलहा.
१)  सहकरारी संस्रा ही एक ऐकच्क संघटनरा आहे.
२)  सहकरारी संस्रा नफरा शमळशवण्राच्रा उदिेिराने स्रापन केल्रा जरातरात.
३)  सहकरारी संस्रा आपल्रा सभरासदरांमध्े कोणतराही भेदभराव करीत नराहीत.
४)  सहकरारी संस्रा ही एक हुकूमिराही संघटनरा आहे.
५)  सहकरारी संस्रामुळे मध्स्रांची सराखळी नष होण्रास मदत होते.
६)  सहकरारी संस्रा म्तेदरारीवर शन्ंरिण ठेवतरात.

(इ)   खालील तवधानये पूि्थ करा.
१) सहकरार महणजे .............. चे संघटन हो्.

२) सहकराररात  भरांडवलरापके्षरा .............. लरा अशधक महत्व शदले जराते.

३) भरारतरातील पशहलरा सहकरार करा्दरा .......... ्रावषती संमत झरालरा.

४) भरारत सरकरारने सन ............... परासून पंचवराशषगिक ्ोजनरांच्रा मराध्मरातून देिराचरा आश्गिक शवकरास घडवून 
आणण्राचे धोरण सवीकरारले.

५) सहकरारी चळवळीचरा उगम सवगिप््म ्ुरोप खंडरातील ............. ्रा देिरामध्े झरालरा.

(फ) अचूक प्ा्थ् तनवडा.

१) आधुशनक सहकरारी चळवळीचे जनक

२) एक व््ती

३)    

४) आश्गिक व्वहरारराच्रा प्मराणरात

५) 

 

 

 सहकरारी चळवळीचरा उगम देि

भरारतरातील पशहलरा सहकरार करा्दरा  

१९०४, इंगलंड, एक मत, सर रॉबटगि ओवेन, नफ्राचे न्राय् वराटप
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ग)   एका वाक्ाि उतिरये तलहा.
१)  सहकरार महणजे करा्?
२) सर रॉबटगि ओवेन ्रांनरा आधुशनक सहकरारी चळवळीचे जनक करा महणतरात?
३) संचरालक मंडळ महणजे करा्?
४) ऐकच्क संघटन महणजे करा्?
५) इंगलंडमधील पशहल्रा सहकरारी ग्रराहक भरांडरारराचे नराव कोणते?

ह)   खालील वाक्ांिील अधोरयेकखि िबद दुरूसि करून वाक् पुनहा तलहा.
१) सहकरारी संस्ेचरा मुख् उदिेि नफरा शमळशवणे हरा असतो.
२) महरारराषट्रातील पशहलरा सहकरारी सराखर करारखरानरा मुंबई ्े्े स्रापन झरालरा.
३) सहकरार महणजे भरांडवलदराररांचे संघटन हो्.
४) सहकरारी चळवळीचरा उगम सवगिप््म फ्रानस ्रा देिरात झरालरा.
५) समराजरातील श्ीमंत व््ती एकशरित ्ेऊन सहकरारी संस्रा स्रापन करतरात.
६) सहकरारी संस्रा ही एक हुकूमिराही संघटनरा आहे.

ई)   गराि न बसिारा िबद िोधा.
१) अ) १९६० चरा करा्दरा  ब) १९०४ चरा करा्दरा
 क) १९५६ चरा करा्दरा  ड) १९१२ चरा करा्दरा

ज)   ्ोग् क्रम लावा.
१) अ)  भरारतराचरा दुसररा सहकरार करा्दरा ब) मुंबई प्रांत सहकरार करा्दरा
 क)  भरारतराचरा पशहलरा सहकरार करा्दरा
२) अ)  सहकरार शन्ोजन सशमती ब) ग्ररामीण व बँकींग चौकिी सशमती
 क)  ककृषी अ्गिपुरवठरा सशमती

प्र.२  खालील संज्ा सपष् करा.
१)  सहकरार
२)  समरानतरा
३)  लोकिराही शिक्षण
४)  एकसंघ समराजराची शनशमगिती
५)  सवसरामर्रागिची जराणीव

प्र.३  सवमि तलहा./ उप्ोजनावर आधाररि प्रशन.
१)  एखराद्रा व्क्तलरा सहकरारराबराबतचे आपले शवचरार कसे पटवून द्राल.
२)  भरारतरात ‘‘सहकरारी चळवळ’’ ्eñdr Pmbr. 
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प्र.४ रीपा तलहा.
१)  सहकरारराचरा अ्गि
२)  सहकरारराचे महत्व
३)  सहकरारराची वैशिषट्े  
४)  जरागशतक सहकरारी चळवळ

प्र.५  कारिये द्ा.
१)  सेवरा देणे हरा सहकरारी संस्रांचरा प्मुख हेतू असतो.
२)  सहकरारी संस्रा ही लोकिराही संघटनरा आहे.
३)  सहकरारी संस्रामुळे मध्स्रांचे उच्राटन होते.
४)  सहकरार हे सरामराशजक व आश्गिक पररवतगिनराचे एक सराधन मरानले जराते.

प्र.६ खालील प्रशनांची रोडक्ाि उतिरये तलहा.
१)  सहकरारराची वैशिषट्े सपष कररा.
२)  सहकरारराचे महत्व सपष कररा.
३)  भरारतरातील सहकरारी चळवळीची मराशहती शलहरा.

प्र.७ दीिघोतिरी प्रशन.
१)  सहकरारराची व्राख्रा सरांगून सहकरारराची वैशिषट्े सपष कररा.
२)  सहकरारराचे महत्व सशवसतरपणे सपष कररा.

uuu



14

२.

२.१  प्रसिावना २.४ सं् ुक् भांडवली संसरा
२.२  व्कक्गि व्ापारी संसरा २.४.१ अर्थ व व्ाख्ा
२.२.१  अर्थ व व्ाख्ा २.४.२  वैतिष्ट्ये
२.२.२ वैतिष्ट्ये २.५  तवतवध व्ावसात्क सिंरनांचा िुलनातमक अभ्ास
२.३   भागीदारी संसरा २.६  सारािं   
२.३.१  अर्थ व व्ाख्ा २.७  महत्वाच्ा संज्ा         
२.३.२ वैतिष्ट्ये २.८  सवाध्ा्       
  

२.१  प्रसिावना (Introduction) :
व्रापरार आशण व्रावसराश्क क्षेरिरामध्े आपणरास शवशवध व्रावसराश्क संघटनरा प्करार करा्गि करीत असतरांनरा आढळतरात. 

व्रापरारी संघटनरा लहरान, मध्म आशण मोठ्रा सवरूपरात करा्गि करीत असतरात. उद्ोग, व्वसरा् आशण व्रापरारराच्रा 
शवकरासराच्रा करा्रागित उतपरादन, शनशमगिती, खरेदी-शवकी आशण ग्रराहक ्रा सवगि घटकरांनरा एकरि आणण्राचे करा्गि संघटनरा करीत 
असतरात. 

व्वसरा् संघटनरा कोणत्राही प्करारची असली तरी समराजरालरा वसतू व सेवरांचरा पुरवठरा करणे हरा त्रांच्रा करा्रागिमरागील 
मुख् हेतू असतो.

व्रापरारी संघटनरा महणजे अिी रचनरा की, जी औद्ोशगक शकंवरा व्रापरारी करा्गि करील आशण वसतूंचे उतपरादन व पुरवठरा 
्रांच्रा मराध्मरातून फरा्दरा शमळवेल. 

व्वसरा् क्षेरिरात करा्गि करीत असलेल्रा ्रा शवशवध व्रावसराश्क संघटनरा एकदम शनमरागिण झराल्रा नराहीत तर व्रापरारराच्रा 
शवकरासराच्रा अवस्रांतून एकरापराठोपराठ एक अिी त्रांची गरजेनुसरार शनशमगिती झराली. 

सुरुवरातीस ‘एकल व्ापारी’ संस्रा शनमरागिण झराल्रा, व्वसरा् वराढशवण्रासराठी आशण भरांडवल व व्वस्रापकी् कौिल्े 
्रा गरजरा भरागवण्रासराठी सरामूशहक मरालकी असणराऱ्रा ‘भागीदारी संसरा’ अकसततवरात आल्रा. मोठ्रा प्मराणरावर भरांडवल 
उभे करून,व्वसरा्रामध्े आधुशनक तरंि व कौिल्राचरा वरापर करून,उतपरादन आशण सेवरा करा्रागिमध्े नफरा शमळशवण्रासराठी 
‘सं्ुक् भांडवली संसरा’(कंपनी) ्रा व्वसरा् संघटनेचरा उद् झरालरा. 

समराजरालरा मूलभूत सवरूपराच्रा सेवरा देण्रासराठी सहकरारी ततवरावर करा्गि करणराऱ्रा ‘सहकारी संसरांचा’ उगम झरालरा. 

आपण ्रा प्करणरात शवशवध व्वसरा् संघटन प्करारराची मराशहती व वैशिषट्े आशण त्रांचरा तुलनरातमक अभ्रास करणरार 
आहोत. 

	 व्वसा् संिरनांचये तवतवध प्रकार
• एकल व्रापरारी / व्क्तगत व्रापरारी संस्रा
• भरागीदरारी संस्रा
· g§`wŠV ^m§S>dbr g§ñWm

· ghH$mar g§ñWm

तवतवध व्वसा् संिरन प्रकारांचा िुलनातमक अभ्ास
(Comparative Study of Various Forms of Business Organisations)
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२.२  एकल व्ापारी  / व्कक्गि व्ापारी संसरा   (Sole Trading Concern) :

२.२.१ अर्थ व व्ाख्ा   (Meaning and  Definition ) :
•	 अर्थ (Meaning)

 जेंवहरा एखरादी व््ती सवत:चे भरांडवल व्वसरा्रात गुंतशवते व व्वसरा्राचे दैनंशदन व्वस्रापन आशण शन्ंरिण सवत: 
करते, झरालेल्रा नफ्रा-तोट्रास सवत: जबराबदरार असते, तेंवहरा त्रास ‘व्क्तगत व्रापरारी / एकल व्रापरारी’ असे 
महणतरात. व्वसरा्रातील धोके सवीकरारून नफरा शमळशवते,कोणत्राही करा्देिीर बराबधींची पतूगितरा न करतरा व््ती 
तराबडतोब व्वसरा् सुरू करू िकते.मरारि व्वसरा् सुरू करण्रासराठी स्राशनक परवरान्राची गरज असते. 

	

	

	 		
				

	

व्ाख्ा (Definition) :

 “जेंवहा एखादी व्क्ी व्वसा्ाि सवि:चये भांडवल गुंितविये व व्वसा् सवि:च्ा जबाबदारीवर चालतविये, 
व्वसा्ािील नफ्ा-िोर्ाला सवि:च जबाबदार राहिये िेंवहा त्ास ‘एकल व्ापारी’ तकंवा ‘व्कक्गि व्ापारी’ 
असये महििाि”. – जयेमस लुंडी

	 “व्ापाराि एकच व्क्ी व्वसा्ाला भांडवल पुरवठा करून,व्वसा्ाचये व्वसरापन व तन्ंत्ि करिये, आति 
नफा-नुकसानीस सवि: जबाबदार असिये त्ास ‘एकल तकंवा व्कक्गि’ व्ापारी असये महििाि.” – डॉ. जॉन 
िुबीन

एकल व्ापारी
•
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२.२.२  व्कक्गि व्ापारी संसरयेची वैतिष्ट्ये   (Features of Sole Trading Concern) :

१) सुलभ सरापना (Easy Formation) : व्क्तगत व्रापरारी संस्ेसराठी कोणतराही सवतंरि करा्दरा केलेलरा नराही. 
त्रामुळे हरा व्वसरा् सुरू करण्रासराठी कोणतीही करा्देिीर प्शक्रा पणूगि कररावी लरागत नराही.देिरातील सवगिसराधरारण 
करा्द्राचे परालन करून स्राशनक परातळीवर स्राशनक सवरराज् संस्ेचरा परवरानरा प्राप्त करून व््ती ्रा व्वसरा्राची 
सुरुवरात Amnë्रा मOuZwgma करू िकते. 

२) व्वसा्ाची मालकी (Ownership of Business) : व्क्तगत व्रापराररामध्े एकच व््ती व्वसरा्राची मरालक 
असते. व्वसरा्राचरा सवरामी ्रा नरात्राने व्वसरा्रातील सवगि मरालमततरा व सराधनरांचरा तो एकटराच मरालक असतो. 

३) सवि:चये भांडवल (Own Capital) : व्वसरा्रासराठी लरागणरारे भरांडवल हे व्क्तगत व्रापराऱ्रालरा एकट्रालराच 
उभराररावे लरागते. नरातेवराईक, शमरि ्रांच्राकडून मदत शकंवरा बँकेकडून कजगि कराढून व्वसरा्रासराठी सवत:च  भरांडवल उभे 
करतो. 

४) व्वसरापन (Management) : व्क्तगत व्रापराररामध्े एकच व््ती व्वसरा्राची मरालक असल्रामुळे व्वसरा्राचे 
दैनंशदन व्वस्रापन व शन्ंरिण त्रालराच कररावे लरागते. व्वसरा्रातील सवगि शनणगि् शतच व््ती घेते.  एकल व्रापरारी हरा 
व्वसरा्राचरा एकटराच मरालक व व्वस्रापक असल्राने व्क्तगत व्रापरार हरा एकपरारिी प््ोगरासरारखराच असतो. 

५) अम्ा्थतदि जबाबदारी (Unlimited Liability) : व्क्तगत व्रापराऱ्राची व्वसरा्रातील जबराबदरारी अम्रागिशदत 
असते. व्वसरा्रामध्े मोठ्रा प्मराणरावर तोटरा झरालरा तर तो भरून कराढण्रासराठी, देणी देण्रासराठी त्राची खराजगी 
मरालमततरा शवकून देणी द्रावी लरागतरात. 

•	व्कक्गि व्ापारी संसरयेची वैतिष्ट्ये

 २. व्वसा्ाची मालकी

 ३. सवि:चये भांडवल

 ४. व्वसरापन

५. अम्ा्थतदि जबाबदारी 

६. व्वसा्ािील गुप्तिा

७. नफा-िोट्ाि भागीदार नसिो

८. ग्ाहकांिी सलोख्ाचये संबंध 

९. तवरीि तनि्थ्

१. सुलभ सरापना

१०. सव्ंरोजगाराचा माग्थ
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६) व्वसा्ािील गुप्तिा (Business Secrecy) : व्वसरा्रामध्े गुप्ततेलरा अशति् महत्व असते. व्क्तगत 
व्वसरा्रातील सवगि महत्वराच्रा गुप्त गोषधींची मराशहती फ्त एकराच  व्क्तbm असते. व्रावसराश्क शनणगि्, तंरि, 
खरेदी-शवकी, नफरा-तोटरा इत्रादी बराबतीत कमराल गोपशन्तरा ठेवतरा ्ेते. 

७) नफा-िोट्ाि भागीदार नसिो (No Sharing of Porfit-Loss) : एकल व्वसरा्रामध्े एकटराच मरालक असल्राने 
सवगि नफरा व्क्तगत व्रापराऱ्रालरा शमळतो. व्वसरा्रातील तोटराही त्रालराच सहन कररावरा लरागतो. व्वसरा्राच्रा नफ्रात 
शकंवरा तोट्रात इतर व््ती भरागीदरार नसतरात. 

८) ग्ाहकांिी सलोख्ाचये संबंध (Cordial Relations with Customers) : व्क्तगत व्रापराररामध्े दैनंशदन 
जीवनरात अनेक ग्रराहकरांिी त्राचे दररोज प्त्क्ष संबंध ् ेतरात . ग्रराहकरांच्रा आवडी-शनवडी, सव्ी, चरालीररती आश्गिक 
पररकस्तीची त्रालरा मराशहती असते . ग्रराहकरांिी सलोख्राचे व व्क्तगत संबंध शनमरागिण करून त्रांच्रा दैनशंदन गरजरा 
पूणगि करतो. 

९) तवरीि तनि्थ् (Promt Decision) : व्क्तगत व्रापरारी व्वसरा्रात एकच व््ती मरालक असल्रामुळे बराजराररातील 
बदलत्रा पररकस्तीनुसरार, ग्रराहकरांच्रा मरागणीनुसरार व आवडी शनवडीनुसरार वसतूंच्रा शकंमतीवर ग्रराहकरांनरा शदली जराणरारी 
सूट, हंगरामरानुसरार (सणवरार) उधरारीची सवलत इत्रादी बराबत तो तराबडतोब शनणगि् घेतो .

१०) सव्ंरोजगाराचा माग्थ (Self Employment Source) : शवद्मरान कराळरात बेरोजगरारी वराढत आहे . सव्ंरोजगरारराचरा 
मरागगि महणून व्क्तगत व्रापरारी व्वसरा् लोकशप्् होत आहे. कराही व्वसरा् असे असतरात की, ज्रामध्े व्क्तगत 
कलरागुणरांनरा आशण कौिल्रास महत्व असते. असे व्वसरा् व्क्तगत व्रापरारी सवत: लक्ष घरालून सुरू करतो व सेवरा 
देतो.

 

२.३   भागीदारी संसरा   (Partnership Firm ) :

 भागीदारी संसरा

कृिी-

१) ‘एकल व्ापारी संसरा प्रकार हा एकपात्ी प्र्ोगासारखा असिो’ चचा्थ करा.
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२.३.१ अर्थ व व्ाख्ा   (Meaning and Definition )
•	 अर्थ (Meaning)
 व्क्तगत व्रापरारी व्वसरा्रातील सवगि व्रावसराश्क करा्जे एकच व््ती सवत: हरातराळू िकत नराही, करारण त्राच्राकडे 

भरांडवल आशण व्वस्रापकी् कौिल्े ही म्रागिशदत असतरात. व्क्तगत व्रापराररातील दोष दूर करून व्क्तगत 
व्रापरार शवकशसत करण्रासराठी व्वसरा् संघटनेचे नवीन सवरूप उद्रास आले.  व्वसरा्राचे शवसतरारीकरण करण्रासराठी 
अशधक प्मराणरात भरांडवल व व्वस्रापकी् कौिल् गरजेचे असते. महणूनच दोन शकंवरा दोनरापेक्षरा अशधक व््ती 
एकरि ्ेऊन भरागीदरारी संस्ेची स्रापनरा करतरात. 

							•			व्ाख्ा (Definition)

	“सवाांनी तकंवा सवाांिफफे एकानये चालतवलयेल्ा व्वसा्ािील नफ्ाची वारिी आपापसाि करण्ाचये ज्ा व्कक्ंनी 
मान् केलये आहये  त्ा व्कक्ंच्ा परसपरांिील संबंधाला ‘भागीदारी’ असये महििाि”.– भारिी् भागीदारी का्दा 
१९३२.

	“दोन तकंवा दोनापयेक्षा अतधक व्क्ी िोंडी तकंवा लयेखी करार करून व्वसा् चालतवण्ाची सामतूहक जबाबदारी 
भागीदारी संसरा सरापन करून ियेिाि”. – डॉ. जये. ए. सुतबन

३.३.२  भागीदारी संसरयेची वैतिष्ट्ये (Features of Partnership Firm)

•	भागीदारी संसरयेची वैतिष्ट्ये

२. का्दयेिीर नोंदिी

३. भागीदारांची संख्ा

४. का्दयेिीर व्वसा्

५. व्वसरापन

६. भागीदारांमधील परसपर संबंध

७. अम्ा्थतदि जबाबदारी

८. सं्ुक् मालकी

९. नफा-िोरा तवभागिी

१. करार

१०. तवसज्थन

१) करार (Agreement) : भरागीदरारीची शनशमगिती ही भरागीदरारीच्रा करराररातून होते. ‘भरागीदरारीचरा कररार’ हरा भरागीदरारी 
व्वसरा् संघटनेचरा परा्रा असतो.  भरागीदरारीच्रा अंतगगित व्वस्रापनरासराठी एकमेकरांमध्े कररार करणे आवश्क 
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असते. ्रा करराररात भरागीदराररांमधील व्वसरा्राच्रा अटी व शन्मरांचरा उल्ेख असतो. हरा कररार लेखी शकंवरा तोंडी असू 
िकतो. भशवष्करालीन मतभेद/शववराद टराळण्रासराठी भरागीदरारीचरा कररार लेखी सवरूपरात असणे गरजेचे असते. शलकखत 
करराररामुळे प्त्ेक भरागीदरारराचे हक्, कतगिव् व जबराबदराऱ्रा अशधक सपष होतरात. 

२) का्दयेिीर नोंदिी (Legal Registration) : भरागीदरारी संस्ेची नोंदणी ही स्तीची नराही. परंतू महरारराषट् रराज्रामध्े 
ती स्तीची करण्रात आलेली आहे. संबशंधत रराज्रातील भरागीदरारी नोंदणी करा्रागिल्रात भरागीदरारीचरा कररार नोंदशवलरा 
जराऊ िकतो, भरागीदरारी संस्ेची नोंदणी भरारती् भरागीदरारी करा्दरा १९३२ नुसरार करणे फरा्देिीर असते.

३) भागीदारांची संख्ा (Number of Partners) : भरागीदरारी संस्ेच्रा स्रापनेसराठी शकमरान २ व्क्तंची व कमराल 
५० व्क्तंची म्रागिदरा असते. 

४) का्दयेिीर व्वसा् (Lawful Business) : भरागीदरारी संस्ेलरा करा्देिीर व्वसरा् कररावरा लरागतो. त्रालरा 
करा्द्राच्रा चौकटीतच रराहून व्वसरा् कररावरा लरागतो. भरागीदरारी संस्ेलरा बेकरा्देिीर व्वसरा् करतरा ्ेत नराही. 

५) व्वसरापन (Management) : भरागीदरारी करराररामध्े उल्ेख केल्राप्मराणे सवगि भरागीदरार संस्ेच्रा व्वस्रापन 
करा्रागित सहभरागी होतरात, पण भरागीदरारी सुरळीत चरालरावी महणून कराही भरागीदरार सवेच्ेने आपले व्वस्रापकी् हक् 
इतर भरागीदराररालरा देतरात. परंतु व्वस्रापनराची जबराबदरारी ही सवरायंवर असते. 

६) भागीदारांमधील परसपर संबंध (Relationship between the Partners) : प्त्ेक भरागीदरार हरा भरागीदरारी 
संस्ेचरा अशभकतरागि  त्राच बरोबर प्धरान ्रा नरात्राने करा्गि करीत असतो. सवगिजण भरागीदरारी संस्ेचे मरालक  व अशभकतजे 
असतरात. 

७) अम्ा्थतदि जबाबदारी (Unlimited Liabilities) : अलपव्ीन भरागीदरार सोडून भरागीदरारी संस्ेमध्े सवगि 
भरागीदराररांची जबराबदरारी वै्क्तक, सरामूशहक व अम्रागिशदत असते .जेंवहरा व्वसरा्रातील देणी देण्रासराठी व्वसरा्राची 
मरालमततरा अपुरी पडते तेंवहरा बराह्य दे्तरांची परतफेड करण्रासराठी भरागीदराररांच्रा खराजगी संपततीचरा उप्ोग केलरा 
जरातो. 

८) सं्ुति मालकी (Joint Ownership) : भरागीदरारीमध्े सवगि भरागीदरार व्वसरा्रातील मरालमततचेे सं्ु्त मरालक 
असतरात. भरागीदरारी संस्ेची सवगि मरालमततरा भरागीदरारी संस्ेत व्वसरा्रासराठी वरापरली जराते. भरागीदराररालरा संस्ेची 
मरालमततरा खराजगी उप्ोगरासराठी वरापरतरा ्ेत नराही. 

९) नफा-िोरा तवभागिी (Sharing of Profit and Loss) : भरागीदरारी करराररामध्े नफरा शकंवरा तोटरा कोणत्रा 
प्मराणरात वराटलरा जराईल हे नमूद केलेले असते. व्वसरा् करून नफरा वराटणी करणे हरा भरागीदरारीचरा मुख् हेतू असतो. 
जर भरागीदरारी करराररामध्े नफरा-तोटरा वराटपराचे प्मराण शदलेले नसेल तर सवगि भरागीदरार नफरा-तोटरा समरान प्मराणरात वराटून 
घेतरात. 

१०) तवसज्थन (Dissolution) : शवसजगिन महणजे भरागीदरारी व्वसरा् बंद करणे हो्. एखराद्रा भरागीदरारराचरा मृत्ू, शनवृतती, 
शदवराळखोरी, वेड ्रामुळे भरागीदरारी संस्रा शवसशजगित होऊ िकते. ऐकच्क भरागीदरारी संस्ेचे शवसजगिन कोणत्राही 
भरागीदरारराने इतर भरागीदराररांनरा शकमरान १४ शदवसरांची पवूगि सूचनरा देऊन केले जराते. भरागीदरारी संस्ेचे शवसजगिन करणे सोपे 
असते .

 
 

कृिी -

 २) ‘भागीदारीचा करार हा भागीदारीचा पा्ा असिो’ चचा्थ करा.
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२.४ सं्ुक् भांडवली संसरा (कंपनी) (Joint Stock Company) :

	

	 इंगलडं मधील इ.स.१७६० च्रा औद्ोशगक करांती नंतर ्ंरिराच्रा सराhmæ्राने मोठ्रा प्मराणरावर मरागणीपूवगि उतपरादन होऊ 
लरागले. देिी व शवदेिी बराजरारपेठरांचरा शवसतरार झरालरा. 

 व्वसरा्रासराठी मोठ्रा प्मराणरावरील भरांडवल, व्वस्रापन कौिल्े,व्रावसराश्क धोकरा सहन करण्राची क्षमतरा 
व्क्तगत व भरागीदरारी व्वसरा् संघटनेत नवहती. मरागणीपूवगि उतपरादन झरालेल्रा मरालरालरा ग्रराहक शमळशवण्रासराठी 
वराहतूक व दळणवळणराच्रा क्षेरिरातही करांती घडून आल्राने बराजरारपेठरांचरा शवसतरार झरालरा. देिराच्रा आश्गिक व्वस्ेत 
व्रापरार व उतपरादन करा्गिक्षमपणे करण्रासराठी सं्ु्त भरांडवली संस्ेचरा उद् झरालरा. 

२.४.१ अर्थ व व्ाख्ा (Meaning and Definition ): 
• अर्थ (Meaning) :  
 कंपनी करा्दरा  २०१३ प्मराणे स्रापन झरालेली संस्रा महणजे सं् ु्त भरांडवली संस्रा हो्. कंपनीच्रा कमराल सभरासद 

संख्ेवर म्रागिदरा नराही. भरांडवलराचे शवभराजन भरागरांमध्े करून सं् ु्त भरांडवली संस्रा प्चंड प्मराणरावर भरांडवल उभरारणी 
करून व्वसरा् करतरात. कंपनीची स्रापनरा प्वV©H$mìXmao Ho$br OmVo d Vr I{M©H$ AgVo. 
समरान हेतू असलेल्रा व्क्तंची सवतंरि अकसततव असलेली संघटनरा महणजे ‘सं् ु्त भरांडवली संस्रा’ (कंपनी ) हो्. 

•	 व्ाख्ा (Definition) :
	“कंपनी का्दा २०१३ नुसार सरापन झालयेली व नोंदिी केलयेली तकंवा अकसितवाि असलयेली कंपनी महिजये ‘सं्ुक् 

भांडवली संसरा’  हो्.” – कंपनी का्दा २०१३.
	“सविंत् का्दयेिीर अकसितव, सवि:ची मुद्ा (बोधतचनह) आति दीि्थ अकसितव असिारी का्द्ानये तनमा्थि केलयेली 

कृतत्म व्क्ी महिजये ‘कंपनी’ हो्”. 

सं्ुक् भांडवली संसरा
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२.४.२		संयुक्त	भांडवली	संस्थेची	वैशिष्ट्थे	(Features	of	Joint	Stock	Company)	:

• संयुक्त	भांडवली	संस्थेची	वैशिष्ट्थे

२. सभासद	संखया

३. कृशरिम	वयक्क्त

४. सवतंरि	कायदथेिीर	अक्सततव

५. दीर्घकाळ	अक्सततव

६. सक्तीची	नोंदणी

७. मया्घशदत	जबाबदारी

८. बोधशचन्ह

९. तज्ज्ञ	वयवस्ापन

१. ऐक््छिक	सरंटन

१०. भाग	्हसतांतरण	करणयाची	सोय

१) ऐक््छिक	संरटन	(Voluntary	Association)	:	संयुक्त भांडवली संस्ा ही अनेक वयकक्तंनी सवेच्ेने एकत्र येऊन 

स्ापन केलेली संघटना असते . कोणतयाही जात, धर्म, पं्, वंशाची वयक्ती कंपनीचे भाग खरेदी करून भागधारक  

होऊ शकते.

२) सभासद	संखया	(Number	of	Members)	:	कंपनी कायदा २०१३ प्रराणे	खाजगी कंपनी रधये ककरान सभासद 

संखया २ आकण कराल २०० असते.साव्मजकनक कंपनीरधये कायद्ाप्रराणे सभासद संखया ककरान ७ आकण कराल 

अरया्मकदत असते. 

३) कृशरिम	वयक्ती	(Artificial	Person)	:	कंपनी ही कायद्ाने कनरा्मण केलेली ककृत्रर वयक्ती असते.कतला वयकक्तप्रराणे 

शरीर, रन, आतरा नसतो, तरी पण ती करार व रालरतता धारण करू शकते, वयवहार करू शकते महणून कतला ककृत्रर 

वयक्ती महणतात.

४) सवतरंि	कायदथेिीर	अक्सततव	(Seperate	Legal	Status)	:	कंपनी कायदा २०१३ नुसार कंपनीची स्ापना झालेली 

असते,महणून कतला सवतंत्र कायदेशीर अकसततव प्राप्त होते. कंपनी सवत:चया Zm§वाने खरेदी-कवक्री करार, कायदेशीर 

कारवाई करू शकते.इतरांची देणी देणयासाठी कंपनी सवत: जबाबदार असते. 
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५) दीि्थकाळ अकसितव (Continuity of Life) : कंपनीलरा करा्देिीर अकसततव असल्रामुळे शतलरा दीघगिकराळ शटकणरारे 

अकसततव असते. सभरासदरात बदल, शदवराळखोरी, भरागधरारकराचरा मृत्ू, शनवृतती ्राचरा पररणराम कंपनीच्रा अकसततवरावर 

होत नराही. आपल्रा सभरासदरांपरासून सवतंरि करा्देिीर दीघगिकराळ शटकणरारे अकसततव शतलरा असते. 

६) सक्ीची नोंदिी (Compulsory Registration) – कंपनी करा्दरा २०१३ मधील तरतुदीप्मराणे कंपनीची नोंदणी 

करणे स्तीचे असते. करा्द्राच्रा तरतुदीनुसरार कंपनीची नोंदणी केल्रामुळे शतलरा करा्द्राचे पराठबळ शमळते. 

७) म्ा्थतदि जबाबदारी (Limited Liability) : कंपनीच्रा भरागधरारकरांची जबराबदरारी त्रांनी खरेदी केलेल्रा भरागरांच्रा 

दिगिनी शकंमती इतकीच म्रागिशदत असते. कंपनीची कोणतीही देणी देण्रासराठी भरागधरारकरांची खराजगी मरालमततरा धोक्रात 

्ेत नराही.

८) बोधतचनह (Common Seal) : कंपनीलरा सवत:ची मदु्ररा (बोधशचनह) असते. कंपनी ककृशरिम व््ती असल्रामुळे 

बोधशचनहराचरा वरापर ती सहीसरारखी करते. सवगि महत्वराच्रा करागदपरिरावर आशण मरालकी हक्राच्रा दसतऐवजरावर हे 

बोधशचनह ्रापलेले असते. 

९) िजज् व्वसरापन (Professional Management) : भरागधरारकरांनी शनवडून शदलेले प्शतशनधी महणजे संचरालक 

मंडळ हो्.कंपनीच्रा  व्वस्रापनरात मदत करण्रासराठी व सल्रा देण्रासराठी पगरारी तजज्ञ अशधकरारी वगगि नेमलरा जरातो.

त्रामुळे कंपनीचे व्वस्रापन करा्गिक्षम होण्रास मदत होते.

१०) भाग हसिांिरि करण्ाची सो् (Transfer of Shares) : भरागधरारकरांनरा कंपनीच्रा शन्मरावलीतील तरतुदीप्मराणे 

आपले भराग दुसऱ्रा  व्क्तलरा मु्तपणे हसतरांतरण करतरा ्ेतरात. भरागधरारक भराग बराजराररात आपल्रा भरागरांची शवकी 

करून त्राची रोख रक्म प्राप्त करू िकतो.

  ३) सं्ुक् भांडवली संसरा मोठ्ा प्रमािावर भांडवल उभारिी करिये चचा्थ करा.
  ४) िुमच्ा पररसरािील तवतवध व्ावसात्क संिरना प्रकारािील व्वसा् संसराचंी ्ादी ि्ार करा.

कृिी-
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•	 मानवी गरजा भागववणारे अनेक व्यवसा्य समाजात अस्ततवात आहेत. नफा प्ाप्ीच्या हेतूने केलेल्या कोणत्याही 
का्यायाला ‘व्यवसा्य’ असे महणतात. 

•	 समाजात चांगली उसदिष्ट्े वकंवा हेतू साध्य करण्यासाठी एकत्र आलेला मानवी समूह महणजे ‘संघटन’ हो्य. 
•	 व्यवसा्य संघटनांचे प्कार :-

१)  व्यक्तिगत व्ययापयारी संस्या  
२)  भयागीदयारी संस्या
३)  सं्युति भयांडवली संस्या
४)  सहकयारी संस्या

•	 व्यसतिगत व्यापारी सं््ा :-एकयाच  व्यक्तिच्यया भयांडवलयावर, नि्यंत्रण व व्यवस्यापि कौशल्ययावर जो व्यवसया्य 
चयालनवलया जयातो त्ययास व्यक्तिगत व्ययापयारी संस्या असे महणतयात.

	 व्यसतिगत व्यापारी सं््ेची वैविष्टे् :- 
१)  सुलभ स्यापिया  
२)  व्यवसया्ययाची मयालकी  
३)  सवत:चे भयांडवल  
४) व्यवस्यापि  
५)  अम्ययायानदत जबयाबदयारी
६)  व्यवसया्ययातील गुप्ततया
७) िफया-तोट्यात भयागीदयार िसतो.
८)  ग्याहकयाशी सलोख्ययाचे संबंध
९)  तवरीत निणया्य
१०)  सव्यंरोजगयारयाचया मयागया

•	 भागीदारी सं््ा:-सवयाांतफफे एक नकंवया अनधक व्यक्तिंिी चयालनवलेल्यया व्यवसया्ययातील िफ्ययाचे वयाटप करण्ययासयाठी 
आपयापसयातील करयारयािे दोि नकंवया अनधक व्यक्तिंिी एकत्र ्येऊि निमयायाण केलेलया संबंध महणजे भयागीदयारी संस्या हो्य.

	 भागीदारी सं््ेची वैविष्ट्े:- 
१)  करयार    
२) कया्यदेशीर िोंदणी  
३) भयागीदयारयांची संख्यया  
४)  कया्यदेशीर व्यवसया्य  
५)  व्यवस्यापि
६)  भयागीदयारयांमधील परसपर संबंध
७)  अम्ययायानदत जबयाबदयारी
८)  सं्ुयति मयालकी
९)  िफया-तोटया नवभयागणी
१०) नवसजयाि

२.६  सारांश
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•	 सं्ुक् भांडवली संसरा :- ज्रा संस्ेलरा दीघगिकराळ शटकणरारे अकसततव असून प्{Vक महणून ज्रा संस्ेचे एक बोधशचनह 
असते व {Oची शनशमगिती कंपनी करा्दरा २०१३ च्रा करा्द्रानुसरार hmoD$Z सरकराar दप्तरी नोंदणी झरालेली असते अिी 
संस्रा महणजे सं्ु्त भरांडवली संस्रा हो्.

	 सं्ुक् भांडवली संसरयेची वैतिष्ट्ये :- 
१) ऐकच्क संघटन  
२)  सभरासद संख्रा  
३)  ककृशरिम व््ती  
४)  सवतंरि करा्देिीर अकसततव  
५)  दीघगिकराळ अकसततव
६)  स्तीची नोंदणी
७)  म्रागिशदत जबराबदरारी
८)  बोधशचनह
९)  तजज्ञ व्वस्रापन
१०)  भराग हसतरांतर करण्राची सो्

१)  व्वसा् :- वसत ूव सेवरांचे उतपरादन व शवतरण करण्राच्रा आश्गिक शक्ेलरा व्वसरा् असे महणतरात.

२) व्वसा् संिरन :- एखराद्रा व्वसरा्राची रचनरा शकंवरा बरांधणी की,जी करा्गिक्षमपणे नफरा शमळशवण्रासराठी व्रापरारी 
शक्रा शकंवरा उपकम करून वसतूचंे उतपरादन आशण पुरवठ्रांच्रा मराध्मरातून फरा्दरा शमळशवण्राचरा प््तन करील.

३) भागीदारीचा करार :- भरागीदरारी व्वसरा् Mmb{dÊ्mgmR>r अंतगगित व्वस्रापनराचे शन्म व अटी.

४) म्ा्थतदि जबाबदारी :- सभरासदरांची जबराबदरारी त्राने खरेदी केलेल्रा भरागरांच्रा दिगिनी मूल्राइतकी म्रागिशदत असते. 
म्रागिशदत जबराबदरारीमध्े सभरासदरांची खराजगी मरालमततरा धोक्रात ्ेत नराही.

५) अम्ा्थतदि जबाबदारी :- संस्ेच्रा कजरागिची व इतर देणी देण्राची जबराबदरारी वै्क्तकररत्रा मरालकराची असते. ्रा 
प्करारच्रा जबराबदरारीत सभरासदरांची खराजगी मरालमततरा धोक्रात ्ेऊ िकते, प्संगी खराजगी मरालमततरा शवकून देणी 
द्रावी लरागतरात.

प्र.१ अ)  खालील तदलयेल्ा प्ा्थ्ामधून ्ोग् प्ा्थ् तनवडून तवधानये पूि्थ करा व पुनहा तलहा.
१) व्क्तगत व्रापराररात एकच व््ती व्वसरा्राची ----- असते.
 अ) सरावकरार ब) मरालक क) दलराल

२.८  सत्ाध्ा्

२.७ महत्त्ाच्ा संज्ा
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२) व्क्तगत व्रापरारी संस्ेत ----- व्रावसराश्क गुप्ततरा पराळली जराते.
 अ) कमीत कमी ब) जरासतीत जरासत क) कमी-जरासत

३) व्क्तगत व्रापराऱ्राची जबराबदरारी ----- असते.
 अ) म्रागिशदत ब) सरामूशहक क) अम्रागिशदत

४) भरागीदरारी व्वसरा्रात कमराल ----- भरागीदरार असतरात.
 अ) वीस ब) दहरा क) पन्नरास

५) महरारराषट् रराज्रामध्े भरागीदरारी संस्ेची नोंदणी ----- आहे.

 अ) ऐकच्क ब) स्तीची क) अनरावश्क

६). भरारती् भरागीदरारी संस्रा करा्दरा ----- सराली संमत झरालरा.
 अ) १९३२  ब) २०१३ क) १९६०

७) भरागधरारकरांनी शनवडून शदलेल्रा प्शतशनधीलरा ----- महणतरात.
 अ) संचरालक ब) सभरासद क) मरालक

८) कंपनी करा्दरा ----- सराली संमत झरालरा.
 अ) १९३२ ब) २०१३ क) १९६०

९) सं्ु्त भरांडवली संस्ेची नोंदणी ----- असते.
 अ) स्तीची ब) ऐकच्क क)अनरावश्क

१०) सहकरारी संस्ेच्रा स्रापनेसराठी शकमरान ----- सभरासदरांची आवश्कतरा असते.

 अ) दोन ब) दहरा क) सरात

ब) ्ोग् जोड्ा जुळवा.

‘अ’ गर ‘ब’ गर

अ) व्क्तगत व्रापरारी संस्रा

ब) भरागीदरारी संस्ेची शकमरान सभरासद संख्रा

क) सं्ु्त भरांडवली संस्रा  करा्दरा

ड) महरारराषट् सहकरारी संस्रा करा्दरा

इ) औद्ोशगक करांती

१) १९६०

२) कमीत कमी व्रावसराश्क गुप्ततरा

३) १९५१

४) इंगलंड

५) १९२५

६) २०१३

७) भरारत

८) दोन

९) जरासतीत जरासत व्रावसराश्क  गुप्ततरा

१०) दहरा
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क) खालील तवधानांसाठी एकिबद/िबदसमूह तलहा.

१) एकपरारिी प््ोगरासरारखरा व्वसरा् संघटन प्करार.

२) सन २०१३ च्रा करा्द्राने शनमरागिण केलेली ककृशरिम व््ती.

३) सव्ंरोजगराररांसराठी लोकशप्् व्वसरा् संघटन प्करार.

४) आपल्रा सभरासदरांनरा सेवरा प्दरान करण्रासराठी स्रापन केलेलरा व्वसरा् संघटन प्करार.

५) भरागीदराररांनी अंतगगित व्वस्रापनरासराठी परसपररांमध्े केलेल्रा अटी व शन्म.

ड)  खालील तवधानये चूक की बरोबर िये तलहा.

१) व्क्तगत व्रापरारी संस्ेची नोंदणी आवश्क असते.

२) व्क्तगत व्रापरारी संस्ेत तवरीत शनणगि् घेतले जरातरात.

३) भरागीदरारी संस्ेचरा कररार लेखी शकंवरा तोंडी असू िकतो.

४) सहकरारी संस्ेचरा मुख् हेतू जरासतीत जरासत नफरा शमळशवणे हरा असतो.

५) कंपनीची भरांडवल उभरारणी क्षमतरा प्चंड नसते.

६). औद्ोशगक करांती नंतर कंपनी संघटन प्करार उद्रास आलरा.

७) सं्ु्त भरांडवली संस्ेलरा अलपकराळ शटकणरारे अकसततव असते.

इ)   खालील तवधानये पूि्थ करा.
१) व्क्तगत व्रापराऱ्राची जबराबदरारी ............. असते.
२) भरागधरारकरांनी शनवडून शदलेल्रा प्शतशनधीलरा .......... महणतरात.
३) सहकरारी संस्ेच्रा स्रापनेसराठी शकमरान ........ सभरासदरांची आवश्कतरा असते.
४) भरागीदरारी संस्रा करा्दरा ........... सराली संमत झरालरा.
५) सं्ु्त भरांडवली संस्ेची नोंदणी ......... असते.

(फ) अचूक प्ा्थ् तनवडा.

१) व्क्तगत व्रापरारी संस्रा

२) 

३) औद्ोशगक करांती 

४) 

५) शकमरान सभरासद दहरा

 
 करा्दरा १९३२

बोधशचनह

 
सहकरारी संस्रा, कंपनी, एकच ì¶³Vr, भरागीदरारी संस्रा, इंगलंड
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ग)   एका वाक्ाि उतिरये तलहा.
१) एकल व्रापरारी महणजे करा्?
२) सं्ु्त भरांडवली संस्ेची नोंदणी कोणत्रा करा्द्राप्मराणे केली जराते?
३) भरागीदरारी संस्ेमध्े कोणत्रा भरागीदरारराची जबराबदरारी म्रागिशदत असते?
४) भरागीदरारीचरा कररार महणजे करा्?
५) सव्ंरोजगराररासराठी कोणतरा व्रावसराश्क संघटन प्करार लोकशप्् आहे?
६)  म्रागिशदत जबराबदरारी महणजे करा्?

ह)   खालील वाक्ांिील अधोरयेकखि िबद दुरूसि करून वाक् पुनहा तलहा.
१) व्क्तगत व्रापरारी संस्ेमध्े शकमरान व्रावसराश्क गुप्ततरा रराखली जराते.
२) भरागीदरारी संस्ेची नोंदणी भरारती् भरागीदरारी करा्दरा १९५६ नुसरार केली जराते.
३) कंपनी करा्दरा २०१३ प्मराणे कंपनीमध्े कमराल सभरासद संख्रा म्रागिशदत असते.
४) सहकरारी संस्ेची नोंदणी १९३२ च्रा करा्द्रानुसरार केली जराते.

ई)   गराि न बसिारा िबद िोधा.
१) अ) व्क्तगत व्रापरारी संस्रा ब) भरागीदरारी संस्रा
 क) सहकरारी संस्रा  ड) सं्ु्त भरांडवली संस्रा
२) अ) १९३२ चरा करा्दरा  ब) १९६० चरा करा्दरा
 क) २०१३ चरा करा्दरा  ड) १९५० चरा करा्दरा

ज)   ्ोग् क्रम लावा.
१) अ) कंपनी करा्दरा  ब) महरारराषट् सहकरार करा्दरा
 क) भरागीदरारी संस्रा करा्दरा

प्र.२ खालील संज्ा सपष् करा.
१) व्वसरा्.
२) व्क्तगत व्रापरारी.
३) भरागीदरारी संस्रा.
४) भरागीदरारीचरा कररार.
५) सं्ु्त भरांडवली संस्रा.

प्र.३ सवमि तलहा./ उप्ोजनावर आधाररि प्रशन.
१) व्वसरा् संघटन प्कराररातील कोणतरा व्वसरा् संघटन प्करार आपण व्वसरा्रासराठी शनवडराल.
२) “भरागीदरारीचरा कररार हरा भरागीदरारी संस्ेचरा परा्रा असतो”.
३) “सव्ंरोजगराररासराठी व्क्तगत व्वसरा् संघटन प्करार सवरागित उततम आहे”.
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प्र.४ फरक सपष् करा.
१) व्क्तगत व्रापरारी संस्रा आशण सहकरारी संस्रा.
२) भरागीदरारी संस्रा आशण सहकरारी संस्रा.
३) सं्ु्त भरांडवली संस्रा आशण सहकरारी संस्रा.

प्र.५ रीपा तलहा.
१) व्वसरा् संघटनरांचे प्करार.
२) व्क्तगत व्रापरारी संस्ेची वैशिषट्े.
३) भरागीदरारी संस्ेची वैशिषट्े.
४) सं्ु्त भरांडवली संस्ेची वैशिषटे्.

प्र.६ कारिये द्ा.
१) व्क्तगत व्रापरारी संस्ेत तवरीत शनणगि् घेतले जरातरात.
२) सं्ु्त भरांडवली संस्ेची भरांडवल उभरारणी क्षमतरा प्चंड असते.
३) भरागीदरारीचरा कररार लेखी असलरा पराशहजे.
४) सं्ु्त भरांडवली संस्ेमध्े भरागरांचे हसतरांतरण म्ुतपणे करतरा ्ेते.
५) व्क्तगत व्रापरारी संस्रा संघटन प्करार सव्ंरोजगराररासराठी लोकशप्् असतो.

प्र.७ खालील प्रशनांची रोडक्ाि उतिरये तलहा.
१) व्क्तगत व्रापरारी संस्ेची वैशिषट्े सपष कररा.
२) भरागीदरारी संस्ेची वैशिषट्े सपष कररा.
३) सं्ु्त भरांडवली संस्ेची वैशिषटे् सपष कररा.
४) व्वसरा् संघटनेचे प्करार सपष कररा.

प्र.८ दीिघोतिरी प्रशन
१) व्क्तगत व्रापरारी संस्ेची व्राख्रा सरांगून, व्क्तगत व्रापरारी संस्ेची वैशिषट्े सपष कररा. 
२) भरागीदरारी संस्ेची व्राख्रा सरांगून,भरागीदरारी संस्ेची वैशिषट्े सपष कररा.
३) सं्ु्त भरांडवली संस्ेची व्राख्रा सरांगून,सं्ु्त भरांडवली संस्ेची वैशिषट्े सपष कररा.

uuu
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३.

३.१   प्रसिावना                  ३.३.२   सहकाराची सव्थसामान् ित्वये

३.२   अर्थ व व्ाख्ा ३.४   सारािं

३.३    सहकाराची ित्वये               ३.५   महत्वाच्ा संज्ा

३.३.१  सहकाराची पुनतन्थधा्थररि मूलितवये  ३.६   सवाध्ा्                              

३.१ प्रसिावना  (Introduction) :

मराणसराचे जीवन सुरळीत, शन्ोजनबद् व ्िसवी होण्रासराठी समराजशप्् जीवन जगण्रासराठी व व्वहराररासराठी कराही 
शन्म असरावे लरागतरात. तेंवहराच मराणसराचे जीवन सुखकर होते. अिरा शन्मरांचरा अ्गि जीवन जगण्रासंबंधीची तत्वे असरा घेतरा 
्ेईल.

सहकरार ्रा संकलपनेचरा शवचरार करत असतरानरा सहकरार महणजे एकमेकरांनरा मदत करणे, एकरि ्ेऊन कराम करणे हो्. 
समराजराचे कल्राण सराध् करणे, समराजरातील आश्गिकदृषट्रा दुबगिल घटकरांचरा शवकरास करण्रासराठी सहकरार ही संकलपनरा 
उद्रास आली. सहकराररामध्े समराजराच्रा सेवेलरा अनन्सराधरारण महत्व असल्राने समराज शवकरासरासराठी सहकरारी चळवळीचे 
्ोग् शदिेने मरागगिकमण होणे आवश्क आहे. आश्गिकदृषट्रा दुबगिल असणराऱ्रा व््ती एकरि ्ेऊन सवत:चरा शवकरास सराध् 
करण्रासराठी सहकरारी संस्रा स्रापन करतरात. ्रा संस्रा व्वकस्त व सुरळीत चरालशवण्रासराठी कराही मरागगिदिगिक शन्मरांची 
आवश्कतरा असते आशण ्राच अटधींचे व मरागगिदिगिक शन्मरांचे रूपरांतर पुढे सहकरारी तत्वरामध्े झरालेले आहे. सहकरारराच्रा 
तत्चरामुळे सहकरारी संस्रांनी ठरशवलेली उकदिषटे्, ध्े्े सराध् करतरा ्ेतील. सहकरारी चळवळीची प्गती सराधण्रासराठी 
आशण शवकरासरासराठी सहकरारी तत्वरांची गरज असते. 

 तत्व ्राचरा अ्गि वरागण्रासंबधीचे शन्म असरा करतरा ्ेईल. सहकरारी संस्रांची वराढ, शवकरास तसेच शतचरा उदिेि 
सराध् करण्रासराठी ठरशवलेले शकंवरा मरान् केलेले शन्म महणजे सहकरारराची तत्वे हो्.

 दुसऱ्रा महरा्ुद्रानंतर अनेक दिेरांनरा सवरातंत्् शमळराले. जलद आश्गिक शवकरासरासराठी शन्ोजनराची करास धरली गेली. 
एकूणच आश्गिक, रराजकी् व सरामराशजक पररकस्तीत बदल झराले. त्रासराठी ऑकटोबर १९६४ मध्े ज्ेष् अ्गितज्ञ डॉ. 
डी. जी. कवजे ्रंाच्रा अध्क्षतेखराली आंतररराषट्ी् सहकरार संघटनेने तजज्ञ सशमतीची शन्ु्ती केली. ्रा सशमतीने सरादर 
केलेल्रा अहवरालरात सहकरारराच्रा तत्वरांची पुनमरायंडणी केली. इ.स. १९६६ मध्े कवहएन्नरा ्े्े झरालेल्रा आंतररराषट्ी् सहकरार 
पररषदेमध्े सहकरारी तत्वरांनरा जगमरान्तरा शमळरालेली आहे. डॉ. इ्रान मॅकफरसन अभ्रासगटराच्रा शिफरारिीवरुन इंगलंडमधील 
मँचेसटर ्े्े सन १९९५ मध्े झरालेल्रा आंतररराषट्ी् सहकरार पररषदेत सरात सहकरारी तत्वरांनरा पुनशनगिधरागिररत मूलतत्वे महणून 
मरान्तरा देण्रात आली.  

३.२ सहकारी ित्वांचा अर्थ (Meaning) :
‘सहकरारी तत्वे महणजेच सहकरारी संस्राची उकदिषट्े, ध्े्धोरणे, करा्गिपद्ती, भशवष्करालीन ्िसवी वराटचराल, 

व्वस्रापन इत्रादी बराबतच्रा मरागगिदिगिक शन्मरांचरा संच हो्’. सहकरारी संस्रा उततम व ्िसवीररत्रा चरालशवण्रासराठी 
कराही मरागगिदिगिक शन्म त्रार केलेले आहेत. ्राच मरागगिदिगिक शन्मरांनरा सहकरारराची तत्वे असे महटले जराते. ही तत्वे संस्ेने 
ठरशवलेली ध्े्े, उकदिषटे् गराठण्रासराठी उप्ु्त व मरागगिदिगिक ठरतरात. ्रा सहकरारराच्रा तत्वरांशिवरा् सहकरारी संस्रा 
्िसवीपणे करामकराज करू िकणरार नराहीत. व्वहराररात सहकरारी तत्वरांचरा ्िसवीपणे वरापर करण्रावरच सहकरारी चळवळीचे 
्ि व भशवतव् अवलंबून असते.

सहकाराची ित्वये
(Principles of Co-Operation)
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सहकारी ित्वाचं्ा व्ाख्ा :

१) आंतररराषट्ी् सहकरार संघटनरा १९६६ नुसरार – ‘‘सहकरारी चळवळीच्रा उकदिष प्राप्तीसराठी शनतरांत आवश्क 
असणराऱ्रा व्वहरा्गि शन्मरांनरा सहकरारराची तत्वे असे महणतरात.’’

२) डॉ. डी. जी. कवजे – ‘‘सहकरारी चळवळीच्रा उदिेिरांची पूतगितरा करण्रासराठी करण्रात ्ेणराऱ्रा सहकरारी करा्रागिचे 
संघटन व शन्मन करण्रासराठी केलेले शन्म महणजे सहकरारी तत्वे होत.’’

३.३  सहकाराची ित्वये : (Principles of Co-operation)

बदलत्रा पररकस्तीनुसरार सहकरार तत्वरात कराहीसरा बदल झरालेलरा आहे. तरीही मूलभूत तत्वे करा्म आहेत. 

सहकरारी तत्वरांची शवभरागणी खरालील दोन गटरात केलेली आहे.

l  सहकाराची पुनतन्थधा्थररि मूलित्वये

l  सव्थसामान् ित्वये

३.३.१ पुनतन्थधा्थररि मूलित्वये :

सवगिसराधरारणपणे जगरातील सवगि सहकरारी संस्रा ह्यरा इंगलंडमधील मँचेसटर ्े्े १९९५ मध्े झरालेल्रा आंतररराषट्ी् 
सहकरारी पररषदेत पुनशनगिधरागिररत केलेल्रा तत्वरानुसरार करा्गि करतरात.

१)  खुलये व ऐकचछिक सभासदतव : सहकरारी संस्ेचे सभरासदतव सवरायंसराठी खुले व ऐकच्क असते. सहकरारी संस्ेत 
कोणत्राही परारि व्क्तलरा सभरासद होतरा ्ेते. कोणत्राही व्क्तस सभरासदतवरासराठी स्ती केली जरात नराही. सहकरारी 
संस्ेचे सभरासदतव सवीकरारणे शकंवरा संस्रा सोडून जराणे हे पूणगित: व्क्तच्रा इच्ेवर अवलंबून असते. संस्ेच्रा 
करा्गिक्षेरिरात रराहणराऱ्रा  कोणत्राही व्क्तस सभरासद होतरा ्ेते. जरात, वंि, धमगि, पं्, शलंग, भराषरा, वणगि, आश ग्िक 
कस्ती इत्रादी करारणरावरून प्वेि नराकरारतरा ्ेत नराही. जी व््ती सभरासदतवराच्रा सवगि अटी व शन्मरांची पतूगितरा करते 
अिरा व्क्तलरा सहकरारी संस्ेचे सभरासद होतरा ्ेते.

६. सहकराररांतगगित 
  सहकरारराचे तत्व

१.  खुले व ऐकच्क 
सभरासदतव

२. सभरासदरांचे 
लोकिराही शन्ंरिण

३. सभरासदरांचरा 
आश्गिक सहभराग

४. सवरा्तततरा 
आशण सवरातंत््

५. शिक्षण, प्शिक्षण 
    आशण मराशहती

७. सरामराशजक 
     बरांशधलकी

सहकाराची 
पुनतन्थधा्थररि 
मूलित्वये
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२)  सभासदांचये लोकिाही तन्ंत्ि : सहकरारी संस्रा ्रा लोकिराही संस्रा आहेत. त्रांचे शन्ंरिण सभरासदरांमराफ्कत होते. 
सहकरारी संस्ेचरा सवगि करारभरार लोकिराही पद्तीने चरालवरावरा असे हे तत्व सरांगते. प्त्ेक सभरासदरालरा ‘एक व््ती 
एक मत’ असरा मतराशधकरार असतो. संस्ेचरा दैनंशदन करारभरार पराहण्रासराठी सभरासदरांनी शनवडून शदलेल्रा व्वस्रापन 
सशमतीमराफ्कत करामकराज चरालते. संस्ेतील सवगि शनणगि् सरामूशहकपणे घेतले जरातरात. वराशषगिक सवगिसराधरारण सभेत सवगि 
सभरासद अंशतम शनणगि् घेतरात. ्रातून सभरासदरांचे लोकिराही शन्ंरिण  हरा हेतू सराध् होण्रास मदत होते.

३)   सभासदांचा आतर्थक सहभाग : सभरासद सहकरारी संस्रांच्रा भरांडवलरात सहभराग घेतरात आशण लोकिराही पद्तीने त्राचे 
शन्ंरिण करतरात. सहकरारी संस्ेने भरांडवलराचरा मोबदलरा महणून जरासत व्राज देणे ्ोग् नराही. जरासत व्राज देण्रासराठी 
जरासत नफरा शमळशवणे आवश्क ठरते.महणून सहकरारी संस्ेने भरांडवलरावर म्रागिशदत प्मराणरात व्राज द्रावे. संचरालक 
मंडळ सभरासदरांच्रा वराशषगिक सभेत भरांडवलरावर शकती व्राज वरा लराभरांि द्रावे ्राची शिफरारस करतरात. संचरालक 
मंडळराने सुचशवलेल्रा व्राजराच्रा वरा लराभरांिराच्रा दररात सभरासद कपरात सुचवू िकतरात शकंवरा व्राज देण्राबदिल 
ठरराव फेटराळू िकतरात. सहकरारी संस्रांनी भरंाडवलरावर व्राज शदलेच पराशहजे असरा ्राचरा अ्गि नसून भरांडवलरावर व्राज 
द्रा्चे असेल तर ते म्रागिशदत प्मराणरात द्रावे. म्रागिशदत व्राज देऊन शिल्क रराशहलेली रक्म सभरासद रराखीव शनधीत 
वगगि करणे, शवशवध शनधी शनमरागिण करणे, सरामराशजक कल्राणरासराठी शनधीचरा वरापर करणे असे शन्ोजन करू िकतरात. 
सहकरारी संस्रा जरासतीत जरासत १५% प्यंत लराभरांि जराहीर करू िकतरात.

४)   सवा्तििा आति सवािंत्् : सहकरारी संस्रा लोकिराही तत्वरानुसरार चरालते. अिरा संस्रामध्े सवरा्तततरा व सवरातंत्् 
्रा तत्वरांनरा स्रान देणे महत्वराचे असते. संस्ेच्रा प्वतगिकरापरासून ते संस्रा चरालकरांप्यंतचे सवगिजण हे त्रा संस्ेच्रा 
करा्गिक्षेरिरात रराहणरारे असले पराशहजेत. संस्ेतील कोणतेही व्वहरार करण्रासराठी सवरातंत्् असले पराशहजे. शन्ोजन व 
धोरणरंाची अंमलबजरावणी करतरानरा सहकरारी संस्ेलरा सवरा्तततरा व सवरातंत्् हे तत्व अत्ंत महत्वराचे मरानले आहे.

५)   तिक्षि, प्रतिक्षि आति मातहिी : सहकरारराचे भशवतव् हे सहकरारराच्रा प्सराररावर व शिक्षणरावर अवलंबून आहे. 
सहकरारी संस्रा ही प्रामुख्राने आश ग्िकदृषट्रा दबुगिल घटकरांनी एकरि ्ेऊन स्रापन केलेली असते. संस्ेतील बहुतरांि 
सभरासद हे अलप शिशक्षत असतरात. अिरा संस्रा प्भरावी, ्िसवी, भक्म व शवकशसत होण्रासराठी सभरासद, सेवक, 
पदराशधकरारी, संचरालक व सवगिसरामरान् जनतेलरा सहकरारराचे शिक्षण, प्शिक्षण व मराशहती देण्राची गरज आहे.  

६)   सहकारांिग्थि सहकाराचये ित्व : हे ततव सभरासदरांच्रा समरान आश्गिक गरजरा उतककृषररत्रा भरागशवण्रासराठी सवरायंनी 
सुसंघशटतपणे व समनव्रासशहत एकशरितररत्रा कराम करण्रासराठी आवराहन करते. स्राशनक, रराषट्ी् आशण आंतररराषट्ी् 
परातळीवर शवशवध प्करारच्रा सहकरारी संस्रानी परसपररात सपधरागि न करतरा एकमेकरांनरा सहकरा्गि करून करारभरार कररावरा 
हे अशभप्ेत आहे. एकरा संस्ेने दुसऱ्रा संस्ेस सहकरा्गि केल्रास सहकरारी क्षेरिराचरा शवकरास अशधक चरांगलरा होईल. ्रा 
चळवळीच्रा शवकरासरासराठी व सभरासंदराच्रा शहतसंबंधराचे संवधगिन करण्राच्रा दृषीने सवरायंनी सहकरा्गि केले पराशहजे. ्रा 
तत्वरालरा शवकरासराचे तत्व असेही महणतरात.  

७)   सामातजक बांतधलकी  : सहकरारी संस्रा ्रा सरामराशजक कल्राणराकरीतरा स्रापन केल्रा जरातरात. समराजरातील 
आश्गिकदृषट्रा दुबगिल असलेल्रा व््ती एकरि ्ेऊन आपल्रा आश्गिक दुबगिलतेवर मरात करण्रासराठी सहकरारी 
संस्रां स्रापन करतरात. त्राचबरोबर समराजराचे कल्राण डोळ्रासमोर ठेवून करा्गि करीत असतरात. सहकरारी संस्रानी 
अशधकराशधक लोकरांच्रा इच्रा, आकरांक्षरा सहकरारी संस्रामराफ्कत सराध् करणे आवश्क आहे. उदरा. सभरासदरांनरा चरांगले 
आरोग् आशण सेवरा पुरशवणे, सहकरारी शवतती् सेवरांचरा शवसतरार करणे, लराभदरा्ी रोजगरार पुरशवणे, ्ुवक व मशहलरांनरा 
सबल व सक्षम बनशवणे व त्रांचे रराहणीमरान उंचरावणे इत्रादी. सहकरारी संस्रांनी आपले करामकराज हे सरामराशजक शहत व 
सरामराशजक कल्राणराच्रा दृषीकोनरातून केले पराशहजे. 
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३.३.२ सहकाराची सव्थसामान् ित्वये :
 सहकरारराची पुनशनगिधरागिरीत तत्वे पराशहल्रानंतर सवगिसरामरान् तत्वरांचराही अभ्रास करणे आवश्क आहे. ती आपणरांस 

पुढीलप्मराणे सरांगतरा ्ेतील.

६. आशधक्राचे 
न्राय् वराटप

१.  परसपर 
सराहराय्रावदरारे 
सवरावलंबन

२. रोखीचे 
व्वहरार

३.धराशमगिक व 
रराजकी् तटस्तरा

४. सेवरा तत्व

५. कराटकसरीचे 
तत्व

सहकाराची 
सव्थसामान् 

ित्वये

१) परसपर साहाय्ावदारये सवावलंबन : परसपर सराहराय्राशिवरा् सवरावलंबन होत नराही. परसपररांनरा सराहराय् करून सवत:चरा व 
संस्ेचरा शवकरास करून घेण्राची शिकवण सहकराररात शदली जराते. परसपर सराहराय् हरा संस्ेच्रा सभरासदरांचरा एकमेकरांतील 
संबंधराचरा गराभरा आहे.  ‘सवगि एकराकररतरा व एक सवरायंकररतरा’ महणजेच ‘Each for all and all for Each’ हे सहकरार 
चळवळीचे मुख् तत्व आहे. त्रासराठी सवरायंनी एकरि ् ेऊन कराम केल्रानंतर सवत:च्रा उन्नतीबरोबर इतररांचेही कल्राण 
करणे ही सहकरारराची करा्गिपद्ती आहे.

२)   रोखीचये व्वहार : सहकरारी संस्ेमध्े रोख व्वहरारराचे तत्व हे अत्ंत महत्वराचे मरानले जराते. प्त्ेक सहकरारी 
संस्ेने आपले सवगि आश्गिक व्वहरार हे रोखीने कररावेत असरा ्रा तत्वराचरा अ्गि सरांगतरा ्ेईल. सहकरारी संस्राकडे 
भरांडवल म्रागिशदत असते. करारण सहकरारी संस्ेचे सभरासद हे आश्गिकदृषट्रा सक्षम नसतरात. संस्ेचे आश्गिक बळ 
शटकवरा्चे असेल तर सहकरारी संस्रांनी उधरारीवर मरालराची शवकी करणे ्ोग् नराही. उधरारीवर वसतू शवकल्रास बुडीत 
रकमेचे प्मराण  वराढू िकते. पररणरामी संस्रा आश्गिक संकटरात ्ेऊ िकते. रोखीच्रा व्वहराररामुळे सहकरारी संस्रा 
आश्गिकदृषट्रा सक्षम बनतरात.

 
  

१) रोखीच्ा व्वहारामुळये सहकारी संसरयेची आतर्थक क्सरिी बळकर होिये ्ावर चचा्थ करा.

कृिी-
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३)   धातम्थक व राजकी् िरसरिा :  सहकरारी संस्रा ही एक ऐकच्क संघटनरा असून संस्ेचरा करारभरार लोकिराही पद्तीने 
चरालतो. सहकराररात कोणत्राही रराजकी् व धराशमगिक शवचरारप्णरालीस स्रान नराही. त्रामुळे सहकरारी संस्रा ् रा गोषीपरासून 
अशलप्त असणे आवश्क आहे. सहकरारी संस्रांची दरारे सवगि जराती, धमगि व विंराच्रा लोकरांसराठी खुली असली पराशहजेत. 
आपलरा करारभरार करत असतरानरा रराजकी् व धराशमगिक शवचरारसरणीचरा प्भराव असतरा करामरा न्े. संस्ेच्रा शनकोप 
वराढीसराठी सहकरारी संस्रा रराजकी् व धराशमगिक बराबतीत तटस् रराशहली पराशहजे.  

४)   सयेवा ित्व :  आपल्रा सभरासदरांनरा व समराजरालरा सेवरा देणे हे सहकरारी संस्रांचे मुख् उशददष आहे. सहकरारी संस्ेत 
सेवेलरा अशधक प्राधरान् शदले जराते तर नफरा शमळशवणे गौण शकंवरा दुय्म समजले जराते. सहकरारी संस्रा सभरासदरांनरा 
शनभजेळ व दजजेदरार वसतूंचरा पुरवठरा, ्ोग् वजनमरापे, आश्गिक िोषण व फसवणुकीपरासून संरक्षण इत्रादी सेवरा पुरशवतरात. 
सभरासदरांचे आश ग्िक कल्राण समोर ठेवून संस्रा आपले आश्गिक व्वहरार करीत असतरात. हे आश्गिक व्वहरार करतरांनरा 
संस्ेचे अकसततव शटकवण्रासराठी ग्रराहकरांची आश्गिक शपळवणूक न करतरा वराजवी प्मराणरात नफरा शमळशवणे गैर नराही.

५)   कारकसरीचये ित्व : सभरासदरांनी जरासतीत जरासत कराटकसर कररावी असे हे तत्व सरांगते. प्त्ेक सहकरारी संस्ेने 
आपलरा करारभरार हरा कराटकसरीने चरालशवलरा पराशहजे. तसेच अनरावश्क खचगि व उधळपट्ी टराळली पराशहजे. आपल्रा 
सभरासदरांनरा कमीत कमी खचरागित जरासतीत जरासत चरांगली सेवरा उपलबध करून शदली पराशहजे. ्रामुळे संस्रा अ्गिक्षम 
होण्रास मदत होते. सराहशजकच सभरासदरांनरा बचतीची सव् लरागते. ्रासराठीच सहकरारी संस्ेत कराटकसरीचे तत्व 
महत्वराचे मरानले जराते.

६)   आतधक्ाचये न्ाय् वारप : सहकरारी संस्ेचरा मुख् उददे्ि नफरा शमळशवणे नसून सेवरा देणे हरा असतो. तरीही संस्रांनी 
व्वस्रापन खचगि भरागवून वराजवी नफरा शमळशवलरा पराशहजे. संस्ेने वषगिभर केलेल्रा आश्गिक व्वहराररातून जे शिल्क 
रराहते त्रालराच आशधक् महणतरात. ्रा आशधक्रातील २५ टके् रक्म रराखीव शनधीत जमरा केली पराशहजे. उवगिररत नफरा 
सभरासदरांनी केलेल्रा व्वहरारराच्रा व भरागभरांडवलराच्रा प्मराणरात सभरासदरांमध्े लरांभरािराच्रा सवरूपरात शदलरा जरातो. हरा 
लरांभराि दर जरासतीत जरासत १५ टके् प्यंत शदलरा जरातो.

 
  

•	 सहकाराची पुनतन्थधा्थररि मूलित्वये 

१) खुले व ऐकच्क सभरासदतव

२)   सभरासदरांचे लोकिराही शन्ंरिण 

२) भतवष््कालीन िरिुदीसाठी कारसकर व बचि करिये आवश्क आहये - ्ावर चचा्थ करा.

कृिी-

३.४  सारांश

सहकरारी संस्ेचे करामकराज उततम पद्तीने चरालशवण्रासराठी कराही मरागगिदिगिक सहकरार तत्वे शकंवरा शन्मरांची 
आवश्कतरा असते. तत्वरामुळे संस्ेने शनकशचत केलेली उकदिषट् ेसराध् करतरा ्ेतील. शवशवध शन्मरांचरा अवलंब करत 
संस्रा आश्गिकदृषट्रा बळकट करण्रासराठी व संस्ेच्रा शवकरासरासराठी ही तत्वे उप्ोगी पडतरात व शनकशचत केलेली 
उकदिषटे् व ध्े्े सराध् करतरा ्ेतरात. त्रामुळे शन्म शकंवरा तत्वे असणे आवश्क असतरात तरच संस्ेचरा सवरायंगीण 
शवकरास सराध् करतरा ्ेईल.
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३)   सभरासदरांचरा आश्गिक सहभराग 

४)   सवरा्तततरा आशण सवरातंत््

५)   शिक्षण, प्शिक्षण आशण मराशहती 

६)   सहकराररांतगगित सहकरारराचे तत्व

७)   सरामराशजक बरांशधलकी

•	 सहकाराची सव्थसामान् ित्वये

१)  परसपर सहराय्रावदरारे सवरावलंबन   

२)   रोखीचे व्वहरार 

३)   धराशमगिक व रराजकी् तटस्तरा

४) सेवरा तत्व

५)   कराटकसरीचे तत्व

६) आशधक्राचे न्राय् वराटप

१)  सहकार ित्व - सहकरारी चळवळीच्रा उकदिष प्राप्तीसराठी व्वहरा्गि असलेले शन्म 

२)  राखीव तनधी - वराशषगिक नफ्रातून भशवष्करालीन गरजेसराठी बराजूलरा कराढून ठेवलेली रक्म 

३)  लाभांि - सभरासदरांमध्े (भरागधरारक) वराटप केलरा जराणराररा वराढरावरा (नफरा) (Am{YŠ`)

प्र.१ अ) खालील तदलयेल्ा प्ा्थ्ािून ्ोग् प्ा्थ् तनवडून तवधानये पूि्थ करा व पुनहा तलहा.
१) सहकरारी संस्रा ही आश्गिकदृषट्रा ----- व्क्तंची संघटनरा आहे.
 (अ) सबल     (ब) दबुगिल     (क) प्भराविराली

२)  सेवरा देणे हे सहकरारी संस्ेचे ----- उकदिष आहे.
 (अ) मुख्    (ब) दुय्म      (क) शवशिष

३)  सहकरारी संस्रांमध्े भरांडवलरावर ----- व्राज शदले जराते.
 (अ)  कस्र    (ब) म्रागिशदत  (क)   अम्रागिशदत

४) सहकरारी संस्ेचे करामकराज ----- पद्तीने चरालते.
 (अ) भरांडवलिराही   (ब) हुकूमिराही     (क) लोकिराही

३.५ महत्त्ाच्ा संज्ा

३.६  सत्ाध्ा्
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५)  सहकरारी संस्ेतील प्त्ेक सभरासदरालरा ----- मत देण्राचरा अशधकरार असतो.
 (अ) एक   (ब) दोन   (क) तीन

(ब)   ्ोग् जोड्ा जुळवा.

अ गर ब गर

अ) खुले सभरासदतव

ब) कराटकसरीचे तत्व

क) लोकिराही करारभरार

ड) सरामराशजक बरांशधलकी

इ) रराजकी् व धराशमगिक तटस्तेचे तत्व

 

१) समराजशहतराशवरुद् करा्गि

२) जरात,धमगि,पं्  शवरशहत सभरासदतव

३) सरामराशजक कल्राणराचे करा्गि

४) अनरावश्क खचगि टराळणे

५) एक व््ती एक मत   

६) पैिराची उधळपट्ी

७) रराजकी् हसतक्षेप नसतो

८) एक भराग एक मत

९) जरात,धमगि,पं् रशहत सभरासदतव

१०) रराजकी् हसतक्षेप असतो

(क) खालील तवधानासाठी एक िबद/िबदसमूह तलहा.
१) सहकरारी संस्रा स्रापनेचरा मुख् उददेि
२) सहकरारी संस्ेचरा करारभरार व व्वस्रापन ्रा तत्वरानुसरार चरालतो.
३) सभरासदरांनरा बचतीची सव् लरावणरारे तत्व.
४)  सरामराशजक शहत व सरामराशजक कल्राण सराधण्राचे तत्व.

(ड)   खालील तवधानये चूक तकंवा बरोबर िये तलहा.

१) सहकरारी संस्ेचे सभरासदतव खुले व ऐकच्क असते.
२)  सहकरारी संस्रा नफरा शमळशवण्राच्रा उददिेराने स्रापन झरालेल्रा असतरात. 
३) सहकराररात रराजकी् व धराशमगिक शवचरारप्णरालीस स्रान नसते.
४)  सहकरारी संस्ेतील सभरासदरांनरा लराभरांि प्राप्त करण्राचरा अशधकरार असतो.
५) सभरासदतव शमळवण्रासराठी स्ती केली जराते.
६) आश्गिकदृषट्रा दुबगिल घटक एकरि ्ेऊन सहकरारी संस्रा स्रापन करतरात.

इ)   खालील तवधानये पूि्थ करा.
१) सभरासदरांनरा .............. देणे हे सहकरारी संस्ेचे मुख् उकदिष असते.
२) सहकरारी संस्रांमध्े भरांडवलरावर .............. व्राज शदले जराते.
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३) सहकरारी संस्ेलरा झरालेल्रा एकूण नफ्रातून ............. टक्े रक्म रराखीव शनधीत जमरा कररावी लरागते.
४) सहकरारी संस्ेच्रा शनकोप वराढीसराठी सहकरारी संस्रा रराजकी् व ................ बराबतीत तटस् रराशहली 

पराशहजे.

(फ) अचूक प्ा्थ् तनवडा.

१) 

२) कराटकसरीचे तत्व

३) सरामराशजक बरांशधलकी

४) 

५) एक व््ती एक मत

 जरात, धमगि, पं्  शवरशहत तटस्तेचे तत्व

रराजकी् व धराशमगिक तटस्तेचे तत्व

 

 

अनरावश्क खचगि टराळणे, खुले व ऐकच्क सभरासदतव, रराजकी् हसतक्षेप नसतो, लोकिराही 
करारभरार, सmमरा{OH$ H$ë्राU.

ग)   एका वाक्ाि उतिरये तलहा.
१) सहकरारराचे तत्व महणजे करा्?
२) सहकरारी संस्रा स्रापनेचरा मुख् उदिेि कोणतरा असतो?
३) सहकराररांतगगित सहकरार महणजे करा्?
४) सहकरारी संस्रा जरासतीत जरासत शकती टकक्राप्यंत लराभरांि जराहीर करू िकतरात?
५) कराटकसरीचे तत्व महणजे करा्?
६)  सहकरारी संस्ेने आपलरा करारभरार कराटकसरीने चरालशवण्रासराठी करा् टराळले पराहीजे?

ह)   खालील वाक्ांिील अधोरयेकखि िबद दुरुसि करून वाक् पुनहा तलहा.
१) सहकरारी संस्रा उधरारीच्रा व्वहराररामुळे आश्गिकदृषट्रा सक्षम बनतरात.
२) सभरासदरांनरा सेवरा देणे हे सहकरारी संस्रांचे दुय्म उकदिष असते.
३) सहकरारी संस्ेचरा करारभरार हुकूमिराही पद्तीने चरालतो.
४) सहकरारी संस्ेचे सभरासदतव स्तीचे असते.

ई)   गराि न बसिारा िबद िोधा.
१) अ)  सवरा्तततरा आशण सवरातंत्् ब)  खुले व ऐकच्क सभरासदतव
 क)  सरामराशजक बरांशधलकी ड)  सेवरा तत्व
२) अ)  रोखीचे व्वहरार ब)  कराटकसरीचे तत्व
 क)  आशधक्राचे न्राय् वराटप ड)  खुले व ऐकच्क सभरासदत्व
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प्र.२  खालील संज्ा स्पष्ट करा.
१)	 	काटकसरीचे	तत्त्व
२)	 	रोखीच	ेव्यत्वहार
३)	 	लाभांश	त्वाटप
४)			सभासदांचे	लोकशाही	नि्यंत्रणाचे	तत्त्व

प्र.३  स्वमत ललहा./ उ्पयोजना्वर आधाररत प्रशन.
१)	 सहकारी	तत्त्वांचा	त्वापर	दैिंनदि	जीत्विात	H$gm	होतो.

२)	 ‘‘सहकारी	चळत्वळीच्या	प्रगतीसाठी	सहकारी	तत्त्वांची	गरज	आहे.’’

प्र.४  टी्पा ललहा.
१)	 	सभासदांचा	आन्थिक	सहभाग
२)	 	सहकाराची	सत्वथिसामान्य	तत्त्वे	
३)	 	राजकी्य	त्व	धानमथिक	तटस्ता	तत्त्व
४)	 	सहकारातंगथित	सहकार	आनण	नशक्षण,	प्रनशक्षण	त्व	मानहतीच	ेतत्त्व

प्र.५  कारणे द्ा.
१)	 	सहकारी	संस्ा	राजकी्य	त्व	धानमथिकदृष्ट्ा	तटस्	असली	पानहजे.
२)	 	सहकारी	संस्ा	सभासदांशी	रोखीिे	व्यत्वहार	करतात.
३)	 	सहकारी	संस्ेतील	सभासदतत्व	खुले	त्व	ऐचचछिक	असते.
४)	 	सेत्वा	देणे	हा	सहकारी	संस्ेचा	मुख्य	उददेश	असतो.
५)	 	संस्ेतील	सभासद	त्व	सेत्वकांिा	सहकाराचे	नशक्षण	त्व	प्रनशक्षण	नदल	ेपानहजे.

प्र.६  खालील प्रशनांची थोडकयात उततरे ललहा.
१)	 	सहकाराची	पिुनिथिधाथिररत	मूलतत्त्वे	सपष्ट	करा.	
२)	 	सहकाराची	सत्वथिसामान्य	तत्त्वे	सपष्ट	करा.	

प्र.७  दीर्घोततरी प्रशन.
१)	 	सहकाराची	पिुनिथिधाथिररत	मूलतत्त्वे	सनत्वसतरपण	ेनलहा.
२)	 	सहकाराची	तत्त्वे	महणजे	का्य?	सहकाराची	सत्वथिसामान्य	तत्त्वे	सनत्वसतरपण	ेनलहा.

uuu
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४. सहकारी संसरयेची सरापना
(Formation of Co-operative Society)

४.१  प्रसिावना   ४.३ सहकारी संसरयेचा प्रवि्थक

४.२  सहकारी संसरयेची सरापना  ४.३.१ प्रवि्थकाची का य्े

४.२.१ प्रवि्थन अवसरा  ४.४  सारांि

४.२.२  सहकारी संसरयेची नोंदिी अवसरा   ४.५ महत्वाच्ा संज्ा 

   ४.६  सवाध्ा्

४.१  प्रसिावना : (Introduction)
सवरातंत््प्राप्तीनंतर दिेरात सहकरारराचरा शवकरास मोठ्रा प्मराणरावर झराल्राने शवशवध क्षेरिरात सहकरारी संस्रा स्रापन होऊ 

लरागल्रा. ग्ररामीण तसेच िहरी भरागरातसुद्रा सहकरारराचरा शवसतरार झराल्राचे शदसून ्ेते. प्रारंभी फ्त िेती पतपुरवठरा व त्रास 
पूरक सेवरा ् रा क्षेरिरापुरत्राच सहकरारी संस्रा स्रापन झरालेल्रा होत्रा. अिरा शवशवध प्करारच्रा संस्रांचे सवरूप व करा्जे वेगवेगळी 
असतरात. सहकरारी संस्रांची स्रापनरा कोण आशण किरा पद्तीने करतरात ्रासराठी सहकरारी संस्ेच्रा नोंदणीची करा्गिपद्ती 
समजरावून घेणे महत्वराचे असते.

समरान आश्गिक उकदिषट् ेअसणराऱ्रा व््ती आपल्रा गरजरा भरागशवण्रासराठी एकरि ्ेऊन सहकरारी संस्ेची स्रापनरा 
करतरात. ्रामुळे समराजरातील सवगि सतररातील लोकरांनरा सहकरारी संस्ेच्रा स्रापनेची आवश्कतरा भरासते. सहकरारी संस्ेची 
स्रापनरा ही एक करा्देिीर व तरांशरिक बराब आहे.

महरारराषट् सहकरारी संस्रा करा्दरा १९६० नुसरार सहकरारी संस्ेच्रा नोंदणीची करा्गिपद्ती शनधरागिररत केलेली आहे. 
त्रानुसरार सहकरारी संस्ेची नोंदणी कररावी लरागते. आपण ्रा प्करणरात सहकरारी संस्ेची स्रापनरा, नोंदणीची करा्गिपद्ती व 
प्वतगिकराची करा्जे इत्रादीचरा अभ्रास करणरार आहोत.

४.२  सहकारी संसरयेची सरापना : (Formation of Co-operative Society)
सहकरारी संस्ेलरा करा्देिीर अकसततव प्राप्त होण्रासराठी शतची नोंदणी महरारराषट् सहकरारी संस्रा करा्दरा १९६० नुसरार 

होणे बंधनकरारक आहे. सहकरारी संस्ेची स्रापनरा ही प्वतगिन अवस्रा आशण नोंदणी अवस्रा अिरा दोन अवस्रांमधून होत 
असते.

४.२.१  प्रवि्थन अवसरा : (Promotion Stage)
‘‘सहकरारी संस्ेची स्रापनरा होण्रापूवती शतलरा ज्रा ज्रा टपप्रातून जरावे लरागते त्रांनरा एकशरितपणे ‘प्वतगिन अवस्रा’ 

असे महणतरात’’. संस्ेच्रा नोंदणीपूवती शवशवध बराबी पूणगि करराव्रा लरागतरात.्राचरा प्रारंभ प्वतगिन अवस्ेपरासून होतो. सहकरारी 
संस्रा स्रापनेची कलपनरा मनरात उद्भवणे व ती संस्रा प्त्क्षरात सराकरार करणे ्रालरा प्वतगिन अवस्रा/नोंदणीपवूगि अवस्रा 
असे महणतरात. सहकरारी संस्ेचरा उदिेि शनकशचत करून त्रा उदिेिराप्मराणे आवश्क त्रा सवगि बराबधींची पूतगितरा कररावी लरागते. 
प्वतगिनरातील सवगि टपपे संस्ेच्रा भरावी कराळराच्रा दृषीने अत्ंत  महत्वराचे असतरात.
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•		 प्रवि्थन अवसरयेिील रपपये

प्रवि्थन 
अवसरयेिील 

रपपये

१)  संस्रा 
स्रापनेची कलपनरा 

मनरात उद्भवणे

३) अनौपचराररक 
सभेचे आ्ोजन 

करणे

४) सराधनसरामुग्री 
गोळरा करणे

५) आश्गिक ्ोजनरा 
त्रार करणे

६) दसतऐवज व 
करागदपरिे त्रार 

करणे

२) मनरातील कलपनेचे 
तपिीलवरारपणे परीक्षण 

करणे

•	 प्वतगिन अवस्ेतील टपप ेपुढीलप्मराणे -

१)  संसरा सरापनयेची कलपना मनाि उद्भविये : सहकरारी संस्रा स्रापन करण्राची कलपनरा ज्रा व््ती व व्क्तसमूहराच्रा 
मनरात उद्भवते. अिरा व््ती शकंवरा व्क्तसमूहरालरा ‘प्वतगिक’ महणतरात. आपल्रा पररसररातील दबुगिल घटकरांच्रा 
प्गतीचरा शवचरार करणराऱ्रा आशण नेतृतवराचे गुण असणराऱ्रा व््ती शकंवरा व्क्तसमूहराच्रा मनरात सहकरारी संस्रा 
स्रापनेची कलपनरा उद्भवते.

२) मनािील कलपनयेचये िपिीलवारपिये परीक्षि करिये : शन्ोशजत सहकरारी संस्ेच्रा कलपनेचे परीक्षण करणे गरजेचे 
असते. सवगिप््म कलपनरा वरासतवतेवर तपरासून पराशहली पराशहजे. ्रा परीक्षणरातून शन्ोशजत सहकरारी संस्ेचे भरांडवल 
उभरारणीचे मरागगि, अ्गिक्षमतरा ्राचरा अंदराज घ्रावरा लरागतो. अ्गिक्षम होऊ िकणराऱ्रा सहकरारी संस्ेची शनबंधक नोंदणी 
करतरात, अन््रा अ्गिक्षम होऊ न िकणराऱ्रा संस्ेच्रा नोंदणीस नकरार देतरात.

३) अनौपचाररक सभयेचये आ्ोजन करिये : सहकरारी संस्रा स्रापनेची कलपनरा मनरात शनकशचत केल्रानंतर प्वतगिक 
पररसररातील लोकरांनरा त्रालरा सुचलेली कलपनरा पटवून देण्रासराठी अनौपचराररक सभेचे आ्ोजन करतरात. त्रा सभेत 
शन्ोशजत सहकरारी संस्ेची गरज व फरा्दे पटवून देतरात.्रा सभेत संस्ेचे उदिेि, करा्गिक्षेरि, व्वसरा्राचे सवरूप, 
संस्ेचे प्सतराशवत Zmव इत्रादी बराबी शनकशचत करण्रात ्ेतरात.

४)  साधनसामग्ी गोळा करिये : सहकरारी संस्रा स्रापनेच्रा कलपनेस मूतगि सवरूप देण्रासराठी सराधनसरामग्री प्वतगिकरालरा गोळरा 
कररावी लरागते.संस्ेच्रा स्रापनेसराठी जरागरा, फशनगिचर, सटेिनरी, शवशहत नमुन्रातील अजगि, वेगवेगळ्रा कुटुंबरातील 
शकमरान दहरा सभरासद इत्रादधींची पतूगितरा प्वतगिक करतो. ्राशिवरा् संस्ेच्रा नोंदणीसराठी नोंदणी अशधकराऱ्राकडे शवहीत 
नमुनरा ‘अ’ नुसरार अजगि सरादर कररावरा लरागतो.तसेच सराधनसरामग्री गोळरा करण्राचरा खचगि प्वतगिकच करीत असतो.
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५)  आर्थिक योजना तयार करणे : सहकारी संस्थेला आपली नियोनित उद्दिष्ट्थे  साधय करणयासाठी भांडवलाची गरि 
असतथे. सहकारी संस्थेचा आकार व प्रकारािुसार भांडवलाची गरि भागवावी लागतथे. तयासाठी भांडवल उभारणीचथे 
माग्ग निद््चत करावथे लागतात. यासाठी भागनवक्री, ठथेवी, सहकारी बॅंका व नवततीय संस्ा यांचयाकडिू किा्गचया रूपािथे 
उभारलथे िाणारथे भांडवल इतयादी आन््गक सवरूपाची मानहती दथेणारी योििा प्रवत्गक तयार करूि योििथेची मानहती इतर 
सभासदांिा दथेतात.

६)  दसतऐवज व  कागदपत्े तयार करणे : सहकारी संस्थेचया िोंदणीसाठी नकमाि दहा सभासदांचया सह्ा असलथेला पूण्ग 
व वयवद्स्तपणथे भरलथेला अि्ग िमुिा ‘अ’ मधयथे तयार करतात. तसथेच सभासद यादी, संस्थेचथे पोटनियम, िोंदणीपूव्ग 
झालथेलया सभथेचथे इनतवृत, िागा/इमारत मालकाचथे िाहरकत प्रमाणपत्र, सभथेस हिर असलथेलया सभासदांची िावथे व 
सहयांचथे पत्रक इतयादी कागदपत्रथे तयार करावी लागतात. अशा प्रकारथे नियोनित सहकारी संस्थेचया स्ापिथेतील प्रवत्गि 
अवस्ा पूण्ग होऊि संस्थेची िोंदणी अवस्ा सुरू होतथे.

४.२.२ सहकारी संस्ेची नोंदणी अवस्ा : (Registration Stage)
प्रवत्गि अवस्ा पूण्ग झालयावर िोंदणी अवस्ा सुरू होतथे. सहकारी संस्थेला कायदथेशीर अद्सततव प्राप्त होणयासाठी 

नतची िोंदणी होणथे गरिथेचथे असिू या अवस्थेतील सव्ग  बाबी औपचाररक सवरूपाचया असतात. या बाबी पणू्ग केलयािंतरच 
सहकारी संस्थेची िोंदणी होऊ शकतथे. तयासाठी िोंदणी अवस्ा महत्वाची असतथे. या अवस्थेमधयथे पुढील टपपयांचा समावथेश 
होतो. 

• नोंदणी अवस्ेतील बाबी/टपपे

१) प्रा्नमक/औपचाररक सभा बोलनवणथे

२) नियोनित सहकारी संस्थेचथे बॅंकेत खातथे उघडणथे

३) िोंदणी प्रसताव सादर करणथे

४) िोंदणी शुलक / चलि पावती

५) िोंदणी अिा्गची िोंद

६) निबंधकामार्फत िोंदणी अिा्गची छाििी

७) सहकारी संस्ा िोंदणी आनण वगगीकरण

8) िोंदणी प्रमाणपत्र

१)  प्ा्रिक /औपचाररक सभा बोलरवणे : नियोनित संस्थेची िोंदणीपवू्ग तयारी करूि प्रवत्गक सभासदांची प्रा्नमक 
सभा बोलनवतात. तया सभथेत नियोनित संस्थेचा उदिथेश, वयाप्ती, सभासद संखयथेची मया्गदा, काय्गक्थेत्र, भांडवल 
उभारणी, उपनवधी, नियोनित संस्थेचथे िांव, निवडणूक नियम, इतयादीबाबत निण्गय घथेतलथे िातात. तसथेच या सभथेचया 
कामकािाचया इनतवृतताची एक प्रत िोंदणी अिा्गसोबत िोडावी लागतथे.
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२) तन्ोतजि सहकारी संसरयेचये बँकेि खािये उिडिये : शन्ोशजत सहकरारी संस्रा स्रापनेचरा शनणगि् प्रा्शमक सभेत मंजूर 
झराल्रानंतर शजलहरा उपशनबंधकराच्रा परवरानगीने शजलहरा मध्वतती सहकरारी बँकेत संस्ेचे खराते उघडले जराते. त्रा 
खरात्रावर सभरासदरांकडून शमळरालेली भराग भरांडवलराची रक्म जमरा केली जराते. भराग भरांडवलरापोटी संस्ेच्रा नरावे 
शकती रक्म जमरा झराली आहे. ्रासराठीचरा बँक शिलकीचरा दराखलरा प्वतगिकरालरा बँकेकडून शमळवरावरा लरागतो व तो 
नोंदणी अजरागिसोबत जोडरावरा लरागतो .

३)  नोंदिी प्रसिाव सादर करिये : सहकरार करा्द्रातील तरतुदीनुसरार शन्ोशजत संस्ेच्रा नोंदणीसराठी शवशहत नमुनरा ‘अ’ 
मध्े नोंदणी अशधकराऱ्राकडे नोंदणी अजगि चरार प्तीत प्वगितक सरादर करतो. नोंदणी अजरागिसोबत शवशवध प्करारची करागदपरिे 
सरादर कररावी लरागतरात. ्रामध्े सभरासद ्रादी, तलराठ्राचरा दराखलरा, उपशवधीÀ्रा चरार प्ती, बँक शिलकीचरा दराखलरा, 
जरागेचे नराहरकत प्मराणपरि, प्रा्शमक सभेचे इशतवृतत, प्कलप अहवराल, शन्ोशजत संस्ेचे नराव पततरा, उकदिषे, 
करा्गिक्षेरि, व्वसरा्राचे सवरूप  इत्रादीचरा समरावेि असतो.

४)  नोंदिी िुलक/ चलन पाविी : महरारराषट् रराज्  सहकरारी संस्रा अशधशन्म १९६१ नुसरार सहकरारी संस्ेचे नोंदणी 
िुलक िरासकी्  कोषरागराररात भररावे लरागते. त्रावेळी शमळणरारी मूळ चलन परावती नोंदणी अजरागिसोबत सरादर कररावी 
लरागते. सहकरारी संस्ेच्रा नोंदणीसराठी रू. ५० ते रू. २५,००० प्यंत िुलक आकरारले जराते. सहकरारी संस्रांच्रा 
प्कराररानुसरार वेगवेगळे नोंदणी िुलक आकरारले जराते.

५) नोंदिी अजा्थची नोंद : सहकरारी संस्ेची नोंदणी करण्रासराठी आलेलरा अजगि शमळराल्रानंतर शनबंधक नमुनरा ‘ब’ नोंदवहीत 
अजरागितील तपशिलराची नोंद करतरात. अिरा अजरागिस अनुकमरांक शदलरा जरातो. अजगि शमळराल्राबदिलची पोच परावती मुख् 
प्वतगिकराकडे शदली जराते.

६) तनबंधकामाफ्फि नोंदिी अजा्थची छिाननी : शन्ोशजत सहकरारी संस्ेचरा नोंदणी प्सतराव प्राप्त झराल्रानंतर नोंदणी 
अजरागिची व त्रा सोबतच्रा करागदपरिरांची ्राननी शनबंधक करतरात. त्रात रिुटी असतील तर त्रा प्वतगिकरालरा कळवून पूणगि 
करण्राबदिल कळशवले जराते.्राननीच्रा वेळी कराही रिुटी उद्भवल्रास  त्रा शवष्ीचरा खुलरासरा करण्राचरा शनदजेि मुख् 
प्वतगिकरास शदलरा जरातो.

७)  सहकारी संसरा नोंदिी आति वगगीकरि : नोंदणी अजगि व करागदपरिे पररपणूगि असतील तर शनबंधक त्रा संस्ेची नोंदणी 
झराल्राचे िरासकी् अशधपरिरात जराहीर करतरात. त्रा संस्ेचे ् ोग् त्रा वगरागित/ उपवगरागित वगतीकरण करतरात. नोंदणीसराठी 
अजगि दराखल झराल्रानंतर नोंदणीबराबतचरा शनणगि् नोंदणी अशधकराऱ्रांनरा दोन मशहन्राच्रा आत द्रावरा लरागतो.  त्रांनरा 
नोंदणी नराकराररा्ची असेल तर नोंदणी अशधकराऱ्रांंनी मुख् प्वतगिकरालरा ्ोग् त्रा करारणरासह लेखी सवरूपरात कळशवणे 
आवश्क असते.

८) नोंदिी प्रमािपत् :  सहकरारी संस्ेची नोंदणी केल्रानंतर शनबंधक संस्bेm नोंदणी कमरांक देतो. संस्ेची नोंदणी 
झराल्राचरा पुररावरा महणून संस्ेलरा नोंदणी दराखलरा/नोंदणी प्मराणपरि शदले जराते. हे प्मराणपरि शदल्रानंतर संस्ेलरा 
करा्देिीर दजरागि प्राप्त होतो व संस्रा अकसततवरात ्ेते. नोंदणी प्मराणपरिरावर नोंदणीककृत संस्ेचे नराव, नोंदणी कमरांक, 
नोंदणी शदनरांक, वषगि, वगगि इत्रादीची मराशहती असते. नोंदणी प्मराणपरिरावर शनबंधकराची सही व शिक्रा असतो.तसेच 
नोंदणीनंतर संस्ेच्रा नरावरात, उपशवधीत शनबंधकराच्रा परवरानगीशिवरा् बदल करतरा ्ेत नराही.

l	 सहकारी संसरा नोंदिीसाठी आवश्क कागदपत्ये

सहकरारी संस्ेच्रा नोंदणीसराठी मुख् प्वतगिक खरालील करागदपरिे त्रार करतो.  
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१) सभासद ्ादी : शन्ोशजत सहकरारी संस्ेचे सभरासद होणराऱ्रा व्क्तंनरा सहकरारी संस्ेकडे अजगि कररावरा लरागतो. 
त्रांनरा प्वेि िुलक व भरागभरांडवलराची रक्म भररावी लरागते. अिरा सभरासदरांची ्रादी त्रार केली जराते. ्रा सभरासद 
्रादीच्रा चरार प्ती नोंदणी अजरागिसोबत जोडराव्रा लरागतरात. ्रा ्रादीमध्े सभरासदराचे संपूणगि नराव, व्, पततरा, व्वसरा्, 
भरागसंख्रा व  प्वेि िुलक इत्रादधींचरा समरावेि असतो. 

२) िलाठ्ाचा दाखला : शन्ोशजत सहकरारी संस्ेच्रा स्रापनेसराठी वेगवेगळ्रा कुटुंबरातील दहरा व््ती असराव्रा 
लरागतरात. ्रा व््ती एकराच कुटुंबरातील नराहीत असरा दराखलरा तलराठ्राकडून शमळवून नोंदणी अजरागिसोबत जोडरावरा 
लरागतो.

३) संसरयेचये उपतवधी / पोरतन्म : सहकरारी संस्ेचे करामकराज महरारराषट् सहकरारी संस्रा करा्दरा १९६० व शन्म  १९६१ 
मधील तरतुदीनुसरार चरालते. उपशवधी महणजे संस्ेचे अंतगगित करामकराज व व्वस्रापन चरालशवण्रासराठी त्रार केलेल्रा 
शन्मरांचरा संच हो्. हे उपशवधी मुख् प्वतगिक त्रार करतो. उपशवधी महणजे एकप्करारे संस्ेची घटनराच असते. 
नोंदणी अजरागिसोबत  उपशवधीच्रा चरार प्ती जोडराव्रा लरागतरात. शनबंधकराच्रा परवरानगीशिवरा् उपशवधीमध्े कोणत्राही 
प्करारचरा बदल करतरा ्ेत नराही. 

४) बँक तिलकीचा दाखला : शन्ोशजत सहकरारी संस्ेचे शजलहरा मध्वतती सहकरारी बँकेत मुख् प्वतगिकराच्रा नरावे खराते 
उघडले जराते. ्रा खरात्रावर भरागभरांडवलराची रक्म व प्वेि िुलकराची रक्म जमरा केली जराते. शजलहरा मध्वतती 
सहकरारी बँकेकडून बँक  शिलकीचरा दराखलरा शमळवरावरा लरागतो. हरा दराखलरा नोंदणी अजरागिसोबत जोडरावरा लरागतो.

५) जागयेचये ना हरकि प्रमािपत् :  नोंदणी अजरागिमध्े शन्ोशजत सहकरारी संस्ेच्रा करा्रागिल्राचरा पततरा शलहरावरा लरागतो. 
संस्ेच्रा करा्रागिल्रासराठी ज्रा व्क्तच्रा मरालकीची जरागरा आहे त्रा जरागरा मरालकराकडून ‘नरा-हरकत प्मराणपरि’ घेणे 
आवश्क असते. हे प्मराणपरि नोंदणी अजरागिसोबत जोडरावे लरागते. 

६) औपचाररक सभयेचये इतिवृति : शन्ोशजत  सहकरारी संस्ेच्रा नोंदणी अजरागिसोबत नोंदणीपवूगि घेतलेल्रा प्रा्शमक सभेच्रा 
इशतवृततराची प्त जोडणे आवश्क असते. 

७) प्रकलप अहवाल : प्कलप अहवराल महणजे   संस्ेच्रा   भशवष्करालीन प्गतीचरा आरराखडरा हो्. ्रा अहवरालरामध्े 
उतपन्नराचे मरागगि, उतपरादन खचगि, खरेदी शवकीची व्वस्रा, संभराव् नफरा, अ्गिक्षमतरा  इत्रादी बराबधींचरा शवचरार करून 
संस्रा नोंदणीस शनबंधक परवरानगी देतरात.

 
  
  

४.३  सहकारी संसरयेचा प्रवि्थक : (Promoter)
सहकरारी संस्ेच्रा स्रापनेमध्े प्वतगिक हरा अत्ंत महत्वराची भशूमकरा परार पराडतो. प्वतगिक महणजे अिी व््ती की, जी 

सहकरारी संस्ेच्रा स्रापनेसराठी पुढराकरार घेते. प्वतगिक हरा सहकरारी संस्रा स्रापनेची कलपनरा मनरात आणण्रापरासून ती कलपनरा 
प्त्क्षरात सराकरार करण्रासराठी आवश्क ते सवगि पररश्म घेतो.

अर्थ - ‘प्वतगिक’ ् रा संज्ञेची व्राख्रा सहकरार करा्द्रामध्े शदलेली नराही.परंतु त्राची करा्जे सपषपणे सरांशगतली आहेत.
त्रा आधरारे प्वतगिकराचरा अ्गि पुढीलप्मराणे सरांगतरा ्ेईल.

“सहकरारी संस्ेच्रा स्रापनेच्रा कलपनेपरासून ती कलपनरा मूतगि सवरूपरात आणून संस्ेची नोंदणी करून शतचरा करारभरार 
सुरळीत चरालू करण्राच्रा दृषीने सवगि करा्जे करण्राऱ्रा एकरा शकंवरा अनेक व्क्तंच्रा समूहरालरा ‘प्वतगिक’  महणतरात.”

प्वतगिक हरा सहकरारी संस्ेच्रा स्रापनेबराबत पुढराकरार घेऊन संभराव् सभरासदरांनरा गोळरा करण्राची व सराधनसरामग्रीची 

कृिी-

१) नजीकच्ा तनबंधक का्ा्थल्ाला भयेर दयेऊन सहकारी संसरयेच्ा नोंदिीबाबि मातहिी जमा करा.
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जुळवराजुळव करण्राचीही जबराबदरारी सवीकरारतो. त्रासराठी त्राच्रा अंगी नेतृतव गुण, शचकराटी, पुढराकरार वृतती, कतगिबगरारी, 
कलपकतरा इ. गुण असले पराशहजेत. तसेच संस्ेच्रा स्रापनेसराठी करराव्रा लरागणराऱ्रा प्रारशंभक खचरागिचरा आश्गिक भरारही 
पेलण्राची त्रारी असरावी लरागते.

४.३.१  प्रवि्थकाची का्ये: (Functions of Promoter)  

प्रवि्थकाची का य्े

१. सहकरारी संस्रा स्रापनेची कलपनरा सुचणे

३. संस्ेची 
उकदिषे ठरशवणे

५. सराधनसरामग्री 
गोळरा करणे

७. बँकेत खराते उघडणे

९. सभरासदरांची प्रा्शमक 
औपचराररक सभरा बोलशवणे

११.  नोंदणी प्मराणपरि
 शमळशवणे

१३.  पशहल्रा सवगिसराधरारण
 सभेचे इशतवृतत शलशहणे

२. अनौपचराररक
 सभरा बोलशवणे

४. प्कलप अहवराल 
त्रार करणे

६. आश्गिक ्ोजनरा 
त्रार करणे

८. नोंदणीसराठी आवश्क 
करागदपरिे त्रार करणे

१०.  नोंदणी अजगि
 सरादर करणे

१२.  पशहली सवगिसराधरारण
 सभरा/शन्रामक सभरा बोलशवणे

१)  सहकारी संसरयेच्ा सरापनयेची कलपना सुचिये  : समराजराच्रा /व्क्तसमूहराच्रा शवशिष समरान गरजरा भरागशवण्रासराठी 
एखरादी सहकरारी संस्रा स्रापन करण्राची कलपनरा मनरात आणण्राचे महत्वराचे कराम प्वतगिकरालरा कररावे लरागते.

२) अनौपचाररक सभा बोलतविये  : आपल्रा मनरातील सहकरारी  संस्रा स्रापनेच्रा कलपनेलरा मूतगि सवरूप देण्रासराठी 
प्वतगिक गरावरातील शकंवरा पररसररातील संभराव् सभरासदरांची सभरा बोलशवतो. शतलरा अनौपचराररक सभरा शकंवरा नोंदणीपूवगि 
सभरा असे महणतरात. प्वतगिक सहकरारी संस्रा स्रापन करण्राची कलपनरा ्रा सभेपुढे मरांडतो व संस्रा स्रापनेचे महत्व 
पटवून देतो.

३) संसरयेची उकदिष्ये ठरतविये  : अनौपचराररक सभेमध्े संस्रा स्रापनेचे महत्व पटल्रास संस्ेच्रा उशद्दषरांची एक ्रादी 
त्रार कररावी लरागते.सहकरारी संस्ेच्रा प्कराररानुसरार मुख् उकदिषरात फरक पडतो. उदराहरणरा्गिथः ग्रराहक सहकरारी संस्रा 
स्रापन केली तर वराजवी शकंमतीत जीवनरावश्क वसत ूव सेवरांचरा पुरवठरा करून देणे हे संस्ेचे मुख् उकदिष असेल.

४)  प्रकलप अहवाल ि्ार करिये  : शन्ोशजत सहकरारी संस्ेचरा संभराव् व्वहरार, उतपन्न-खचगि व उलराढराल शवचराररात 
घेऊन शतचरा प्कलप अहवराल तजज्ञरांकडून त्रार करून घेण्राचे करा्गि प्वतगिकरास कररावे लरागते.
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५)  साधनसामग्ी गोळा करिये  : शन्ोशजत सहकरारी संस्ेच्रा स्रापनेसराठी आवश्क असलेल्रा सराधनसरामुग्रीचे संकलन 
प्वतगिकरालरा कररावे लरागते. उदरा. भरांडवल गोळरा करणे, संस्ेसराठी करा्रागिल्राची व्वस्रा करणे, फशनगिचर, सटेिनरी, 
लेखन सराशहत्, मनुष्बळ इत्रादधींची जुळवराजुळव करणे.

६) आतर्थक ्ोजना ि्ार करिये  : शन्ोशजत सहकरारी संस्ेच्रा प्कलप अहवरालराच्रा आधरारे संस्ेची आश्गिक ्ोजनरा 
त्रार करून भरांडवल उभरारणीची सराधने शनकशचत करणे हे प्वतगिकराचे कराम आहे.

७)  बँकेि खािये उिडिये : शजलहरा उपशनबंधकराच्रा परवरानगीने प्वतगिक शन्ोशजत सहकरारी संस्ेचे खराते शजलहरा मध्वतती 
सहकरारी बँकेत उघडतो. संभराव् सभरासदरांकडून भराग भरांडवलरापोटी जमरा झरालेल्रा रकमेचरा भरणरा ~±H$ खरात्रात करून 
बँकेकडून शिलकीचे प्मराणपरि प्वतगिकरालरा प्राप्त कररावे लरागते.

८)  नोंदिीसाठी आवश्क कागदपत्ये ि्ार करिये  : शन्ोशजत सहकरारी संस्ेच्रा नोंदणीसराठी आवश्क असलेली सवगि 
करागदपरिे त्रार  करण्राचे करा्गि प्वतगिकरांनरा कररावे लरागते. उदरा. संस्ेची उपशवधी, शनवडणूकीचे शन्म, सभरासदरांची 
नरावे पत्रासह ् रादी, प्वतगिक मंडळरातील सभरासदरांची ् रादी, तलराठ्राचरा दराखलरा, करा्गिक्षेरिरातील लोकसंख्ेचरा दराखलरा, 
अनौपचराररक सभेचे इशतवृतत, जरागरा/ घर मरालकराचे ‘नरा हरकत प्मराणपरि’ बँक शिलकी प्मराणपरि, प्कलप अहवराल 
इत्रादी करागदपरिे त्रालरा त्रार कररावी लरागतरात . 

९) सभासदांची प्रारतमक/औपचाररक सभा बोलतविये  : सहकरारी संस्रा करा्द्रानुसरार शन्ोशजत सहकरारी संस्ेच्रा 
संभराव् सभरासदरांची प्रा्शमक/औपचराररक सभरा प्वतगिक बोलशवतो. ्रा सभेत संस्रा स्रापण्राचरा ठरराव मंजूर करून 
सभेचे इशतवृतत नोंदणी अजरागिसोबत जोडरावे लरागते. 

१०)   नोंदिी अज्थ सादर करिये  : प्वतगिकरालरा शन्ोशजत सहकरारी संस्ेच्रा नोंदणीचरा ररतसर अजगि नमुनरा ‘अ’ हरा भरून 
आवश्क त्रा करागदपरिरासह नोंदणी अशधकराऱ्राकडे (शनबंधक)सरादर कररावरा लरागतो. तसेच संस्रा नोंदणीचे िुलक  
िरासकी् कोषरागराररात भररावे लरागते. 

११)  नोंदिी प्रमािपत् तमळतविये  : शवशहत नमुन्रातील नोंदणी अजगि शनबंधकराकडे सरादर केल्रानंतर शनबंधक त्रा अजरागिची 
्राननी करतो. हरा अजगि पररपणूगि असल्रास शनबंधक अिरा संस्ेची नोंदणी करतो व नोंदणीचे प्मराणपरि मुख् प्वतगिकराकडे 
देतो.

१२)  पतहली सव्थसाधारि सभा/तन्ामक सभा बोलतविये : सहकरारी संस्ेलरा नोंदणी प्मराणपरि शमळराल्रापरासून तीन 
मशहन्राच्रा आत पशहली सवगिसराधरारण सभरा/शन्रामक सभरा घेण्राचे कराम मुख् प्वतगिकरालरा कररावे लरागते. सहकरार 
करा्द्रातील तरतुदीनुसरार पशहली सवगिसराधरारण सभरा घेणे बंधनकरारक  असते. ्रा सभेत हंगरामी(पशहल्रा) व्वस्रापन 
सशमतीची शनवड करणे, प्रा्शमक खचरागिस मंजुरी देणे, प्वतगिकराच्रा नरावराने असणरारे बँक खराते संस्ेच्रा नरावे करणे 
इत्रादीबराबत  ठरराव संमत केले जरातरात. ही सभरा संस्ेच्रा आ्ुष्रात एकदराच बोलशवली जराते.

१३) पतहल्ा सव्थसाधारि सभयेचये इतिवृति तलतहिये : पशहल्रा सवगिसराधरारण सभेचे करामकराज संपल्रापरासून एक मशहन्राच्रा 
आत त्रा सभेचे इशतवृतत प्वतगिकराने शलशहणे आवश्क असते. इशतवृतत महणजे सभेतील करामकराजराच्रा लेखी 
सवरूपरातील नोंदी हो्. इशतवृततरातील नोंदीचरा धोरणे ठरशवण्रासराठी उप्ोग होतो. 

अिरा प्करारे प्वतगिक सहकरारी संस्ेच्रा दृषीने अत्ंत महत्वराची व्क्त असून संस्ेच्रा स्रापनेपरासून शतचे करा्गि 
व्वकस्तपणे सुरू वहरावे ्रासराठी ती प््तनिील व जरागरूक असते. सहकरारी संस्ेचे ्ि प्वतगिकराच्रा भशूमकेवर अवलंबून 
असते.
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फरक :-

 प्रवर्तन अवस्था व नोंदणी अवस्था 

अ. 
क्र.

मुद्दे प्रवर्तन अवस्था नोंदणी अवस्था 

१. अर्थ सहकारी संसरा सरापन होण्ापूर्वी 
तिला ज्ा ज्ा टपप्ांिून जार्े लागिे 
त्ांना एकतरििपणे ‘प्रर्ि्थन अर्सरा’ 
महणिाि.

तन्ोतजि सहकारी संसरेची सरापना 
करण्ासाठी ज्ा ज्ा ~m~tMr nwV©Vm 
H$amdr bmJVo. त्ांना एकतरििपणे ‘नोंदणी 
अर्सरा’ महणिाि. 

२. का्द्ािील िरिुदी सहकारी  का्द्ामध्े 
प्रर्ि्थनाबाबिच्ा  िरिुदी  तदलेल्ा 
नाहीि.

सहकारी का्द्ामध्े सहकारी संसरेच्ा 
नोंदणी अर्सरेच्ा का्देशीर िरिुदी 
तदल्ा अाहेि.

३. सर्रूप प्रर्ि्थन अर्सरेिील सर््थ बाबींचे सर्रूप 
अनौपचाररक असिे.

नोंदणी अर्सरेिील सर््थ बाबींचे सर्रूप 
औपचाररक असिे.

 ४.   टपपे  प्रर्ि्थन अर्सरेमध्े -

१)  संसरा सरापनेची कलपना मनाि 
उद्भर्णे.

२)  कलपनेचे पररक्षण करणे.

३) अनौपचाररक सभेचे आ्ोजन करणे

४) साधनसामग्ी गोळा करणे

५)  आतर्थक ्ोजना ि्ार करणे.

६)  दसिऐर्ज र् कागदपरिे गोळा करणे 
्ा टपप्ांचा समार्ेश होिो.

नोंदणी अर्सरेमध्े -

१) औपचाररक सभा बोलतर्णे.

२) तन्ोतजि संसरेचे बँकेि खािे उघडणे.

३) नोंदणी प्रसिार् सादर करणे

४) नोंदणी शुलक भरणे. 

५) नोंदणी अजा्थची नाेंद

६) नोंदणी अजा्थची छाननी.

७) नोंदणी र् र्गवीकरण.

८) नोंदणी दाखला 

्ा टपप्ाचंा समार्ेश होिो. 

५. कालार्धी प्रर्ि्थनाच्ा अर्सरेला तर्तशष्ट 
कालम्ा्थदा नसिे. िरी पण तन्ोतजि 
सहकारी संसरा सरापन होण्ासाठी 
प्रर्ि्थक रे्गाने हालचाली करिो. 

नोंदणी अज्थ तमळाल्ापासून संसरेची नोंदणी 
करणे तकंर्ा नाकारणे ही किृी  तनबंधकाने 
दोन मतहन्ाच्ा आि करणे का्द्ाने 
बंधनकारक असिे.

६. अससितर् प्रर्ि्थन अर्सरेि सहकारी संसरेला 
का्देशीर अससितर् प्राप्त होि नाही. 

नोंदणी अर्सरेनंिर सहकारी संसरेला 
का्देशीर अससितर् प्राप्त होिे.

कृरी-

२)  सहकथारी संस्ेच्था एखथाद्था प्रवर्तकथाची भेट घेऊन सहकथारी संस्था स्थापन कररथानथा 
     ्ेणथाऱ्था अडचणीवर चचथा्त करथा.
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सहकरारी संस्ेची स्रापनरा ही एक करा्देिीर व तरांशरिक बराब आहे. महरारराषट् सहकरारी संस्रा करा्दरा १९६० मध्े  
सहकरारी संस्ेच्रा नोंदणीची करा्गिपद्ती शनधरागिररत केलेली आहे.

सहकारी संसरा सरापनयेच्ा अवसरा 

प्रवि्थन अवसरा -

q	१) संस्रा स्रापनेची कलपनरा मनरात उद्भवणे
२)  मनरातील कलपनेचे तपिीलवरारपणे परीक्षण करणे
३) अनौपचराररक सभेचे आ्ोजन करणे
४) सराधनसरामुग्री गोळरा करणे 
५) आश्गिक ्ोजनरा त्रार करणे
६) दसतऐवज व करागदपरिे त्रार करणे 

नोंदिी अवसरा :
q	१)  प्रा्शमक/औपचराररक सभरा बोलशवणे

२)  शन्ोजीत सहकरारी संस्ेचे बँकेत खराते उघडणे

३) नोंदणी प्सतराव सरादर करणे

४)  नोंदणी िुलक / चलन परावती

५)  नोंदणी अजरागिची नोंद

६) शनबंधकरामराफ्कत नोंदणी अजरागिची ्राननी 

७)  सहकरारी संस्रा नोंदणी आशण वगतीकरण 

८) नोंदणी प्मराणपरि

सहकारी संसरा नोंदिीसाठी आवश्क कागदपत्ये :
 १)  सभरासद ्रादी

२)  तलराठ्राचरा दराखलरा

३) संस्ेचे उपशवधी/पोटशन्म

४)  बँक शिलकीचरा दराखलरा

५)  जरागेचे नराहरकत प्मराणपरि

६) औपचराररक सभेचे इशतवृतत 

७)  प्कलप अहवराल

४.४  सारांश
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प्रवि्थक :
“सहकरारी संस्ेच्रा स्रापनेच्रा कलपनेपरासून ती कलपनरा मूतगि सवरूपरात आणून संस्ेची नोंदणी करून शतचरा करारभरार 

सुरळीत चरालू करण्राच्रा दृषीने सवगि करा्जे करणराऱ्रा एकरा शकंवरा अनेक व्क्तच्रा समूहरालरा ‘प्वतगिक’ महणतरात”. 

प्रवि्थकाची का्ये :
१. सहकरारी संस्रा स्रापनेची कलपनरा सुचणे
२. अनौपचराररक सभरा बोलशवणे
३. संस्ेची उकदिषे ठरशवणे
४. प्कलप अहवराल त्रार करणे
५ सराधनसरामग्री गोळरा  करणे
६ आश्गिक ्ोजनरा त्रार करणे
७. बँकेत खराते उघडणे
८. नोंदणीसराठी आवश्क करागदपरिे त्रार करणे
९. सभरासदरांची औपचराररक सभरा बोलवणे
१०. नोंदणी अजगि सरादर करणे
११. नोंदणी प्मराणपरि शमळशवणे
१२. पशहली सवगिसराधरारण सभरा बोलशवणे
१३. पशहल्रा सवगिसराधरारण सभेचे इशतवृतत शलशहणे

 

१)  उपतवधी /पोरतन्म -  सहकरारी संस्ेच्रा दैनंशदन करामकराजराचे शन्म .
२)   अनौपचाररक सभा - प्वतगिन अवस्ेमध्े आ्ोशजत केलेली सभरा.                    
३)   नमुना ‘अ’ - सहकरारी संस्ेचरा नोंदणीच्रा अजरागिचरा नमुनरा
४)  इतिवृति - सभेतील करामकराजराच्रा लेखी सवरूपरातील नोंदी.
५)   तनंबधक (नोंदिी अतधकारी) - सहकरारी संस्ेची नोंदणी व शन्ंरिण करण्रासराठी रराज् िरासनराने शन्ु्त केलेलरा 

अशधकरारी.
६)   नमुना ‘ब’ - शनबंधक नोंदणी अजरागिची नोंद आपल्रा करा्रागिल्रातील नमुनरा ‘ब’ ्रा नोंदवहीत करतरात.

प्र.१ अ) खाली तदलयेल्ा प्ा्थ्ांपैकी ्ोग् प्ा्थ् तनवडून तवधानये पूि्थ करा व पुनहा तलहा .
१)  सहकरारी संस्ेची नोंदणी ही ----- असते .
  अ) बंधनकरारक       ब) ऐकच्क            क) अनरावश्क

२) नोंदणी अजरागिसोबत उपशवधीच्रा ----- -प्ती जोडराव्रा लरागतरात. 
 अ) तीन               ब) चरार               क) दोन 

४.५ महत्त्ाच्ा संज्ा

४.६  सत्ाध्ा्
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३)  सहकरारी संस्रा स्रापनेची कलपनरा ज्रा व्क्तच्रा मनरात उद्भवते शतलरा ----- असे महणतरात. 
 अ) शनबंधक ब) भरागीदरार  क) प्वतगिक 

४)  सहकरारी संस्ेचरा नोंदणी अजगि नमुनरा ----- मध्े असरावरा लरागतो.
 अ)  ‘क’               ब)  ‘अ’               क) ‘ब’

५)  सहकरारी संस्ेच्रा नोंदणीचरा पुररावरा महणून शनबंधक संस्ेलरा ----- देतरात.
 अ)  नोंदणी प्मराणपरि  ब)  सूचनरा परि  क) इशतवृतत

६)  शनबंधक नोंदणी अजरागिची नोंद आपल्रा करा्रागिल्रातील नमुनरा ----- ्रा नोंदवहीत करतरात.
 अ)  ‘ब’               ब)  ‘क’            क) ‘अ’

ब) ्ोग् जोड्ा जुळवा 
 

 ‘अ’ गर ‘ब’ गर

अ) नोंदणीचरा पुररावरा 

ब) प्वतगिन अवस्रा 

क) महरारराषट् रराज् सहकरारी संस्रा करा्दरा       

ड) नोंदणी अजगि                                     

इ) सहकरारी संस्ेचरा नोंदणी अशधकरारी        

१) १९६०  

२) नमुनरा’ ब’ 

३) नोंदणी दराखलरा 

४) १९०४  

५) नोंदणीपूवगि अवस्रा 

६) तलराठ्राचरा दराखलरा 

७) नोंदणी नंतरची अवस्रा 

८) नमुनरा ‘अ’

९) शनबंधक  

१०) सभरासद
 

क)  खालील तवधानांसाठी एक िबद /िबदसमूह तलहा. 
१)  सहकरारी संस्रा स्रापन करण्रासराठी पुढराकरार घेणरारी व््ती
२)  सहकरारी संस्रा नोंदणीचरा अजगि
३)  सहकरारी संस्ेची नोंदणी करणराररा अशधकरारी
४)  सभेतील करामकराजराची लेखी सवरूपरातील नोंद
५)  सहकरारी संस्ेच्रा नोंदणीचरा पुररावरा
६)  नोंदणी अजरागिची नोंद शनबंधक ्रा नोंद वहीत करतरात.

ड)  खालील तवधानये चूक की बरोबर िये सांगा. 
१)  प्वतगिक सहकरारी संस्ेच्रा स्रापनेत पुढराकरार घेत नराही. 
२)  सहकरारी संस्ेच्रा नोंदणीसराठी उपशवधी आवश्क असते.
३)  पशहली सवगिसराधरारण सभरा नोंदणी पवूगि घ्रावी लरागते .
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४)  सहकरारी संस्ेच्रा स्रापनेत प्वगितन अवस्ेलरा फरारसे महत्व नसते.
५)  नोंदणीचे प्मराणपरि हे सहकरारी संस्ेच्रा नोंदणीचरा पुररावरा असतो.
६)  सहकरारी संस्ेची नोंदणी करणराऱ्रा अशधकराऱ्रालरा शनबंधक असे महणतरात.

इ)   खालील तवधानये पूि्थ करा.
१) सहकरारी संस्ेची नोंदणी ही ............ असते.
२) सहकरारी संस्ेच्रा स्रापनेत पुढराकरार घेणराऱ्रा व्क्तलरा ......... असे महणतरात.
३) नोंदणी अजरागिसोबत पोटशन्मराच्रा ............ प्ती जोडराव्रा लरागतरात.
४) सहकरारी संस्ेच्रा नोंदणी अजरागिचरा नमुनरा .......... मध्े असरावरा लरागतो.

(फ) अचूक प्ा्थ् तनवडा.

१) नोंदणी प्मराणपरि

२) 

३) नरा हरकत प्मराणपरि

४) संस्ेची घटनरा

५) 

 
 प्वतगिक

नमुनरा ‘अ’

 

संस्रा स्रापनेत पुढराकरार, जरागेच्रा मरालकराचरा दराखलरा, नोंदणीचरा पुररावरा, नोंदणी अजगि, उपशवधी

ग)   एका वाक्ाि उतिरये तलहा.
१) प्वतगिन अवस्रा महणजे करा्?
२) संस्रा नोंदणीपूवतीच्रा अवस्ेलरा कोणती अवस्रा महणतरात?
३) इशतवृतत महणजे करा्?
४) शन्ोशजत सहकरारी संस्ेचे खराते कोणत्रा बँकेत उघडरावे लरागते?
५) प्कलप अहवराल महणजे करा्?
६) उपशवधी महणजे करा्?

ह)   खालील वाक्ांिील अधोरयेकखि िबद दुरुसि करून वाक् पुनहा तलहा.
१) नोंदणी अजगि नमुनरा ‘क’ मध्े असरावरा लरागतो.
२) सहकरारी संस्ेची नोंदणी संचरालक करतरात.
३) सहकरारी संस्रा स्रापनेची कलपनरा ज्रा व्क्तच्रा मनरात ्ेते शतलरा सशचव महणतरात.
४) नोंदणी अजरागिची नोंद शनंबधक नमुनरा ‘अ’ नोंदवहीत करतरात.
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ई)   गराि न बसिारा िबद िोधा.
१) अ)  प्वतगिक ब)  सभरासद 
 क)  संचरालक ड)  तलराठी

२) अ)  प्कलप अहवराल ब)  प्रा्शमक सभेचे इशतवृतत
 क)  उपशवधी ड)  भराग प्मराणपरि

३) अ)  सराधनसरामुग्री गोळरा करणे ब)  संस्रा स्रापनेची कलपनरा सुचणे
 क)  अनौपचराररक सभेचे आ्ोजन ड)  अंशतम सभेचे आ्ोजन

ज)   ्ोग् क्रम लावा.
 १) अ) पशहली सवगिसराधरारण सभरा ब) प्वतगिन अवस्रा क) नोंदणी अवस्रा
 २) अ) नमुनरा ‘ब’ ब) नमुनरा  ‘अ’ क) नोंदणी प्मराणपरि 

प्र.२  खालील संज्ा सपष् करा. 
१) प्वतगिक           २)  उपशवधी           ३) नोंदणी प्मराणपरि           ४)  इशतवृतत

प्र.३  सवमि तलहा./ उप्ोजनावर आधाररि प्रशन.
१)  “सहकरारी संस्रा स्रापन करण्रासराठी शवशवध बराबधींची पतूगितरा कररावी लरागते’’.
२)  सहकरारी संस्ेच्रा प्वतगिकरालरा संस्रा नोंदणीसराठी करागदपरिे जमरा करणे आवश्क आहे.

प्र.४  फरक सपष् करा. 
१) प्वतगिन अवस्रा व नोंदणी अवस्रा

प्र.५ रीपा तलहा. 
१)  प्वतगिन अवस्रा २)  नोंदणी अवस्रा ३) प्वतगिकराची करा्जे  

प्र.६ कारिये द्ा. 
१)  पशहली सवगिसराधरारण सभरा सहकरारी संस्ेच्रा नोंदणीनंतर घ्रावी लरागते.
२)  नोंदणी दराखलरा हरा सहकरारी संस्ेच्रा नोंदणीचरा पुररावरा असतो. 
३)  प्वतगिक सहकरारी संस्ेची स्रापनरा करतो. 

प्र.७ खालील प्रशनांची रोडक्ाि उतिरये तलहा. 
१)  प्वतगिकराची करा्जे सपष कररा. 
२)  सहकरारी संस्ेची नोंदणी अवस्रा सपष कररा. 

प्र.८ दीिघोतिरी प्रशन 
१) प्वतगिन महणजे करा् ?  सहकरारी संस्ेच्रा प्वतगिन अवस्ेतील टपप ेसपष कररा.       
२)  प्वतगिकराची व्राख्रा सरांगून प्वतगिकरालरा कोणकोणती करा्जे कररावी लरागतरात ते सपष कररा. 
३)  नोंदणी अवस्रा महणजे करा् ? नोंदणी अवस्ेतील शवशवध टपपे सपष कररा.

uuu
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५. सहकारी पिपुरवठा संसरा
(Credit Co-operative Society)

५.१  प्रसिावना                        ५.५  सारािं   

५.२ अर्थ व व्ाख्ा                   ५.६  महत्वाच्ा संज्ा

५.३  वतैिष्ट्ये ५.७  सवाध्ा्

५.४  का्ये      

सहकारी पिपुरवठा संसरा
५.१ प्रसिावना (Introduction) :

भरारतरात सहकरारी चळवळीची सुरुवरात सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांच्रा स्रापनेद्रारे झराली. ग्ररामीण भरागरातील िेतकऱ्रांनरा 
अलप व मध्म मुदतीचे कजगि पुरशवण्राच्रा उदिेिराने ्रा संस्रांची स्रापनरा  केली गेली. पवूतीच्रा कराळी ग्ररामीण भरागरातील 
िेतकऱ्रांनरा कजगिपुरवठरा  सरावकराररांकडून केलरा जरात होतरा. मरारि सरावकरार िेतकऱ्रांचे िोषण व शपळवणूक करीत असत. अिरा 
शपळवणूकीतून िेतकऱ्रांची सुटकरा करण्रासराठी व िेतीक्षेरिराची कजगिशवष्क गरज पणूगि करण्रासराठी शरिशटि सरकरारने सन 
१९०४ मध्े सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांच्रा स्रापनेलरा गती शदली. सहकरारी  पतपुरवठरा संस्रांची स्रापनरा ही ग्ररामीण भरागरातील 
सरावकरारी वचगिसवरालरा एक सक्षम प्रागि् महणून करण्रात आली. शरिटीि सरकरारने ‘‘सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा करा्दरा १९०४’’ 
संमत केलरा. ्रा करा्द्रातील तरतूदीनुसरार पतपुरवठरा सहकरारी संस्रांची स्रापनरा प्त्ेक गराव व खेड्रामध्े करण्रात आली.    
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सहकारी पिपुरवठ्ाची तत्सिरी् रचना

व्रापरारी, उद्ोजक, व्रावसराश्क ्रांनरा व्रापरारी बँकरा, सरावगिजशनक क्षेरिरातील बँकरा, नरागरी सहकरारी पतसंस्रा कजगि 
पुरवठरा करतरात. ग्ररामीण भरागरातील िेतकरी, िेतमजूर, कराररागीर, लहरान व्रावसराश्क व इतर दबुगिल घटकरांनरा कजगिपुरवठरा 
करण्रासराठी सहकरारी बँकरा करा्गि करतरात. सहकरारी पतपुरवठ्राची रचनरा शरिसतरी् आहे. रराज् परातळीवर रराज् सहकरारी बँक, 
शजलहरा परातळीवर शजलहरा मध्वतती सहकरारी बँक, गरावपरातळीवर प्रा्शमक सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा स्रापन झरालेल्रा आहेत. 
सरावकराररंाकडून केले जराणरारे आश्गिक िोषण, फसवणूक ्रापरासून मु्ततरा करण्राच्रा हेतूने सहकरारी पतपुरवठरा संस्राची 
स्रापनरा केली जराते.

 

५.२ अर्थ (Meaning) :
सहकरारी तत्वरावर िेती व्वसरा्राच्रा शवकरासरासराठी ्ोग् व वराजवी व्राज दरराने पुरेसरा कजगिपुरवठरा करणराऱ्रा संस्रा 

महणजेच सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा हो्.

ज्रा गरावरात शकंवरा खेड्रामध्े सहकरारी पतसंस्रा स्रापन केली जराते,ते गरांव शकंवरा खेड्रापुरते त्रा संस्ेचे करा ग्िके्षरि 
म्रागिशदत असते. त्रा गरावरातील िेतकरी, कराररागीर, लहरान व्रावसराश्क इत्रादी त्रा संस्ेचे सभरासद असतरात. सभरासदरांनरा 
बचतीची सव् लरावतरात. िेतकरी सभरासदरंानरा कमीत कमी व्राजदरराने वेळेवर कजगिपुरवठरा करतरात. ककृशषके्षरिराचरा, िेतकऱ्रांचरा 
आश्गिक शवकरास घडवून त्रांचे जीवनमरान उंचरावण्रासराठी प््तनिील असतरात. सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा प्रा्शमक परातळीवर 
सभरासदरंाची गरज लक्षरात घेऊन त्रानुसरार कजगिपुरवठरा करतरात, संस्रंाचरा कजगिव्वहरार प्त्क्ष सभरासदरांिी होतो, महणून त्रांनरा 
प्रा्शमक सहकरारी पतसंस्रा असे महणतरात. सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा ग्ररामीण व िहरी भरागरात करा्गि करतरात.       

१)  “संपततीचरा शकंवरा आश ग्िक कस्तीचरा आधरार न घेतरा आश्गिकदृषट्रा दुबगिल व्क्तंजवळील उपलबध तरारण ñdrकरारून 
आशण त्रांच्रा सो्ीसकर अटधींवर बँशकंग व्वहरार करणरारी संस्रा महणजे सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा हो्.”

- हयेÝar वुलफ

२)  “िेतमरालराचे उतपरादन वराढशवण्रासराठी व िेतकऱ्रांचे जीवनमरान उंचरावण्रासराठी अलप व मध्म मुदतीचे कजगि 
देण्राबरोबरच िेती उप्ु्त वसतू, शवशवध सेवरा, जीवनरावश्क वसतू पुरशवणे इत्रादी शक्रा करण्रासराठी लोकरांनी 
सवेच्ेने स्रापन केलेली संस्रा महणजे सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा हो्.’’

प्रा्शमक पतपुरवठरा सहकरारी संस्रा

शजलहरा मध्वतती 
सहकरारी बँकरा

रराज् 
सहकरारी बँक 
(शिखर बँक)

व्ाख्ा - (Definition) :
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५.३ सहकारी पिपुरवठा संसरयेची वैतिष्ट्ये (Features of  Co-operative Credit Society) :

१) खुले व ऐकच्क 
सभरासदतव

सहकारी पिपुरवठा 
संसरयेची वतैिष्ट्ये

२) संस्ेचरा उदिेि

३) संस्ेचे करा्गिक्षेरि

४) म्रागिशदत भरांडवल

५) ककृषी उतपरादन 
सराधनरांच्रा खरेदीसराठी 

कजगिपुरवठरा

६) शजलहरा मध्वतती 
सहकरारी बँकरांिी संलग्न

७) ग्ररामीण पतपुरवठरा 
रचनेत महत्वराचे स्रान

८) तरारणरावर 
कजगिपुरवठरा

९) म्रागिशदत कजगिपुरवठरा

सहकरारी पतपुरवठरा संस्ेची वैशिषटे् खरालील प्मराणे सरांगतरा ्ेतील.
१)  खुलये व ऐक्चछिक सभासदतव : सहकरारी पतपुरवठरा संस्ेचे सभरासदतव सवरायंसराठी खुले असते. ग्ररामीण भरागरातील  

िेतकरी, कराररागीर व दबुगिल घटक सवेच्ेने एकशरित ्ेऊन त्रांच्रा आश्गिक प्शनरांच्रा सोडवणुकीसराठी सहकरारी 
पतपुरवठरा संस्ेची स्रापनरा करतरात. सभरासदतवरासराठी कोणत्राही व्क्तलरा स्ती केली जरात नराही.  

२)  संसरयेचा उदियेि : सभरासद िेतकऱ्रांनरा िेती उतपरादनरासराठी अलप व मध्म मुदतीचरा कजगिपुरवठरा करणे, कजगि रकमेच्रा 
वरापररावर शन्ंरिण ठेवणे, ककृषी करा्गिकमरात सहभराग, बचतीलरा प्ोतसराहन, कजगि वसुली, मरागगिदिगिन, नवीन संिोधनराची 
सभरासदरांनरा मराशहती देणे इत्रादी उदिेिराने सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा स्रापन करतरात.

३) संसरयेचये का््थक्षयेत् : संस्रा ज्रा गरावरात स्रापन झरालेली असते त्रा गरावरापुरते संस्ेचे करा्गिक्षेरि असते. आतरा हे अंतर 
चरार ते पराच शक.मी. पररसररात ् ेणराऱ्रा गरावरापुरते म्रागिशदत करण्रात आले आहे. पररसररातील तीन हजरार व्क्तंनरा शकंवरा 
पराचिे िेतकरी कुटुंबरांनरा संस्ेच्रा सेवेचरा फरा्दरा वहरावरा अिी अपेक्षरा असते.

४)  म्ा्थतदि भांडवल : सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांचे सभरासद हे िेतकरी, िेतमजूर, लहरान कराररागीर ् रा सरारखे आश्गिकदृषट्रा 
दुबगिल घटक असल्रामुळे त्रांची भराग खरेदी क्षमतरा खूपच कमी असते. त्रामुळे संस्ेची भरांडवल उभरारणी क्षमतरा 
म्रागिशदत असते.

५)  कृषी उतपादन साधनांच्ा खरयेदीसाठी कज्थपुरवठा : िेतकरी सभरासदरांनरा बी-शब्राणे, खते, शकटकनरािके, तणनरािके 
इत्रादी ककृषी उतपरादन सराधनरांच्रा (Inputs) खरेदीसराठी ्रा सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांकडून कजगिपुरवठरा केलरा जरातो.
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६)  तजलहा मध्विगी सहकारी बँकांिी संलग्न  :  प्रा्शमक सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा ज्रा शजलह्यरामध्े स्रापन झरालेल्रा 
असतरात, त्राच शजलह्यराच्रा शजलहरा मध्वतती सहकरारी बँकरांिी संलग्न असतरात. सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा सभरासदरांनरा 
द्राव्राच्रा कजरागिची ्ोजनरा त्रार करतरात व शजलहरा मध्वतती सहकरारी बँकरांनरा सरादर करतरात. ्रा बँकेच्रा मदतीने वरा 
मरागगिदिगिनराप्मराणे सभरासदरांनरा कजगि पुरवठरा केलरा जरातो.

७)  ग्ामीि पिपुरवठा रचनयेि महत्वाचये सरान  : सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांचरा प्त्क्ष संबंध िेतकरी सभरासदरांिी असतो. 
त्रामुळे रराषट्ी् ककृषी आशण ग्ररामीण शवकरास बँकेच्रा (NABARD) कजगिवराटपराच्रा धोरणरानुसरार शजलहरा मध्वतती 
सहकरारी बँकरांकडे ्ेणराऱ्रा कजगिपुरवठ्राचे वराटप प्त्क्ष िेतकऱ्रांप्यंत  करण्रासराठी सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांचे 
्ोगदरान महत्वराचे आहे.

८)  िारिावर कज्थपुरवठा  : सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा आपल्रा सभरासदरांनरा स्रा्ी आशण अस्रा्ी सवरूपराच्रा 
मरालमततेच्रा तरारणरावर कजगि देतरात. कजगि मंजूर करतरानरा कजगिफेडीची हमी महणून दोन सभरासदरांचरा जरामीन द्रावरा 
लरागतो. उतपरादन करा्रागिसराठी कजगि देतरांनरा पीक तरारण महत्वराचे मरानले जराते.

९)  म्ा्थतदि कज्थपुरवठा : सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांकडील भरांडवल म्रागिशदत असल्रामुळे सभरासदरांकडून जेवढ्रा कजगि 
रकमेची मरागणी केली जराते तेवढ्रा रकमेचरा कजगि पुरवठरा ्रा संस्रा करू िकत नराहीत. ्राचराच अ्गि ्रा संस्रा 
सभरासदरांनरा म्रागिशदत प्मराणरात कजगिपुरवठरा करतरात.

५.४  सहकारी पिपुरवठा संसरयेची का्ये (Functions of Credit Co-operative  Society) :

१) ठेवी सवीकरारणे

सहकारी पिपुरवठा 
संसरयेची का्ये

२ ) कजगिपुरवठरा करणे

३) कजरागिच्रा वरापररावर 
शन्ंरिण व कजगिवसुली

४) भरांडवल शनशमगिती

५) िरासकी् 
्ोजनरांमध्े सहभराग

६) आश्गिक सल्रा देणे७) समराज कल्राणकरारी  
उपकमरात सहभराग

८) लघु व कुटीर 
उद्ोगरांनरा सहराय्

९) सहकरारराचे शिक्षण 
आशण प्शिक्षण

१०) ककृषी आधराररत 
व्वसरा्रात वराढ करणे

११) शवपणन करा्रागि 
संदभरागित सभरासदरांनरा 

मरागगिदिगिन
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१)  ठयेवी सवीकारिये  : सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा व्रापरारी बँकरांप्मराणे चरालू, बचत, मुदत वरा आवतती ठेव खरात्रावर ठेवी 
सवीकरारण्राचे करा्गि  करतरात. बचतीलरा प्ोतसराहन देण्रासराठी ठेवधींवर आकषगिक व्राज शदले जराते.

२) कज्थपुरवठा करिये  : सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा िेतकरी व सभरासदरांनरा बी-शब्राणे, खते, कीटकनरािके, ्रांशरिक 
अवजरारे, शसंचनराची सराधने इत्रादी खरेदी करण्रासराठी कजगिपुरवठरा करते. 

३)  कजा्थच्ा वापरावर तन्ंत्ि व कज्थवसुली  : सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा कजगिवसुली व कजरागिच्रा वरापररावर शन्ंरिण 
ठेवण्राचे महत्वराचे करा्गि करते. सभरासदरांनरा शदलेल्रा कजरागिचरा वरापर ्ोग्  करारणरांसराठी होतो शकंवरा नराही ्रावर प्त्क्ष 
शन्ंरिण ठेवते. तसेच शदलेल्रा कजगि रकमेची व्राजरासह सुलभ हपत्रामध्े वसुली करते.

४)  भांडवल तनतम्थिी  : बचतीलरा प्ोतसराहन देऊन ठेवी सवीकरारणे, िेती उतपरादक करामरांसराठी सभरासदरांनरा कजगिपुरवठरा करणे, 
गरजेनुसरार शजलहरा मध्वतती सहकरारी बँकेकडून कजगि घेऊन सभरासदरांची भरांडवलराची गरज पणूगि करण्राचे करा्गि पतपुरवठरा 
संस्रा करतरात. ्रातूनच ग्ररामीण भरागरातील बचतीचे भरांडवलरात रूपरांतर होते.

५)  िासकी् ्ोजनांमध्ये सहभाग  : केंद्र सरकरार,रराज् सरकरार तसेच नराबराडगि ्रांचेकडून ककृशषक्षेरिराच्रा शवकरासरासराठी 
वेगवेगळ्रा ्ोजनरा आखल्रा जरातरात. ्रा ्ोजनरांच्रा प्त्क्ष करा्गिवराही मध्े सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांचरा मोठरा 
सहभराग असतो.

६)  आतर्थक सल्ा दयेिये  : सभरासदरांचे आश्गिक नुकसरान होणरार नराही ् रा दृषीने आश्गिक कल्राण वरा अशधकराशधक सुधरारणरा 
किी होईल ्रा अनुषंगराने सभरासदरांनरा आश्गिक मदती बरोबरच आश्गिक व्वहराररांच्रा बराबतीत सल्रा देण्राचे करा्गि 
सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा करते. 

७)  समाज कल्ािकारी  उपक्रमाि सहभाग  : सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा त्रांच्रा करा्गिक्षेरिराच्रा सरामराशजक कल्राणराच्रा 
दृषीकोनरातून प््तनिील असतरात. ग्ररामीण सवच्तरा, सवच् शपण्राचे पराणी, प्ौढ सराक्षरतेचरा प्सरार, वृक्षरारोपण, 
र्तदरान इत्रादी उपकमरांनरा मदत करून पररसरराच्रा सरामराशजक शवकरासरासराठी ्ोगदरान देतरात.

८)  लिु व कुरीर उद्ोगांना सहाय्  : ग्ररामीण भरागरात सव्ंरोजगरार करू इकच्णराऱ्रा व्क्तंनरा लघु व कुटीर उद्ोगरांच्रा 
उभरारणीसराठी आवश्क असणरारे कजगि अलप व्राज दरराने पुरशवण्राचे करा्गि ्रा संस्रा करतरात.त्रामुळे ग्ररामीण भरागरात 
लघु व कुटीरोद्ोगरांचरा शवकरास होतो. 

९)  सहकाराचये तिक्षि आति प्रतिक्षि  : ग्ररामीण भरागरात अजुनही शनरक्षरतरा आहे. सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांच्रा करा्रागिमुळे 
सभरासदरांनरा सहकरारराच्रा तत्वरांचे, सहकरारी जीवन पद्तीचे प्त्क्ष व अप्त्क्षपणे शिक्षण शदले जराते त्राचबरोबर 
व्रावहराररक शिक्षणसुद्रा शदले जराते. 

१०)  कृतषआधाररि व्वसा्ाि वाढ करिये  : ककृषी उतपरादनरासराठी भरांडवल पुरवठरा केल्रामुळे ककृषी उतपरादनरात मोठ्रा 
प्मराणरात वराढ होऊन सराखर करारखराने, सूत शगरण्रा, डराळ शमल, पोहरा शमल ्रा सरारख्रा ककृशषआधराररत व्वसरा्रात वराढ 
घडवून आणण्राचे करा्गि सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा करतरात.

११)  तवपिन का्ा्थसंदभा्थि सभासदांना माग्थदि्थन  : सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा सभरासद िेतकऱ्रांनरा िेतमराल शवकीबराबत 
मदत व मरागगिदिगिन करतरात. तसेच िेतमरालराची मरागणी, पुरवठरा, शकंमतीतील बदल, शन्रागितीची िक्तरा, शन्रागितीची 
केंद्र,े शन्रागित वराढीसराठी गुणवततरा वराढ इ.बराबत मराशहती देतरात. 

सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा त्रांच्रा करा्गिक्षेरिराच्रा आश्गिक व सरामराशजक शवकरासरासराठी महत्वराच्रा आहेत.

 



58

 

ग्रामीण भरागरातील लहरान शेतकऱ्राांनरा ्ोग् व वराजवी व्राज दरराने पुरेसरा कज्जपुरवठरा करणरारी सहकरारी तत्वरानुसरार 
करा््ज करणरारी सांस्रा महणजे सहकरारी पतपुरवठरा सांस्रा हो्.

“म्रा्जददत सराधन सरामुग्ी असणराऱ्रा लहरान शेतकऱ्राांजवळील उपलबध तरारण ñdrकरारून आदण त्राांच्रा सो्ीसकर 
अटींवर बँदकंग व्वहरार करणरारी सांस्रा महणजे सहकरारी पतपुरवठरा सांस्रा हो्.”

 ग्रामीण भरागरातील लहरान शेतकरी, शेतमजूर, लहरान व्रावसराद्क,कराररागीर, आद््जकदृष्ट्रा दबु्जल घटक ्राांनरा 
सहकरारी पतपुरवठरा सांस्रा कज्ज पुरवठरा करतरात. त्रामुळे सरावकरारराांकडून केले जराणरारे आद््जक शोषण, फसवणूक ्रावर 
कराही प्रमराणरात परा्बांद बसतो. केंद्र सरकरार व रराज् सरकरारच्रा दवदवध ्ोजनरा लराभरा्थी व्क्तिप्यंत पोहोचवण्राच्रा 
दृष्ीने सहकरारी पतपुरवठरा सांस्रा महत्वपूण्ज करा््ज करतरात. देशरातील शहरी आदण ग्रामीण भरागराचरा समतोल आद््जक 
दवकरास घडवून आणण्रामध्े सहकरारी पतपुरवठरा सांस्राांचे महत्वराचे ्ोगदरान आहे.ग्रामीण भरागराचे औद्ोगीकीकरण 
आदण रोजगरार दनदम्जतीच्रा दृष्ीने सहकरारी पतपुरवठरा सांस्राांचे करा््ज महत्वपूण्ज आहे.

q	 सहकारी	पतपुरवठा	संस्ांची	वैशिष्ट्ये

१)  खुले व ऐक्चछिक सभरासदतव  

२)  सांस्ेचरा उदे्श   

३)  सांस्ेचे करा््जके्त्र 

४)  म्रा्जददत भराांडवल 

५)  कृषी उतपरादन सराधनराांच्रा खरेदीसराठी कज्जपुरवठरा

६)  दजलहरा मध्वतथी सहकरारी बँकराांशी सांलग्न

७)  ग्रामीण पतपुरवठरा रचनेत महत्वराचे स्रान  

८)  तरारणरावर कज्जपुरवठरा

९)  म्रा्जददत कज्जपुरवठरा.

q	 सहकारी	पतपुरवठा	संस्ांची	कार्ये	

१)  ठेवी सवीकरारणे 

२)  कज्जपुरवठरा करणे  

३) कजरा्जच्रा वरापररावर दन्ांत्रण व कज्ज वसुली 

४)  भराांडवल दनदम्जती  

५)  शरासकी् ्ोजनराांमध्े सहभराग

कृती-
१)	तुमचर्ा	पररसरातील	सहकारी	पतपुरवठा	संस्येला	भयेट	दयेऊन	संस्येचर्ा	कार्ायाची	माशहती	शमळवा.

५.५  सारांश
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६)  आश्गिक सल्रा देणे

७)  समराजकल्राणकरारी उपकमरात सहभराग

८)  लघु व कुटीरोद्ोगरांनरा सहराय्

९)  सहकरारराचे शिक्षण आशण प्शिक्षण

१०)  ककृशषआधराररत व्वसरा्रात वराढ करणे 

११)  शवपणन करा्रागिसंदभरागित सभरासदरांनरा मरागगिदिगिन  

१) तजलहा मध्विगी सहकारी बँक – रराज् सहकरारी बँक आशण प्रा्शमक सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांनरा जोडणराररा दुवरा. 

२) राज् सहकारी बँक / तिखर बँक - सहकरारी पतपुरवठ्राच्रा रचनेतील सववोच् बँक. 

३) राष्ट्ी् कृषी आति ग्ामीि तवकास बँक (NABARD) - रराषट्ी् परातळीवर ककृषी व ग्ररामीण शवकरासरालरा कजगिपुरवठरा 
करणरारी बँक

प्र.१ अ) खालील तदलयेल्ा प्ा्थ्ांपैकी ्ोग् प्ा्थ् तनवडून  वाक्ये पूि्थ करा व पुनहा तलहा.

१)  प्रा्शमक सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा ----- बँकरािी संलग्न असतरात.
 अ) भूशवकरास   ब) नरागरी सहकरारी   क) शजलहरा मध्वतती सहकरारी 

२)  शरिशटि रराजवटीमध्े -----  सराली “सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा करा्दरा” समंत झरालरा.
 अ) १९१२     ब) १९२५      क) १९०४ 

३) प्रा्शमक सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांचे करा्गिक्षेरि ----- पुरते म्रागिशदत असते.
 अ ) रराज्रा     ब )शजलह्रा        क) गरावरा  

४) पूवतीच्रा कराळी ग्ररामीण भरागरात कजगिपुरवठरा करणराररा ----- हरा एकमेव स्ोत होतरा.
 अ) बँक        ब) सरावकरार       क) िेतकरी

५) सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांमुळे सभरासदरांची ------- परासून मु्ततरा झराली.
 अ) सरावकरार ब) मध्स् क) व्रापरारी 

५.६ महत्त्ाच्ा संज्ा

५.७  सत्ाध्ा्
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ब)  ्ोग् जोड्ा जुळवा

‘अ’ गर ‘ब’ गर

अ) सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांचरा कजगिपुरवठरा

ब) सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांचे करा्गिक्षेेरि

क) सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांचरा करारभरार

ड) ठेवी सवीकरारणे

१) अनुतपरादक करा्रागिसराठी

२) बचतीलरा प्ोतसराहन

३) फ्त िहरी भरागरात करा्गि

४) उतपरादक करा्रागिसराठी

५) हुकूमिराही पद्त

६) उधळपट्ीस प्ोतसराहन

७) ग्ररामीण व िहरी भरागरात करा्गि

८) लोकिराही पद्त

क) खालील तवधांनासाठी एक िबद/िबदसमूह तलहा.

१)  गरजू व्क्तंनरा कजगिपुरवठरा करणरारी सहकरारी संस्रा

२)  दुबगिल घटकरांनरा वराजवी व्राज दररात कजगिपुरवठरा करणरारी ग्ररामीण भरागरातील सहकरारी संस्रा 

३)  सरावकराररांच्रा फसवणूकीपरासून िेतकऱ्रांनरा मु्त करणरारी सहकरारी संस्रा

४)  सहकरारी पतपुरवठ्राच्रा रचनेतील सववोच् बँक

ड)  खालील तवधानये चूक की बरोबर िये तलहा.

१)  ग्ररामीण भरागरात आजही िेतकऱ्रांनरा कजगिपुरवठरा करणराररा सरावकरार हरा एकमेव स्ोत आहे.

२) सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा ्रा आपल्रा सभरासदरांनरा फ्त कजगिपुरवठरा करतरात.

३)  ग्ररामीण भरागराच्रा आश ग्िक शवकरासरामध्े सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांनरा महत्व आहे.

४) सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा अम्रागिशदत प्मराणरात कजगिपुरवठरा करतरात.

इ)   खालील तवधानये पूि्थ करा.

१) भरारतरात सहकरारी चळवळीची सुरुवरात .............. संस्रांच्रा स्रापनेद्रारे झराली.

२) सहकरारी पतपुरवठ्राची रचनरा ............ सतरी् आहे.

३) सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांचे सभरासदतव सवरायंसराठी खुले व .......... असते.

४) िेतमजूर, लहरान कराररागीर, दुबगिल घटक ्रांची भराग खरेदी क्षमतरा खूपच ......... असते.

५) शिखर बँक .......... परातळीवर करा्गि करते.
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(फ) अचूक प्ा्थ् तनवडा.

१) 

२) भराग खरेदी क्षमतरा कमी

३) 

४) प्रा्शमक सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा 
     व  शिखर बँक ्रांच्रातील दुवरा

५) 

 प्त्क्ष सभरासदरांिी व्वहरार

रराज् सहकरारी बँक

रराषट्ी् परातळीवर ककृषी कजगि पुरवठरा

 

नराबराडगि,आश ग्िकदृषट्रा दबुगिल घटक, शिखर बँक, शजलहरा मध्वतती सहकरारी बँक, प्रा्शमक पतपुरवठरा संस्रा

ग)   एका वाक्ाि उतिरये तलहा.
१) सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा महणजे करा्?
२) सहकरारी पतपुरवठ्राची शरिसतरी् रचनरा किरा प्करारची असते?
३) पूवतीच्रा कराळी िेतकऱ्रांनरा कजगिपुरवठरा कोणराकडून केलरा जरात होतरा?
४) भरारतरात सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा करा्दरा कोणत्रा वषती संमत झरालरा?
५) सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा कोणत्रा प्करारच्रा ठेवी ñdrकरारतरात?

ह)   खालील वाक्ांिील अधोरयेकखि िबद दुरुसि कéन वाक् पुनहा तलहा.
१) सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा दीघगि मुदतीचरा कजगिपुरवठरा करतरात.
२) पतपुरवठरा सहकरारी संस्रांची भरांडवल उभरारणी क्षमतरा प्चंड असते.
३) सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा शवनरा तरारणरावर कजगि पुरवठरा करतरात.

ई)   गराि न बसिारा िबद िोधा.
१) अ)  चरालू ठेव ब)  बचत ठेव 
 क)  कजगि ड)  मुदत ठेव

२) अ)  रराज् सहकरारी बँक ब)  शजलहरा मध्वतती सहकरारी बँक
 क)  प्रा्शमक पतपुरवठरा संस्रा ड)  सटेट बँक ऑफ इशंड्रा

ज)   ्ोग् क्रम लावा.
 १) अ) प्रा्शमक पतपुरवठरा सहकरारी संस्रा  ब) रराज् सहकरारी बँक
  क) शजलहरा मध्वतती सहकरारी बँक
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प्र. २ खालील संज्ा सपष् करा. 

 १)  सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा
 २) रराषट्ी् ककृषी आशण ग्ररामीण शवकरास बँक (नराबराडगि)

प्र.३ सवमि तलहा./ उप्ोजनावर आधाररि प्रशन.
१) ‘‘ककृषी उतपरादनरासराठी िेतकऱ्रांनरा कजगिपुरवठरा करणराऱ्रा सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा महत्वराचे करा्गि करतरात’’.

२) ‘‘सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांमुळे प्त्क्ष व अप्त्क्षपणे रोजगरार उपलबध होतो’’.

प्र.४ रीपा तलहा.
१)  सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा अ्गि व व्राख्रा.
२)  सहकरारी पतपुरवठरा संस्ेचे करा्जे
३)  सहकरारी पतपुरवठरा संस्ेची वैशिषट्े

प्र.५ कारिये तलहा.
१)  ग्ररामीण पतपुरवठरा रचनेमध्े सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांनरा महत्वराचे स्रान  आहे.
२)  सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांनरा शजलहरा मध्वतती सहकरारी बँकेची मदत  घ्रावी लरागते.
३)  लहरान िेतकऱ्रांनरा कजगिपुरवठरा करण्रासराठी सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांची गरज असते. 

प्र.६ खालील प्रशनांची रोडक्ाि उतिरये तलहा.
१)  सहकरारी पतपुरवठरा संस्ेची वैशिषट्े शलहरा.
२)  सहकरारी पतपुरवठरा संस्ेचरा अ्गि व व्राख्रा शलहरा. 
३)  सहकरारी पतपुरवठरा संस्ेची करा्जे शलहरा.

प्र.७ दीिघोतिरी प्रशन.
१)  सहकरारी पतपुरवठरा संस्ेची व्राख्रा शलहून वैशिषट्े सपष कररा.
२)  सहकरारी पतपुरवठरा संस्ेची करा्जे सपष कररा. 

uuu
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६. सयेवा सहकारी संसरा 
(Service Co-operative Society)

 ६.१ प्रसिावना ६.५ सारािं 

 ६.२ अर्थ व व्ाख्ा ६.६ महत्वाच्ा संज्ा

 ६.३ वैतिष्ट्ये ६.७ सवाध्ा्

 ६.४  का्ये

   

६.१.  प्रसिावना : (Introduction)

िेतकऱ्राचं्रा आश्गिक व जीवनरावश्क गरजरा भरागशवणे आशण िेती उतपरादन वराढशवणे ् रासराठी शवशवध सेवरा पुरशवणराऱ्रा 
संस्रा महणजे सेवरा सहकरारी संस्रा हो्. सेवरा सहकरारी संस्रांनरा शवशवध करा्गिकरारी सेवरा सहकरारी संस्रा, िेतकरी सेवरा 
सहकरारी संस्रा शकंवरा प्रा्शमक सेवरा सहकरारी संस्रा असेही महणतरात. ् रा संस्रा सभरासदरांनरा फ्त कजगिपुरवठरा न करतरा शवशवध 
सेवरासुद्रा उपलबध करून देतरात.

भरारतरात सेवरा सहकरारी संस्रांची वराटचराल सन १९५८ परासून सुरू झराली. सेवरा सहकरारी संस्रांचरा शवकरास प्रा्शमक 
पतपुरवठरा सहकरारी संस्रा ते बहुउदिेिी् संस्रा, बहुउदिेिी् संस्रा ते मोठ्रा आकरारराच्रा संस्रा, मोठ्रा आकरारराच्रा 
संस्रा ते सेवरा सहकरारी संस्रा ्रा टपप्रातून झरालेलरा शदसून ्ेतो.

भरारतरात सन १९०४ परासून प्रा्शमक पतपुरवठरा संस्रा मोठ्रा प्मराणरात सुरू झराल्रा त्रा फ्त कजगिपुरवठरा करणे ्रा 
हेतूनेच स्रापन झरालेल्रा होत्रा. पतपुरवठरा व्शतरर्त इतर गरजरा भरागशवण्राच्रा दृषीने ्रा संस्रा असम्गि ठरल्रा. पतपुरवठरा 
संस्रांची पुनरगिचनरा करून त्रांचे रुपरांतर बहुउदिेिी् संस्रांमध्े केले जरावे असरा शवचरार पुढे आलरा. सन १९४७ नंतर प्रा्शमक 
पतपुरवठरा संस्रांचे रुपरांतर बहुउदिेिी् संस्रांमध्े करण्रात आले.

बहुउदिेिी् संस्रांच्रा करा्रागित अनेक दोष शदसून आल्राने अकखल भरारती् ग्ररामीण पतपुरवठरा पराहणी सशमतीने (१९५४) 
बहुउदिेिी् संस्रांऐवजी मोठ्रा आकरारराच्रा संस्रा स्रापन करराव्रात अिी सूचनरा केली. मोठ्रा आकरारराच्रा संस्रा एकरा 
खेड्रापुरत्रा म्रागिशदत न ठेवतरा त्रा पररसररातील इतर खेडी शमळून संस्ेची स्रापनरा कररावी. जेणेकरून त्रा अ्गिक्षम होतील ्रा 
शवचरारराने सरकरारने मोठ्रा आकरारराच्रा सहकरारी संस्रा स्रापनेलरा उततेजन शदले. परंतु मोठ्रा आकरारराच्रा संस्रांऐवजी ्ोट्रा 
आकरारराच्रा संस्रा ्ोग् ठरतील असे मत एम. एल. डराशलयंग ्रांनी मरांडले. सन १९५८ मध्े रराषट्ी्  शवकरास महरामंडळराने 
देखील अिराच प्करारच्रा संस्रांच्रा स्रापनेवर भर शदलरा. वैकुंठलराल मेहतरा सशमतीनेदेखील सेवरा सहकरारी संस्ेची स्रापनरा 
गरावपरातळीवर कररावी अिी सूचनरा केली. देिराच्रा ग्ररामीण शवकरासरात सेवरा सहकरारी संस्रांनरा खूपच महत्व आले आहे.

 प्सतुत प्करणरात आपण सेवरा सहकरारी संस्ेबराबत अभ्रास करणरार आहोत. 

६.२ अर्थ व व्ाख्ा : (Meaning and Definition)
अर्थ - ग्ररामीण भरागरातील िेतकऱ्रांच्रा िेतीशवष्क शवशवध प्करारच्रा गरजरा असतरात.  उदरा. िेतीलरा कजगिपुरवठरा 

उपलबध होणे, सुधरारीत बी शब्राणे, खते, कीटकनरािके ्रांची सो् होणे त्राचबरोबर जीवनरावश्क अनेक वसतूंचीही गरज 
असते.  उदरा. शकरराणरा मराल, कपडे, सराखर, गहू, तरंादूळ इ. िेतीशवष्क आशण जीवनरावश्क गरजरा भरागशवण्राच्रा उदिेिराने 
ग्ररामीण परातळीवर सहकरारी तत्वरावर ्रा संस्रा स्रापन झरालेल्रा आहेत त्रांनरा सेवरा सहकरारी संस्रा असे महणतरात.



64

q	 व्याख्या	:

१)   बी मुखर्जी - ‘‘ आपल्या समयान गरर्या भयागविण्यासयाठी आवि कृषी उतपयादन ियाढविण्यासयाठी ग्यामस्याांनी परसपर 
सहयाय् आवि परसपर सहकया्यायाने वनमयायाि केलेली सहकयारी सांघटनया महिर्े सिेया सहकयारी सांस्या हो्.’’

२)   ‘‘समयान आव्याक गरर्याांच्या पूरयारेसयाठी ि शेरी उतपयादन ियाढविण्यासयाठी शेरीपूरक िसरू ि सिेया उपलब्ध 
करण्याच्या उद्ेशयाने लोकयाांनी सिेच्ेने स्यापन केलेली सांस्या महिर्े सिेया सहकयारी सांस्या हो्.’’

३)   समयार् कल्याि मांत्याल् ्याांनी केलेली व्याख्या- ‘‘समयान आव्याक गरर्याांच्या पुरयारेसयाठी आवि कृषी उतपयादन 
ियाढविण्यासयाठी लोकयाांनी सिेच्ेने परसपर सहयाय्यासयाठी आवि परसपर सहकया्यायासयाठी वनमयायाि केलेली सांघटनया 
महिर्े सेिया सहकयारी सांस्या हो्.’’

 िरील व्याख्ेिरुन असे सपष्ट होरे की, प्रत्क्ष शेरकऱ्याांप्यंर पोहोचलेली ही प्रया्वमक सांस्या हो्.  ग्यामीि 
र्नरेशी ्या सांस्याांचया प्रत्क्ष सांबां्ध असरो.  शेरी उतपयादनयार ियाढ करण्यासयाठी विवि्ध सिेया ्या सांस्या पुरविरयार.

६.३		 सेवया	सहकयारी	संस्ेची	वैशिष्ट्े	:	(Features	of	Service	Co-operative	Society)

३)  भयागयाची दशयानी वकंमर

२)
 सभयासदयाांची 
र्बयाबदयारी

१)
  सभयासदति१०)

 आ्धुवनक 
रांत्याचया ियापर

९) 
शेरीविष्क 
सेिया पुरवििे

८) 
मयागयादशयान ि 

सल्या
७) र्ीिनयािश्क िसरूांचे विररि

६) 
 भयाांडिल 
उभयारिी

५) 
सांस्ेची 
स्यापनया

४)
 लोकशयाही

 व्िस्यापन

सेवया	सहकयारी	
संस्ेची	वैशिष्टे्

१)			 सभयासदतव	 : सांस्ेच्या कया्याक्षेत्यारील शरेकऱ्याांनया सिेया सहकयारी सांस्ेचे सभयासदति खुले ि ऐचच्क असरे. 
सया्धयारिपिे १००० लोकिसरीच्या खेड्यासयाठी एक सिेया सहकयारी सांस्या स्यापन करण्याचे ्धोरि आहे. गयाियारील 
वकंिया कया्याक्षते्यारील कोित्याही व्चतिलया  सांस्ेचे सभयासद होरया ्ेरे. शेरकरी, कयारयागीर ि लहयान व्यािसयाव्कयाांनया 
सभयासदति वदले र्यारे. 

२)			 सभयासदयांची	जबयाबदयारी	: सेिया सहकयारी सांस्ेरील सभयासदयाांची र्बयाबदयारी म्यायावदर असरे. सांस्ेलया कयाही कयारियाांमुळे 
आव्याक नुकसयान झयाल्यास सभयासदयाांची र्बयाबदयारी त्याांनी खरेदी केलेल्या भयागयाांच्या दशयानी वकंमरी इरकी म्यायावदर 
असरे. सभयासदयालया त्याच्या खयार्गी मयालमतरेरून झयालेल्या नुकसयानीची भरपयाई करयािी लयागर नयाही. ् या सांस्या म्यायावदर 
र्बयाबदयारीच्या रत्ियािर स्यापन झयालेल्या असरयार. 
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३)   भागाची दि्थनी तकंमि : सेवरा सहकरारी संस्ेच्रा भरागराची दिगिनी शकंमत अलप असते.  सराधरारणत: रु १० शकंमत असते. 
िेतकरी, कराररागीर, लहरान व्रावसराश्क आदधींनरा सभरासद होतरा ्रावे ्रा हेतूने भरागराची शकंमत अलप ठेवली जराते.

४)  लोकिाही व्वसरापन : सहकरारी संस्ेचे संचरालक मंडळ/करा्गिकरारी सशमती/व्वस्रापन सशमती व्वस्रापनराची 
जबराबदरारी सवीकरारते. सभरासदरांमधून संचरालक मंडळ शनवडले जराते. करा्रागिल्ीन करामकराजरासराठी गटसशचवराची /
सशचवराची नेमणूक केली जराते.  संस्ेचे व्वस्रापन हे लोकिराही पद्तीने केले जराते. सवगि सभरासदरांची सवगिसराधरारण 
सभरा सववोच् असते. ् रा सभेतील घेतलेले शनणगि् अशंतम असतरात. इतर महत्वराचे शनणगि् व संस्ेची धोरणे सवगिसराधरारण 
सभेच्रा संमतीने घेतली जरातरात. 

५)  संसरयेची सरापना : सेवरा सहकरारी संस्ेची स्रापनरा इतर सहकरारी संस्ेप्मराणेच सहकरारी करा्द्रानुसरार केली जराते. 
पूवतीच अकसततवरात असलेल्रा एकउदिेशि् शकंवरा मोठ्रा आकरारराच्रा प्रा्शमक संस्रांची फेररचनरा करून सेवरा सहकरारी 
संस्रा शनमरागिण करण्रात आलेल्रा आहेत. एखराद्रा गरावराची लोकसंख्रा कमी असल्रास दोन-तीन गरावरासराठी एक 
संस्रा स्रापन केली जराते. कराही वेळरा सवतरंिपणे अिरा संस्रा स्रापन केल्रा जरातरात. 

६)   भांडवल उभारिी : सेवरा सहकरारी संस्रा ्रा भरांडवलराची उभरारणी पुढील मरागरागिने करतरात. भरागरांची शवकी, ठेवी 
सवीकरारणे, सभरासद प्वेि फी, रराखीव शनधी, देणग्रा व अनुदरान, रराज्सरकरार, व्रापरारी बँकरा, ग्ररामीण शवकरासरासराठी 
करा्गि करणराऱ्रा शवतती् संस्रांकडून भरांडवल उभरारणी केली जराते. 

७) जीवनावश्क वसिूंचये तविरि : सेवरा सहकरारी संस्ेमराफ्कत सभरासदरांनरा जीवनरावश्क वसतू उदरा. धरान्, सराबण इ. 
वसतू सवलतीच्रा दररात उपलबध करून देतरात. तसेच आधशुनक कराळरात ्रा संस्रा ग्ररामीण भरागरात शवशवध वसतू भरांडरार 
महणून करा्गि करतरात. सभरासदरांनरा सवलतीच्रा दरराने अिरा वसतू शमळराल्रामुळे बचत वराढून जीवनमरान उंचरावण्रास मदत 
होते. 

८) माग्थदि्थन व सल्ा : सेवरा सहकरारी संस्रा सभरासदरांनरा ककृषी उतपरादन, िेती जोडधंदरा/उद्ोग अिरा बराबतीत सल्रा 
देण्राचे करा्गि करतरात. िेतीसराठी वरापररावे लरागणरारे आधशुनक तरंिज्ञरान, खते, कीटकनरािके ् रांच्रा वरापररासराठी, देखभराल 
व दुरुसतीसराठी मराशहती व मरागगिदिगिन ्रा संस्रा करतरात. 

९) ियेिीतवष्क सयेवा पुरतविये : सेवरा सहकरारी संस्रा िेतकऱ्रांनरा िेतीशवष्क सेवरा उपलबध करून देण्राचे करा्गि करतरात.  
उदरा. खते, बी-शब्राणे, कीटकनरािके, पिुखराद् पुरशवण्राचे करा्गि संस्रा करतरात. तसेच गोदरामरांच्रा सो्ी पुरशवणे, 
िेतमरालराच्रा शवपणनराची व्वस्रा करणे, तरांशरिक मरागगिदिगिन करणे ्रासरारख्रा सेवरा ्रा संस्रा पुरशवतरात.

१०) आधुतनक िंत्ाचा वापर : िेतीची उतपरादकतरा वराढशवण्रासराठी सेवरा सहकरारी संस्रा आपल्रा सभरासद िेतकऱ्रांनरा 
नवनवीन संिोधनराची मराशहती पुरशवतरात.  तसेच नवीन ्ंरिसरामुग्री व तरंिज्ञरान त्रांनरा उपलबध करून देतरात.  िेतकऱ्रांनरा 
िेतीसराठी लरागणरारी ्ंरिसरामुग्री भराडे तत्वरावर उपलबध करून देतरात. िेतीची उतपरादकतरा वराढशवणे हरा उदिेि ्रामरागे 
असतो. 

 
 
  कृिी-

१) आपल्ा पररसरािील सयेवा सहकारी संसरयेला भयेर दयेऊन संसरयेच्ा कामकाजाची मातहिी तमळवा.
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६.४ सयेवा सहकारी संसरयेची का्ये - (Functions of Service Co-operative Society)

१) 
कजगिपुरवठरा 

करणे

१०) 
बराजराररातील 

गैरव्वहराररांनरा 
आळरा घरालणे

९)
 ्ोट्रा उद्ोगरांनरा 

चरालनरा

८)
 प्रा्शमक खरेदी शवकी 
संघराचरा प्शतशनधी महणून 

करा्गि

सयेवा सहकारी 
संसरयेची का य्े

७) 
 िेती शवकरासराचे 
करा्गिकम व इतर 
्ोजनरा रराबशवणे

२) 
िेतीची सराधने 

पुरशवणे

३) 
जीवनरावश्क 
वसतूंचरा पुरवठरा

४) 
ग्ररामीण शवकरासरालरा 

चरालनरा

५)  
कजगिवसुली करणे

६) 
सभरासदरांची बचत 

वराढशवणे

१) कज्थपुरवठा करिये : सेवरा सहकरारी संस्रा िेतकरी व लहरान व्रावसराश्करांनरा त्रांच्रा व्रावसराश्क शवकरासरासराठी 
आवश्क असणराररा  अलप व मध्म मुदतीचरा कजगि पुरवठरा करतरात. सभरासद िेतकऱ्रांनरा शपकरांच्रा तरारणरावर कजगि 
पुरवठरा करणे, रोख रक्म देण्राऐवजी बी-शब्राणे, खते, जंतुनरािके इत्रादी वसतूंचरा पुरवठरा केलरा जरातो. त्राचबरोबर 
िेतमरालरावर उचल रकमरा ्रा संस्रा देतरात. 

२)   ियेिीची साधनये पुरतविये : िेतकऱ्रांनरा िेतीची उतपरादकतरा वराढशवण्रासराठी आवश्क असणरारी सुधराररत बी-शब्राणे, 
ररासरा्शनक खते, कीटकनरािके, सुधरारीत अवजरारे व अन् पूरक सराधने सवलतीच्रा दरराने उपलबध करून देतरात. 
्राशिवरा् ्रांशरिक अवजरारे भराडे तत्वरावर उपलबध करून देतरात आशण ्रांशरिक अवजराररांची दुरुसती व देखभराल करतरात.

३) जीवनावश्क वसिूंचा पुरवठा : लहरान गरावरांमध्े िरासन पुरसककृत सवसत धरान्रांची दुकराने चरालशवण्राची जबराबदरारी 
सेवरा सहकरारी संस्रांकडे सोपशवली जराते.त्रांच्रावदरारे सभरासदरांनरा जीवनरावश्क वसतूंचरा सवलतीच्रा दरराने पुरवठरा 
करण्रात ्ेतो. अिरा सेवरा पुरवल्रामुळे िेतकऱ्रांनरा िेतीची करामे वेळेवर परार पराडतरा ्ेतरात. आशण िेती व्वसरा्राकडे 
लक्ष देतरा ्ेते. 
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४) ग्ामीि तवकासाला चालना : सेवरा सहकरारी संस्रा िेतकऱ्रांच्रा िेती व्वसरा्राच्रा वराढीसराठी सराहराय् करतरात.  
त्रांनरा लरागणराररा कच्रा मराल व अवजरारे उपलबध करून देतरात. तसेच नवीन तंरिज्ञरानराची मराशहती उपलबध करून 
देऊन त्राचं्रा व्वसरा्राची उतपरादकतरा व करा्गिक्षमतरा वराढशवण्रास सराहराय् करतरात. ्राशिवरा् ग्ररामीण भरागरातील इतर 
करारराशगररांनरा कचच्रा मरालराचरा पुरवठरा करून, ग्ररामीण शवकरासरालरा चरालनरा शदली जराते. त्रातून रोजगरार शनशमगिती होते. 

५)   कज्थवसुली करिये : सेवरा सहकरारी संस्रा सभरासदरांनरा शदल्रा जराणराऱ्रा कजरागिवर लक्ष ठेवून असतरात.  शदलेल्रा कजरागिचरा 
वरापर सभरासद िेतकरी किरा पद्तीने करतरात ् रावर लक्ष शदले जराते. उतपरादक करा्रागिसराठी कजरागिचरा वरापर वहरावरा ् रासराठी 
संस्ेकडून कजरागिच्रा वरापररावर शन्ंरिण ठेवले जराते. तसेच कजरागिची वसुली ्ोग् पद्तीने करण्रासराठी प््तन केले 
जरातरात. िेतकऱ्रांनरा शदलेल्रा कजरागिच्रा रकमरा त्रांनी अनुतपरादक करामरासराठी वरापरू न्े ्रासराठी सेवरा सहकरारी संस्रा 
शविेष प््तन करतरात.

६)   सभासदांची बचि वाढतविये : सभरासदरांनरा शदलेले कजगि िेती उतपरादन वराढशवण्रासराठी शदले जराते. ग्ररामीण भरागरात 
व्वसरा् करणरारे िेतकरी, व्रावसराश्क ्रांनरा कराटकसरीची सव् लरावून त्रांची बचत वराढशवली जराते. ्रातून 
संस्ेलराही ठेवी जमरा होण्रास मदत होते. पररणरामी िेती उतपरादनरात वराढ होऊन सभरासदरांचे व्क्तगत उतपन्न वराढते. 

७)   ियेिी तवकासाचये का््थक्रम व इिर ्ोजना राबतविये : सेवरा सहकरारी संस्ेच्रा वतीने ग्ररामीण भरागरात िेती व्वसरा्राचरा 
शवकरास घडवून आणण्रासराठी, िेती शवकरासराचे शवशवध करा्गिकम रराबशवले जरातरात. उदरा. पडीक जमीन सुधरारणे, 
सरामुदराश्कररत्रा जमीन लरागवडीखराली आणणे, सुधरारीत बी-शब्राणे,उतपरादनरात वराढ करणे, कंपोसट खत शनमरागिण 
करणे इ. शवशवध करा्गिकम रराबवून िेतीचरा शवकरास करतरा ्ेतो.

८)   प्रारतमक खरयेदी तवक्री संिाचा प्रतितनधी महिून का््थ : प्रा्शमक सहकरारी संस्ेचरा प्शतशनधी महणून सेवरा सहकरारी 
संस्रा अनेक प्करारची करा्गि करतरात.  उदरा. मरालराचे एकरिीकरण करणे, प्तवरारी, सराठवणूक करणे इ. करा्जे ्रा संस्रा 
करीत असतरात.

९) छिोट्ा उद्ोगांना चालना : ग्ररामीण शवकरासरािी संबंशधत ्ोट्रा उद्ोगरांनरा चरालनरा देण्राचे करा्गि ही संस्रा करते. दुगध 
व्वसरा्, िेळी मेंढी परालन, कुक्ुटपरालन, रिेीम उद्ोग ्रासरारख्रा ्ोट्रा उद्ोगरांनरा कजगिपुरवठरा केलरा जरातो. ्रा 
उद्ोगरंानरा चरालनरा शमळराल्राने ग्ररामीण भरागरातील लोकरांचे िेतीवरील अवलशंबतव कमी होते व रोजगराररात वराढ होते. 

१०) बाजारािील गैरव्वहारांना आळा िालिये : िेतमरालरासराठी चरांगल्रा शकंमती शमळवून देऊन त्राद्रारे सभरासदरांची 
उतपरादन क्षमतरा वराढशवण्राचे करा्गि ्रा संस्रा करतरात. िेतकरी सभरासदरांचरा मराल एकरि करून सेवरा सहकरारी संस्ेमराफ्कत 
शवकलरा जरातो. पररणरामी बराजराररातील दलराल व मध्स्रांची सराखळी नष होते.  त्रांच्राकडून होणरारी िेतकऱ्रांची 
शपळवणूक ्रांबते आशण बराजराररातील गैरव्वहराररांनरा आळरा बसतो.

 
  

कृिी-

२) सयेवा सहकारी संसरा ग्ामीि तवकासाि किा उप्ुति ठरिाि ्ाबाबि आपल्ा तिक्षकािंी चचा्थ करा.
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फरक : सयेवा सहकारी संसरा व सहकारी  पिपुरवठा संसरा

अ.क्र.  मदुिये सयेवा सहकारी संसरा सहकारी पिपुरवठा संसरा

१  अ्गि ग्ररामीण भरागरात िेतकऱ्रांनरा आवश्क 
असलेल्रा िेती उतपरादन वराढीसराठी िेतीपूरक 
वसतू व सेवरांचरा पुरवठरा करण्रासराठी स्रापन 
झरालेली संस्रा महणजे सेवरा सहकरारी संस्रा 
हो्.

आश्गिकदृषट्रा दुबगिल व्क्तंकडून तरारण 
सवीकरारून त्रांनरा कजगिपुरवठरा करणरारी 
संस्रा महणजे सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा 
हो्.

२ स्रापनरा ग्ररामीण भरागरात िेतकऱ्रांच्रा जीवनरावश्क 
गरजरा भरागशवण्रासराठी स्रापन झरालेली असते.

ग्ररामीण भरागरातील िेतकऱ्रांनरा करारराशगररांनरा 
कजगिपुरवठरा करण्रासराठी स्रापन झरालेली 
असते.

३  सभरासदतव संस्ेच्रा करा्गिक्षेरिरातील िेतकरी सभरासद 
असतरात.

संस्ेच्रा करा्गिक्षेरिरातील िेतकरी, िेतमजूर, 
लघुउद्ोजक, कराररागीर सभरासद असतरात.

४) उदिेि िेतकरी व सभरासदरांनरा शवशवध सेवरा पुरशवणे. सभरासदरांनरा वराजवी व्राजदरराने कजगिपुरवठरा 
करणे.

५) करा्गिक्षेरि  सेवरा सहकरारी संस्ेचे करा्गिक्षेरि एक शकंवरा दोन 
गरावरापुरते म्रागिशदत असते.

सहकरारी पतपुरवठरा संस्ेचे करा्गिक्षेरि 
गरावपरातळी अ्वरा चरार ते पराच शक.मी. 
पररसररात ् ेणराऱ्रा गरावरापुरते म्रागिशदत असते.

६) करा्जे 

 

िेतकऱ्रांनरा कजगिपुरवठरा करणे, सुधरारीत बी-
शब्राणे, खते कीटकनरािके व जीवनरावश्क 
वसतूंचरा पुरवठरा इ. करा्जे  करतरात.

कजगिपुरवठरा करणे, ठेवी सवीकरारणे, 
कजरागिच्रा वरापररावर शन्ंरिण इ. करा्जे 
करतरात. 

सयेवा सहकारी संसरा - जीवनरावश्क व िेतीशवष्क गरजरा भरागशवण्राच्रा उदिेिराने ग्ररामीण परातळीवर सहकरारी 
तत्वरानुसरार ज्रा संस्रा स्रापन झरालेल्रा असतरात त्रांनरा सेवरा सहकरारी संस्रा असे महणतरात.

q सयेवा सहकारी संसरयेची वैतिष््ये
१)   सभरासदतव 
२)   सभरासदराची जबराबदरारी
३)   भरागराची दिगिनी शकंमत
४)   लोकिराही व्वस्रापन
५)   संस्ेची स्रापनरा
६)   भरांडवल उभरारणी
७)   जीवनरावश्क वसतूंचे शवतरण

६.५  सारांश
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८)   मरागगिदिगिन व सल्रा 
९)   िेतीशवष्क सेवरा पुरशवणे
१०) आधुशनक तरंिराचरा वरापर

q सयेवा सहकारी संसरयेची का्ये
१)  कजगिपुरवठरा करणे 
२)   िेतीची सराधने पुरशवणे
३)   जीवनरावश्क वसतूंचरा पुरवठरा
४)   ग्ररामीण शवकरासरालरा चरालनरा
५)   कजगिवसुली करणे 
६)   सभरासदरांची बचत वराढशवणे
७)   िेती शवकरासराचे करा्गिकम व इतर ्ोजनरा रराबशवणे
८)   प्रा्शमक खरेदी शवकी संघराचरा प्शतशनधी महणून करा्गि
९) ्ोट्रा उद्ोगरांनरा चरालनरा 
१०) बराजराररातील गैरव्वहराररांनरा आळरा घरालणे

१) व्वसरापन सतमिी - सभरासदरांनी शनवडून शदलेल्रा प्शतशनधधींचरा समूह.
२) भाग भांडवल - भरागरांची शवकी करून जमरा झरालेली रक्म.
३) अलप मुदिीचये कज्थ - ३ ते १५ मशहने मुदतीसराठी शदले जराणरारे कजगि.

४) मध्म मुदिीचये कज्थ - १ ते ५ वषजेे मुदतीसराठी शदले जराणरारे कजगि. 

५) भाग - सहकरारी संस्ेच्रा एकूण भरांडवलरातील लहरान शहससरा शकंवरा अिं. 

प्र.१ अ) खालील तदलयेल्ा प्ा्थ्ामधून ्ोग् प्ा्थ् तनवडून तवधानये पूि्थ करा व पुनहा तलहा.
१)  सेवरा सहकरारी संस्ेचे व्वस्रापन ----- पद्तीने चरालते.
 अ) लोकिराही        ब) हुकूमिराही       क) भरांडवलिराही

२) सेवरा सहकरारी संस्रा ----- परातळीवर करा्गि करतरात.
 अ) शजलहरा        ब) गराव        क) तरालुकरा 

३) ज्रा गरावराची लोकसंख्रा शकमरान ----- आहे त्रा गरावरात एक सेवरा सहकरारी संस्रा असरावी.
 अ) ५००        ब) १०००        क) २०००

६.६ महत्त्ाच्ा संज्ा

६.७  सत्ाध्ा्
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४)  भरारतरात सेवरा सहकरारी संस्ेची वराटचराल .........सराली सुरू झराली.
  अ) १९५८ ब) १९६० क) १९६२ 

 ५) सेवरा सहकरारी संस्ेतील सभरासदरांची जबराबदरारी .......असते.
  अ) म्रागिशदत  ब) अम्रागिशदत  क) सरामुदराश्क 

ब) ्ोग् जोड्ा जुळवा.

‘अ’ गर ‘ब’ गर
अ) सेवरा सहकरारी संस्रा

ब) िेती उतपरादकतेत वराढ 

क) सेवरा सहकरारी संस्ेचे करा्गिक्षेरि

१) औद्ोशगक सेवरा पुरशवणे.

२) जुनराट तंरिराचरा वरापर 

३) िेती शवष्क सेवरा पुरशवणे 

४) गराव परातळी

५) शजलहरा परातळी

६) आधुशनक तंरिराचरा वरापर

क) खालील तवधानांसाठी एक िबद / िबदसमूह तलहा.
१) सभरासदरांनरा सेवरा पुरशवण्रासराठी स्रापन झरालेली संस्रा
२) सेवरा सहकरारी संस्रांचरा करारभरार ज्रा तत्वरानुसरार चरालतो ते तत्व 
३) सेवरा सहकरारी संस्रा सभरासदरांनरा ्रा मुदतीचरा कजगिपुरवठरा करतरात
४) सेवरा सहकरारी संस्रा सभरासदरांनरा ्रा वसतूंचरा पुरवठरा करतरात

ड)  खालील तवधानये चूक तकंवा बरोबर िये तलहा.
१)  सेवरा सहकरारी संस्रा दीघगि मुदतीचरा कजगिपुरवठरा करतरात.
२)  सेवरा सहकरारी संस्ेचे करा्गिक्षेरि गरावपरातळीवर असते.
३)  जीवनरावश्क वसतूचंरा पुरवठरा करणे हे सेवरा सहकरारी संस्ेचे करा्गि असते.
४)  सेवरा सहकरारी संस्ेमुळे ग्ररामीण भरागरात रोजगरारराच्रा संधी उपलबध झरालेल्रा आहेत.

इ)  खालील तवधानये पूि्थ करा.
१) सेवरा सहकरारी संस्रा .......... परातळीवर करा्गि करतरात.
२) िेतीची उतपरादकतरा वराढशवण्रासराठी .......... तंरिराचरा वरापर केलरा जरातो.
३) सेवरा सहकरारी संस्ेमुळे बराजराररातील .......... लरा आळरा बसतो.
४) सेवरा सहकरारी संस्ेतील सभरासदरांची जबराबदरारी ............. असते.
५) सेवरा सहकरारी संस्रा सभरासदरांनरा जीवनरावश्क वसतू ........... दररात उपलबध करून देतरात.



71

(फ) अचूक प्ा्थ् तनवडा.

१) गरावपरातळीda स्राnZm

२) 

३) सभरासदरांची जबराबदरारी

सेवरा सहकरारी संस्रांची वराटचराल

म्रागिशदत, सेवरा सहकरारी संस्m, १९५८

ग)   एका वाक्ाि उतिरये तलहा.
१) सेवरा सहकरारी संस्रा महणजे करा्?
२) सेवरा सहकरारी संस्ेचे भरांडवल उभरारणीचे मरागगि कोणते?
३) सेवरा सहकरारी संस्ेची व्वस्रापन पद्ती कोणती?
४) सेवरा सहकरारी संस्रा िेतीशवष्क कोणत्रा सेवरा पुरशवते?
५) सेवरा सहकरारी संस्ेचे सभरासदतव कोणत्रा व्क्तंनरा शदले जराते?

ह)   खालील वाक्ांिील अधोरयेकखि िबद दुरुसि करून वाक् पुनहा तलहा.
१) सेवरा सहकरारी संस्रा दीघगि मुदतीचरा कजगिपुरवठरा करतरात.
२) सेवरा सहकरारी संस्रा जीवनरावश्क वसतूंचरा पुरवठरा जरासत शकंमतीलरा करतरात.
३) सेवरा सहकरारी संस्ेची स्रापनरा रराज् परातळीवर Ho$br OmVo.

प्र.२ खालील संज्ा सपष् करा.
१)  सेवरा सहकरारी संस्रा 
२)  भरागभरांडवल
३)  अलप मुदतीचे कजगि

प्र.३ सवमि तलहा./ उप्ोजनावर आधाररि प्रशन.
१) सेवरा सहकरारी संस्ेमुळे रोजगराररात वराढ झराली आहे.
२) सेवरा सहकरारी संस्ेमुळे िेती क्षेरिरात आधशुनक तरंिराचरा वरापर वराढलरा आहे.

प्र.४ फरक सपष् करा. 

 १) पतपुरवठरा सहकरारी संस्रा व सेवरा सहकरारी संस्रा
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प्र.५ रीपा तलहा.
१)  सेवरा सहकरारी संस्रा  
२)  सेवरा सहकरारी संस्ेची वैशिषट्े

प्र.६ कारिये द्ा.
१)  सेवरा सहकरारी संस्रांमुळे िेतीची उतपरादकतरा वराढते. 

प्र.७ खालील प्रशनांची रोडक्ाि उतिरये तलहा.
१) सेवरा सहकरारी संस्ेचरा अ्गि व व्राख्रा शलहरा.
२) सेवरा सहकरारी संस्ेची करा्जे शलहरा.

प्र.८ दीिघोतिरी प्रशन.
१)  सेवरा सहकरारी संस्ेची व्राख्रा सरांगून सेवरा सहकरारी संस्ेची करा्जे सपष कररा.
२)  सेवरा सहकरारी संस्ेची वैशिषट्े सपष कररा. 

uuu
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७. प्रतक्र्ा सहकारी संसरा
(Processing Co-operative Society)

७.१  प्रसिावना ७.५ सहकारी प्रतक्र्ा उद्ोग 

७.२   अर्थ व व्ाख्ा ७.६ सारांि

७.३    वैतिष्ट्ये ७.७ महत्वाच्ा संज्ा

७.४  का य्े ७.८ सवाध्ा्

७.१ प्रसिावना : (Introduction)

भरारत हरा ककृषी प्धरान दिे असल्रामुळे ककृषी क्षेरिराच्रा शवकरासरावर आश्गिक शवकरास अवलंबून असतोे. त्रा दृषीने 
िेतमरालरालरा ्ोग् शकंमत व बराजरारपेठ शमळवून देणे ही महत्वराची बराब आहे. िेतमराल मूळ सवरूपरात शवकल्रास त्रास ्ोग् 
शकंमत शमळत नराही. त्रामुळे िेतकऱ्रालरा अपके्षेप्मराणे आश्गिक फरा्दरा होत नसल्राZo दलराल, व्रापरारी व व्रावसराश्क 
िेतमरालराची खरेदी व त्रावर प्शक्रा करून तो मराल जरासत शकंमतीलरा शवकून भरपूर फरा्दरा शमळशवत होते. उपभो्तरा व िेतकरी 
्रा दोघरांचीही शपळवणूक व फसवणूक होत असल्राचे शदसून आले. ही पररकस्ती बदलण्राच्रा पे्रणेतून सहकरारी प्शक्रा 
संस्रांचरा उगम झरालरा.

७.२ प्रतक्र्ा संसरयेचा अर्थ व व्ाख्ा : (Meaning and Definition)

 अर्थ 

िेतीमध्े उतपराशदत केलेलरा सवगिच मराल ग्रराहकरांनरा लगेच उप्ोगरात आणतरा ्ेत नराही.  कराही िेतमरालरावर तो मराल 
ग्रराहकरंाच्रा हराती पडण्रापूवती शवशिष प्शक्रा करणे आवश्क असते.  उदरा.ऊसरापरासून गुळ व सराखर बनशवणे, करापूस शपंजून 
त्राचे गठ्ठे बनशवणे, करापसरापरासून सूत त्रार करून नंतर करापड त्रार करणे, तेल शब्रांपरासून खराद्तेल शनशमगिती करणे, 
फळरंाचे रस कराढणे, खोबऱ्रापरासून तेल कराढणे, चहरा, कॉफी इ.वर प्शक्रा करून त्रा ग्रराहकरांनरा उपभोग् बनशवण्राचे करा्गि 
सहकरारी प्शक्रा संस्रा करतरात.

व्ाख्ा

१)   ‘‘ग्ाहकांना अंतिम समाधान दयेण्ाच्ा द़ृष्ीनये अन्नधान् व इिर व्ापारी तपकांवर आवश्क त्ा प्रतक्र्ा 
करून िये ग्ाहकांच्ा उप्ोगाि आिण्ाच्ा उदियेिानये सहकारी ित्वावर सरापन झालयेल्ा संसरांना प्रतक्र्ा 
सहकारी संसरा महििाि.’’

२)   महाराष्ट् सहकारी संसरा का्दा १९६०-‘‘मालावर प्रतक्र्ा करिये हा ज्ा संसरयेचा मुख् उदियेि असिो िी 
संसरा महिजये प्रतक्र्ा सहकारी संसरा हो्.’’



74

७.३ प्रतक्र्ा संसरयेची वैतिष्ट्ये : ( Features of Processing Co-operative Society)

१ 
ऐकच्क संघटन

२ 
भरांडवल उभरारणी

३ 
लोकिराही 
व्वस्रापन

४ 
जोड व्वसरा्रांचरा 

शवकरास

५ 
प्शक्रा क्षेरिराचरा 

शवकरास
६ 

िेतमराल उतपरादन 
पररसररात स्रापनरा

७ 
सहकरार प्शिक्षण व 

मरागगिदिगिन

८ 
उतपरादक सभरासदरांनरा 

सेवरा सुशवधरा

९
 ग्ररामीण औद्ोशगकी-

करणरास चरालनरा

१० 
रोजगरारराच्रा संधी

११
 मध्स्रांचे उच्राटन

१) ऐक्चछिक संिरन : सहकरारी प्शक्रा संस्रा ही िेतकरी सभरासदरांनी सवेच्ेने एकरि ्ेऊन स्रापन केलेली संस्रा  आहे. 
सभरासदतव सवीकरारणे शकंवरा त्राचरा त्राग करणे हरा  शनणगि् िेतकरी सवत:च्रा इच्ेनुसरार घेत असतरात. त्राबराबत 
त्रांच्रावर कोणतीही स्ती केली जरात नराही.

२) भांडवल उभारिी : प्शक्रा सहकरारी संस्ेच्रा भरांडवलराची उभरारणी पररसररातील िेतमराल उतपरादक व िेतकऱ्रांनरा 
भरागरांच्रा शवकीवदरारे करण्रात ् ेते. भराग भरांडवल उभरारणीत रराज् िरासनराचरा सहभराग असतो.  रराज् िरासनराच्रा हमीवर 
सहकरारी बँकरा भरांडवली खचरागिच्रा उभरारणीसराठी दीघगिकरालीन कजगि उपलबध करून देतरात.

३) लोकिाही व्वसरापन : सहकरारी प्शक्रा संस्ेचरा करारभरार लोकिराही पद्तीने करण्रात ्ेतो. दैनशंदन 
व्वस्रापनरासराठी सभरासद संचरालक मंडळराची/व्वस्रापन सशमतीची शनवड करतरात.  संस्ेच्रा व्वहराररासंबंधीचे 
सवगि शनणगि् सभरासदरांच्रा वराशषगिक सवगिसराधरारण  सभेत घेतले जरातरात.

४)   जोड व्वसा्ांचा तवकास : सहकरारी प्शक्रा उद्ोग आपल्रा सभरासदरांनरा िेतीिी संलग्न व्वसरा् हराती घेण्रास 
प्ोतसराहन देतरात.  त्रासराठी लरागणरारे भरांडवल संस्रा उपलबध करून देते.  त्रामुळे प्शक्रा संस्रांच्रा करा्गिक्षेरिरात दुगध 
व्वसरा्, भराजीपरालरा लरागवड, कुक्ुटपरालन इ. जोड व्वसरा् शवकशसत होतरात. त्रामुळे ग्ररामीण भरागरात रोजगरारराची 
संधी उपलबध होते आशण िेतकऱ्रांच्रा उतपन्नरात भर पडते व िेतकऱ्रांचे जीवनमरान उंचरावते.

५)   प्रतक्र्ा क्षयेत्ाचा तवकास : िेतमरालराची िेतकऱ्रांच्रा उतपरादन स्ळरापरासून प्शक्रा केंद्रराप्गित वराहतूक करण्रासराठी 
वराहतूकीची सुशवधरा संस्ेमराफ्कत उपलबध करून शदली जराते. करा्गिक्षम वराहतुकीसराठी पके् रसते, वीज, पराणी, टपराल 
करा्रागिल्े, िराळरा, दवराखराने अिरा अनुषशंगक सेवरा प्शक्रा संस्रा ज्रा क्षेरिरात करा्गि करतरात त्रा शठकराणी उपलबध करून 
देतरात. त्रामुळे सहकरारी प्शक्रा संस्रांच्रा करा्गिक्षेरिराचरा शवकरास होतो.

प्रतक्र्ा संसरयेची 
वैतिष्ट्ये
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६) ियेिमाल उतपादन पररसराि सरापना : िेतमराल उतपराशदत केल्रानंतर त्राची वराहतूक करणे, सराठवणूक करणे अिी  
महत्वराची करा्जे संस्ेलराच कररावी लरागतरात. त्रामुळे प्शक्रा संस्रांची स्रापनरा उतपरादन पररसररातच केली जराते. 
प्शक्रा करण्रासराठी आसपरासच्रा पररसररातून कच्रा िेतमराल शमळशवणे, मरालराचे एकरिीकरण करणे सुलभ होते. 
उतपराशदत मरालराच्रा प्शक्ेसराठी लरागणराररा वेळ व वराहतूक खचगि ्रांची बचत होते. उदरा. ऊस उतपरादक क्षेरिरामध्े 
सहकरारी सराखर करारखराने स्रापन केले जरातरात.

७) सहकार प्रतिक्षि व माग्थदि्थन : िेतकरी वगरागिचे सवगि दृषीने कल्राण वहरावे ्रासराठी प्शक्रा सहकरारी संस्रा प््तनिील 
असतरात. त्रासराठी संस्ेमराफ्कत सभरासदरांनरा िरासकी् ्ोजनरा, उद्ोग शवकरास प्शिक्षण, मरालराच्रा शवकीसराठी 
बराजरारपेठ शमळशवणे, नवीन तरंिराचरा वरापर इ. बराबतीत शिक्षण, प्शिक्षण व मरागगिदिगिन केले जराते. असे सहकरार प्शिक्षण 
व मरागगिदिगिन सभरासदरांनरा अत्ंत उप्ु्त ठरते.

८)  उतपादक सभासदांना सयेवा सतुवधा : प्शक्रा संस्ेच्रा स्रापनेसराठी लरागणरारे भरांडवल उतपरादक सभरासदरांकडून गोळरा 
करण्रात ्ेते. नरािवंत िेतमरालरावर प्शक्रा करण्रात आल्राने त्रांचे मूल् संवधगिन होत असते. उतपराशदत मरालराच्रा 
शवकीसराठी उतपरादन आशण बराजरारपेठेची सरांगड घरातली जराते. उतपरादक िेतकऱ्रांनरा िेतमरालराच्रा उतपरादनरासराठी 
मरागगिदिगिन व मरालराच्रा तरारणरावर कजगि उपलबध करून देते. त्रामुळे िेतीच्रा शवकरासरालरा चरालनरा शमळते.

९) ग्ामीि औद्ोतगकीकरिास चालना : ग्ररामीण भरागरात स्राशनक परातळीवर सहकरारी सराखर करारखराने, सहकरारी सूत 
शगरण्रा, तेलशब्रा प्शक्रा उद्ोग इ.स्रापन करण्रात आल्राने ग्ररामीण औद्ोशगकीकरणरास चरालनरा शमळते.  िरासनराने 
सहकरारी तत्वरावर करा्गि करणराऱ्रा प्शक्रा उद्ोगरांनरा प्ोतसराहन शदले आहे. ग्ररामीण भरागराचे औद्ोशगकीकरण झराल्राने 
अशतरर्त श्मि्ती ्रा उद्ोगरात सरामरावून घेतरा ्ेते.  त्रामुळे ग्ररामीण दराररद्र व बेरोजगरारराची तीव्रतरा कमी करण्रास 
सराहराय् होते.

१०) रोजगाराच्ा संधी : िेतमरालरावर प्शक्रा केल्रानंतर अनुषंशगक करा्जे कररावी लरागतरात. उदरा. प्मराणीकरण, प्तवरारी, 
मरालराची सराठवणूक, वराहतूक, शवकी व्वस्रा इ.करा्गि पूणगि करण्रासराठी मोठ्रा प्मराणरावर मनुष्बळराची आवश्कतरा 
असते.  पररणरामी बेरोजगराररांनरा रोजगरारराच्रा नवनवीन संधी उपलबध होतरात.

११) मध्सरांचये उच्ारन : सहकरारी प्शक्रा संस्राZm लरागणराऱ्रा कचच्रा मरालराची खरेदी ्ेट उतपरादक िेतकऱ्रांकडून 
करतरात. तसेच उतपराशदत मरालराची प्त्क्ष शवकी बराजरारपेठेत करतरात. त्रामुळे ् रा व्वहराररात मध्स्रांचरा सहभराग नसतो. 
मरालराच्रा खरेदी शवकीच्रा व्वहराररात मध्स्रांचे उच्राटन झराल्राने उतपरादक िेतकऱ्रांची फसवणूक व शपळवणूक 
्रांबते.  ग्रराहकरांनरा चरांगल्रा दजरागिच्रा उतपराशदत वसतू ररासत दरराने शमळतरात.

 
  

७.४ प्रतक्र्ा सहकारी संसरयेची का्ये : (Functions of Processing Co-operative Society)

१)  ियेिमालाचये एकत्ीकरि : सहकरारी प्शक्रा उद्ोग शवशिष प्करारच्रा िेतमरालरावर प्शक्रा करण्राचे करा्गि करतरात.  
त्रासराठी आवश्क असणराऱ्रा कÀÀ्रा मरालराचे उतपरादन उतपरादक सभरासद करतरात. त्रांच्रा मराफ्कत उतपराशदत मरालराचे 
एकरिीकरण शकंवरा संकलन करणे आशण त्राची उतपरादन केंद्रराप्गित वराहतूक करणे ही करा्जे संस्रा करते.

२)   ियेिमालावर प्रतक्र्ा करिये :  सहकरारी प्शक्रा संस्ेचे मुख् करा्गि महणजे शवशिष प्करारच्रा िेतमरालरावर प्शक्रा 
करणे आशण शवशिष गुणवततरा असणराऱ्रा मरालराचे उतपरादन करणे हे असते. त्रामुळे मरालराच्रा गुणवततेत वराढ होते. 
पररणरामी उतपराशदत मरालरास चरांगलरा भराव शमळतो आशण ग्रराहकरांनरा चरांगलरा मराल ररासत दररात उपलबध होतो.

कृिी-

१) िुमच्ा पररसरािील प्रतक्र्ा कराव्ा लागिाऱ्ा ियेिी उतपादनांची ्ादी ि्ार करा.
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१ 
 िेतमरालराचे 
एकरिीकरण

९  
उतपरादन वराढीसराठी शवकरास 

्ोजनरा त्रार करणे

२
 िेतमरालरावर 
प्शक्रा करणे

३
उतपराशदत मरालराची 

शवकी

४
शिक्षणराच्रा सो्ी

५
पीक संरक्षणराबराबत 

मरागगिदिगिन६
 बी-शब्राणे,खते 

पुरशवणे

७
उप-उतपरादनराच्रा 
शवकरासरालरा चरालनरा

८
िेतमरालराच्रा उतपरादनरासराठी 

कजगिपुरवठरा

१०
मरागगिदिगिन व 
प्शिक्षण

प्रतक्र्ा सहकारी 
संसरयेची का्ये

३)   उतपातदि मालाची तवक्री : प्शक्रा संस्ेवदरारे उतपराशदत मरालराची शवकी करण्रासराठी मरालराचे प्मराणीकरण, प्तवरारी, 
सराठवण आशण वराहतुकीची व्वस्रा करणे, खुल्रा बराजरारपेठेत उतपराशदत मरालराची शवकी करणे अिी महत्वराची 
जबराबदरारी संस्रा परार पराडते. त्रामुळे सभरासदरांची मराल शवकीच्रा अडचणीतून मु्ततरा होऊन त्रांच्रा उतपराशदत 
मरालरास ्ोग् शकंमत शमळते.

४)   तिक्षिाच्ा सो्ी :  सहकरारी प्शक्रा संस्ेच्रा करा्गिक्षेरिरात िराळरा, महराशवद्राल्े, व्रावसराश्क शिक्षण, तरंि शिक्षण 
संस्रांची स्रापनरा करून त्रा भरागरातील जनतेस तरांशरिक व व्रावसराश्क शिक्षणराच्रा सो्ी संस्ेमराफ्कत उपलबध करून 
शदल्रा जरातरात. व्रावसराश्क कौिल् असणरारे मनुष्बळ प्शक्रा उद्ोगरास स्राशनक परातळीवर उपलबध करून शदले 
जराते. त्रा भरागरातील जनतेस रोजगरारराच्रा संधी उपलबध करून शदल्रा जरातरात. त्रामुळे मोठ्रा प्मराणरावर सरामराशजक 
शवकरासरालरा हरातभरार लरागतो.

५)  पीक संरक्षिाबाबि माग्थदि्थन : प्शक्रा संस्ेचे करा्गि हे िेतीमरालराच्रा उतपरादनरावर अवलंबून असते. शपकरांचे 
वेगवेगळ्रा करारणराने होणराऱ्रा नुकसरानीपरासून संरक्षण कसे कररावे, शपकरांनरा कीड लरागू न्े, उतपरादकतेवर पररणराम होऊ 
न्े तसेच शपकरांच्रा लरागवडी बराबतही सभरासदरांनरा संस्रांकडून मरागगिदिगिन केले जराते.

६) बी-तब्ािये,खिये पुरतविये : िेती उतपरादनरांची गुणवततरा व उप्ोशगतरा वराढशवण्रासराठी, अशधक पीक ्ेण्रासराठी उततम 
प्तीचे बी-शब्राणे व ररासरा्शनक खते इ.वसतूंचरा पुरवठरा कमी शकंमतीत सभरासदरांनरा पुरशवण्राचे करा्गि प्शक्रा संस्ेमराफ्कत 
केले जराते.

७) उप-उतपादनाच्ा तवकासाला चालना : सहकरारी प्शक्रा संस्ेमुळे उप-उतपरादनराच्रा शवकरासरालरा चरालनरा शमळते. 
उदरा. करापसरावर प्शक्रा करून सरकीपरासून खराद्तेल, मळीपरासून अलकोहोल शनशमगिती, ऊसराच्रा शचपराडरापरासून करागद 
शनशमगिती केली जराते.
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८) ियेिमालाच्ा उतपादनासाठी कज्थपुरवठा : िेतमरालराच्रा उतपरादनरासराठी आवश्क असलेल्रा पिैराMr  JaO संस्ेमराफ्कत 
सोडशवली जराते. िेतमरालराच्रा तरारणरावर शकंवरा मरालराच्रा शवकीमधून कजगि वसूली केली जरात असल्रामुळे उतपरादकरांनरा 
कजगि फेडीची शचंतरा रराहत नराही व कजगि शमळशवण्रासराठी सरावकराररांवर अवलंबून रराहरावे लरागत नराही. असे महत्वराचे करा्गि 
प्शक्रा संस्रा करतरात.

९)   उतपादन वाढीसाठी तवकास ्ोजना ि्ार करिये  : सहकरारी प्शक्रा संस्ेचे मुख् करा्गि महणजे उतपरादन वराढीसराठी 
अनेक ् ोजनरा शनमरागिण करणे असते. ् रा संस्रांचे ् ि कचच्रा मरालराच्रा महणजेच िेती मरालराच्रा उपलबधतेवर अवलंबून 
असते.  अशधक प्मराणरात कच्रा मराल उपलबध होण्रासराठी तसेच उतपरादन वराढीसराठी प्शक्रा क्षेरिरात शवकरासराच्रा 
्ोजनरा हराती घेतल्रा जरातरात व त्रा ्ोजनरांच्रा अंमलबजरावणीकडे अशधक लक्ष शदले जराते.

१०) माग्थदि्थन व प्रतिक्षि : िेतमरालराचे नैसशगगिक आपततीपरासून संरक्षण करणे तसेच शपकरांच्रा वराढीसराठी प््तन करणे, 
त्राZंm मरागगिदिगिन आशण प्शिक्षण देण्राचे कराम सहकरारी प्शक्रा संस्रा करतरात. त्रामुळे सभरासद िेतकऱ्रांनरा आधुशनक 
तंरिज्ञरान समजते. बराजरारपेठेतील सपधजेत शटकून रराहणे, मरालरालरा ्ोग् शकंमत शमळवून देणे, ग्रराहकरांनरा उततम प्तीचरा 
मराल ्ोग् शकंमतीत पुर{dणे ्रासराठी प्शक्रा संस्रा प््तन करते. सभरासद िेतकऱ्रांनरा चरांगले मरागगिदिगिन शमळराल्रामुळे 
सभरासदरांचरा आश ग्िक आशण सरामराशजक शवकरास होतो.

७.५ सहकारी प्रतक्र्ा उद्ोग :
िेतमरालरावर प्शक्रा करून त्राचे पकक्रा मरालरात रूपरांतर करणराऱ्रा व सहकरार तत्वरावर करा्गि करणराऱ्रा सहकरारी 

संस्रांनरा सहकरारी प्शक्रा संस्रा असे महणतरात. उदरा. ऊसरापरासून सराखर बनशवणे, करापसरापरासून गरासड्रा व सूत बनशवणे, 
तेलशब्रंापरासून खराद्तेल शनशमगिती इत्रादी. िेतीमरालरावर प्शक्रा करून शवकी केल्रास त्राचरा िेतकऱ्रांनरा अशधक लराभ 
शमळतो महणून सहकरारी प्शक्रा संस्रांची स्रापनरा करणे अत्ंत गरजेचे आहे.

भरारतरात सन १९१७ मध्े महैसूर रराज्रात पशहली करापूस शपंजणी संस्रा स्रापन करण्रात आली. सन १९२१ मध्े 
तिराच प्करारची संस्रा गुजररात रराज्रात स्रापन झराली. भरारतरामध्े सन १९५१ मध्े पशहली सूत शगरणी सुरू करण्रात आली. 
त्रानंतरच्रा कराळरात वेगवेगळ्रा प्शक्रा करणराऱ्रा सहकरारी संस्रा स्रापन करण्रात आल्रा.   

अ)   सहकारी साखर कारखानये : सहकरारी सराखर उद्ोग हरा प्शक्रा उद्ोगरातील एक महत्वराचरा सहकरारी प्शक्रा उद्ोग 
आहे.   महरारराषट्रातील सराखर करारखरान्रांनी ग्ररामीण भरागराचरा शवकरास घडवून आणण्रासराठी फरार मोठ्रा प्मराणरावर 
मदत केली आहे. भरारतरातील पशहलरा सहकरारी सराखर करारखरानरा ररावबहराददूर सव. सी. वही. एस. नरशसंह रराजू ्रांनी सन 
१९३३ मध्े आंध्र प्देिरातील ‘इशटकोपक्रा’ ्े्े स्रापन केलरा. त्रावेळी त्राची गराळप क्षमतरा ७५ टन ऊस प्शत शदन 
एवढी होती. हरा करारखरानरा आजही चरांगल्रा कस्तीत आहे. महरारराषट्रात पशहलरा सहकरारी सराखर करारखरानरा अहमदनगर 
शजलह्रातील प्वररानगर ्े्े सन १९५१ मध्े पदमश्ी डॉ. शवठ्ठलरराव शवखे पराटील ्रांच्रा प््तनराने सुरू झरालरा. 
आधुशनक प्गत तरंिज्ञरानराच्रा आधरारे उभरारलेलरा हरा करारखरानरा आहे. भरारतरातील ३१६ सराखर करारखरान्रांपैकी १२२ 
सहकरारी सराखर करारखराने महरारराषट्रात आहेत. ्रा सहकरारी प्शक्रा उद्ोगराचे भरागधरारक सभरासद हे करारखरान्राच्रा 
करा्गिक्षेरिरातील ऊस उतपरादक िेतकरी असतरात. तसेच प्रा्शमक सहकरारी पतपुरवठरा संस्रांनराही सभरासदतव शदले जराते. 
भरांडवल उभरारणीत रराज् सरकरारचरा सहभराग असतो. ् रा उद्ोगरात ऊसरावर प्शक्रा करून सराखरेची शनशमगिती केली जराते. 
सराखर उतपरादनराबरोबरच सराखर करारखरान्रांनी उप उतपरादन शनशमगिती प्कलप सुरू केलेले आहेत. उदरा. मळी प्कलप, गॅस 
अलकोहल शनशमगिती, सहवीज शनशमगिती प्कलप, इ्ेनॉल इंधन शनशमगिती, पेपर पराशटगिकल बोडगि इ. ज्रा शठकराणी ऊसरापरासून 
सराखर शनमरागिण करण्राच्रा सो्ी नसतरात त्रा शठकराणी ऊसरावर प्शक्रा करून गूळ त्रार केलरा जरातो. गुळरालरा सुद्रा 
चरांगली मरागणी असते. त्रामुळे सहकरारी पद्तीने गूळ त्रार करण्राचरा उद्ोग हराती घेतरा ्ेतो. सहकरारी सराखर 
करारखरान्रांचरा मुख् उदिेि सहकरारी तत्वरावर ऊसरापरासून सराखर त्रार करणे व उप उतपरादनरासराठी करा्गििराळरा स्रापन 
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करून िेतकऱ्रांची आश्गिक कस्ती सुधरारणे हरा आहे. सहकरारी सराखर करारखरान्रांचे व्वस्रापन संचरालक मंडळराद्रारे 
bmoH$emhr पद्तीने केले जराते. सराखर करारखरान्रांनरा िरासन भराग भरांडवलराच्रा सवरूपरात भरांडवल पुरशवते. औद्ोशगक 
आश्गिक शवकरास महरामंडळ ्ोजनेच्रा खचरागिच्रा ६० टके् दीघगिमुदतीचे कजगि देते.  केंद्र व रराज् सरकरार ५०-५० टक्े 
कजरागिलरा हमी  देते. महरारराषट् रराज्रात सवरागित जरासत सहकरारी सराखर करारखराने आहेत.

सहकारी साखर कारखाना

गूळ उतपादन
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ब) सहकारी सूि तगरण्ा - करापूस ्रा नगदी शपकरावर प्शक्रा करून करापडराच्रा शनशमगितीसराठी आवश्क असणराऱ्रा 
सूतराचे उतपरादन करणरारी सहकरारी प्शक्रा संस्रा महणजे सहकरारी सूत शगरणी हो्. सहकरारी सूत शगरणी सहकरारी 
प्शक्रा संस्रामध्े दुसऱ्रा कमरांकरावर आहेत. सहकरारी चळवळीमध्े सराखर करारखरान्रांइतकेच त्रांचे स्रान महत्वराचे 
असतेे. भरारतरात पशहली सूत शगरणी सन १९५१ मध्े सुरू झराली. शन्ोजन कराळरात सूत शगरण्रांची संख्रा मोठ्रा 
प्मराणरावर वराढली. महरारराषट्, गुजररात, तराशमळनराडू ्रा करापूस उतपरादन करणराऱ्रा रराज्रात प्रामुख्राने सहकरारी सूत 
शगरण्रा स्रापन करण्रात आल्रा. िेतकऱ्राने उतपराशदत केलेल्रा करापसराचे शपंजण करणे, करापसराच्रा गरासड्रा बरांधणे, 
बरांधलेल्रा गरासड्रांचे सूत त्रार करणे ते सूत करापड शगरण्रांनरा शवकणे इ.करा्गि सूत शगरण्रा करीत असतरात.  त्राशिवरा् 
करापसराच्रा सरकीपरासून खराद्तेल आशण पेंड त्रार करण्राचरा उद्ोगही सहकरार क्षेरिरात चरालतो. सूतरापरासून त्रार 
केलेल्रा करापडराची शन्रागित मोठ्रा प्मराणरावर केली जराते. 

सहकारी सिू तगरण्ा

 भरारतरासरारख्रा शवशवधतेने नटलेल्रा देिराचरा अनेक प्करारच्रा करापडराची शनशमगिती करण्रात वरचरा कमरांक आहे. मलमल 
आशण शप्ंट असलेले करापड भरारतरात प्राचीन कराळरापरासून त्रार केले जराते. त्रासराठी लरागणराररा करापूस हरा िेतीमधून 
उतपराशदत होतो. िेतकऱ्रांनी उतपराशदत केलेल्रा करापसरालरा ्ोग् भराव शमळवून देण्रासराठी करापसरावर प्शक्रा करणराऱ्रा 
उद्ोगरंाची स्रापनरा करण्रावर भर शदलरा जरातो. सवरातंत्् प्राप्तीनंतर सरकरारने देिरातील हरातमराग व ्ंरिमरागरावरील 
करापड उतपरादनरालरा उततजेन देण्राचे धोरण सवीकरारले. त्रामुळे ग्ररामीण भरागरातील असंख् शवणकररांनरा उपशजशवकेचे 

कृिी-
२) नजीकच्ा सहकारी साखर कारखान्ास भयेर दयेऊन कारखान्ाच्ा कामकाजाची मातहिी गोळा करा.
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 सराधन उपलबध होऊ िकले. करापूस उतपरादकरांनरा हमीभराव शमळरावरा महणून महरारराषट् िरासनराने १९७२ सराली करापूस 
खरेदीच्रा संदभरागित ‘करापूस एकराशधकरार खरेदी ्ोजनरा’ सुरू केली. सरकीपरासून तेल कराढण्राचे करारखराने सुरू करण्रात 
आले आहेत. भरारतरातून परदिेरात करापडराची शन्रागित केली जराते. भरारतराच्रा शन्रागित व्रापराररात करापड उद्ोग सववोच् 
स्रानी आहे.

सहकारी सिू तगरिी

 भरारतरात पशहली सूत शगरणी आंध्र प्देिरामध्े शवणकररांनी स्रापन केली आहे. सूत शगरण्रा तसेच शजशनंग-पे्शसंग सहकरारी 
संस्रा आपल्रा सभरासदरासराठी सूतराचे उतपरादन आशण पुरवठरा करण्रासराठी शवणकररांनी एकरि ्Dे$न सूत शगरण्रा स्रापन 
केल्रा. महरारराषट्रामध्े गेल्रा ५० वषरागित सहकरारी सूत शगरण्रांनी उल्ेखनी् प्गती केली आहे.  महरारराषट्रात मराचगि 
२०१८ अखेर सूत शगरण्रांची संख्रा ११६ असून करापूस उतपरादक िेतकऱ्रांसराठी ‘‘महरारराषट् रराज् सहकरारी करापूस 
उतपरादक पणन महरासंघ’’ ही शिखर संस्रा नरागपूर ्े्े स्रापन केली आहे.

क)   दुगध सहकारी संसरा - दुगध उतपरादक सहकरारी संस्रा ्रा ग्ररामीण भरागरात स्रापन होतरात. दूध व्वसरा्रािी शनगडीत 
गरा्ी, महिी, िेळ्रा, मेंढ्रा इ.मुळे दुगध शनशमगिती होते. दुधरापरासून पेढे, चीज, तूप, लोणी, दही, श्ीखंड इ.पदरा्गि त्रार 
केले जरातरात. ्राशिवरा् िेण, लेंड्रांमुळे खत शनशमगिती होते. कराही दूध उतपरादक संघ दुधराची परावडर (भुकटी) त्रार 
करतरात. गुजररातमध्े खेडरा शजलह्यरात सहकरारी तत्वरावर पशहलरा ‘‘शजलहरा सहकरारी दूध उतपरादक संघ’’ स्रापन झरालरा. 
देिरामध्े रराज् परातळीवर २२ दूध संघ स्रापन झराले असून ‘अमुल’(AMUL) ्रा दूध संघराचे प्मुख वगतीस कुरी्न 
्रांच्रा सहकरा्रागिने सन १९६५ मध्े निॅनल डेअरी डेवहलपमेंट बोडरागिची (NDDB) स्रापनरा करण्रात आली. ्रा 
बोडरागिमराफ्कत दुधराचरा महरापूर ्ोजनरा सुरू करण्रात आली. महरारराषट्रात दूध महरापूर ्ोजनेस चरांगले ्ि शमळराले आहे. 
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दुगध उतपरादन हरा िेतीलरा पूरक व्वसरा् आहे. दुधराचे संकलन, िीतकरण आशण शवकीचे उपकमही हराती घेतले जरातरात. 
सभरासदरांनरा दुधराच्रा गुणवततेच्रा आधरारे शकंमत शदली जराते. सभरासदरांनी पुरशवलेल्रा दुधराच्रा शकंमतीच्रा प्मराणरात 
नफ्राचे वराटप करण्रात ्ेते. मराचगि २०१८ अखेर महरारराषट्रात १२६९० प्रा्शमक दूधपुरवठरा संस्रा आशण ६३ मध्वतती 
दूधपुरवठरा संघ अकसततवरात होते. महरारराषट् रराज् परातळीवर मुंबई ्े्े महरारराषट् रराज् दुगध सहकरारी महरासंघ (महरानंद 
डेअरी) आहे. िरासन व दुगध सहकरारी संस्रा ्रांच्रात समनव् सराधण्राचे करा्गि ही संस्रा करते.

       दुगध सहकारी संसरा
  भरारतराने िेती क्षेरिरातील हररतकरांती प्मराणे दुगध व्वसरा्रात धवलकरांती केलेली आहे. महरारराषट्रात सहकरारी 

संस्रांकडून जवळपरास ८५%  दुधराचे संकलन केले जराते. दुधराचे उतपरादन वराढवून प्शक्रा करण्रासराठी ‘दूध महरापूर 
्ोजनरा’ िरासनराने अंमलरात आणली आहे. दुधरावर प्शक्रा करून प्शक्रा केलेल्रा मरालराची शवकी करण्राचे करा्गि दुगध 
शवकरास सहकरारी संस्रा करतरात. सभरासदराने संस्ेिी एकशनष् रराहून आपले शवकी्ोग् सवगि दूध संस्ेस पुरवरावे अिी 
अपेक्षरा असते.

  िेतकरी सभरासदरांसराठी ् रा संस्रा दुभती जनरावरे खरेदी करण्रासराठी अ्गिसहराय् करतरात.  त्रांनरा लरागणराररा चराररा व  
सरकी पेंड अलपदररात पुरशवतरात. महरारराषट् िरासनराने ‘‘गो पैदरास’’ करा्गिकम रराबशवलरा असून धवलकरांतीशवष्क धोरण 
जराहीर केले आहे.

  दुगध व्वसरा् हरा िेती व्वसरा्रालरा पुरक व्वसरा् आहे. ग्ररामीण भरागरात अनेक लोकरांनरा रोजगरार प्राप्त झरालरा 
आहे. हरा व्वसरा् िेतीिी शनगडीत आहे.
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िेतमरालरावर प्शक्रा करून वरापरण्रा्ोग् िेतमराल ग्रराहकरांनरा उपलबध करणे, उतपरादकरांनरा त्रांच्रा िेतमरालराचे ्ोग् 
मूल् शमळवून देणे तसेच प्शक्रा केलेल्रा मरालरास ्ोग् बराजरारपेठ शमळवून देण्राचे करा्गि प्शक्रा सहकरारी संस्रा करतरात.

व्ाख्ा -
‘‘मरालरावर प्शक्रा करणे हरा ज्रा संस्ेचरा मुख् उदिेि असतो ती संस्रा महणजे प्शक्रा सहकरारी संस्रा हो्.’’

q प्रतक्र्ा सहकारी संसरयेची वैतिष्ट्ये-
१)   ऐकच्क संघटन
२)   भरांडवल उभरारणी
३) लोकिराही व्वस्रापन
४)   जोड व्वसरा्रांचरा शवकरास
५)   प्शक्रा क्षेरिराचरा शवकरास
६)   िेतमराल उतपरादन पररसररात स्रापनरा
७)   सहकरार प्शिक्षण व मरागगिदिगिन
८)   उतपरादक सभरासदरांनरा सेवरा सुशवधरा
९)   ग्ररामीण औद्ोशगकीकरणरास चरालनरा
१०) रोजगरारराच्रा संधी
११) मध्स्रांचे उच्राटन

q प्रतक्र्ा सहकारी संसरयेची का्ये
१)   िेतमरालराचे एकरिीकरण
२)   िेतमरालरावर प्शक्रा करणे
३)   उतपराशदत मरालराची शवकी
४)   शिक्षणराच्रा सो्ी
५)   पीक संरक्षणराबराबत मरागगिदिगिन
६)   बी-शब्राणे,खते पुरशवणे
७)   उप उतपरादनराच्रा शवकरासरालरा चरालनरा
८)   िेतमरालराच्रा उतपरादनरासराठी कजगिपुरवठरा
९)  उतपरादन वराढीसराठी शवकरास ्ोजनरा त्रार करणे
१०)  मरागगिदिगिन व प्शिक्षण

७.६  सारांश
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q सहकारी प्रतक्र्ा उद्ोग
अ)  सहकरारी सराखर करारखराने 
ब)   सहकरारी सूत शगरणी 
क)   दुगध सहकरारी संस्रा
वरील सवगि संस्रांचे ग्ररामीण शवकरासरासराठी, रोजगरारराच्रा संधी उपलबध होण्रासराठी सरामराशजक शवकरासरात महत्वराचे 

स्रान आहे. 

१)   कापूस एकातधकार खरयेदी ्ोजना - करापूस उतपरादकरांनरा हमीभराव शमळरावरा ्रासराठी महरारराषट् िरासनराने सुरू केलेली 
्ेराजनरा.

२)   उप-उतपादन - िेतमरालरावर प्शक्रा केल्रावर जो मराल शिल्क रराहतो त्रा उप पदरा्रागिचरा वरापर करून नवीन वसतू 
त्रार करणे.

३)   जोड व्वसा् - िेतीबरोबर इतर व्वसरा् करणे.
४)   मध्सरांचये उच्ारन - खरेदी शवकी व्वहराररात मध्स्रांचरा (दलराल/एजंट/अडत्रा) सहभराग नसणे. 
५)   दूध महापूर ्ोजना- दुधराचे उतपरादन वराढवून प्शक्रा करण्रासराठी महरारराषट् िरासनराने सुरू केलेली ्ोजनरा.

प्र.१ अ)  खालील तदलयेल्ा प्ा्थ्ामधून ्ोग् प्ा्थ् तनवडून तवधानये पूि्थ करा व पुनहा तलहा.

१)  महरारराषट्रात पशहलरा सहकरारी सराखर करारखरानरा ----- ्े्े स्रापन करण्रात आलरा.
 अ) प्वररानगर       ब) पुणे           क) सरातराररा

२)  महरारराषट् रराज् दुगध सहकरारी महरासंघ ----- ्े्े आहे.
     अ) पुणे            ब) मुंबई            क) कोलहरापूर

३)  प्शक्रा सहकरारी संस्ेचे मुख् करा्गि ----- आहे.
 अ) उतपरादन            ब) शवपणन         क) प्शक्रा

४)  िेतमरालरावर प्शक्रा केल्रामुळे मूळ उतपरादनराचे मूल् ----- 
 अ) कमी होते          ब) वराढते            क) कस्र रराहते

५)  भरारतरात पशहली सूत शगरणी ----- सराली स्रापन झराली.
   अ) १९४९            ब) १९५०   क) १९५१

७.७ महत्त्ाच्ा संज्ा

७.८  सत्ाध्ा्
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ब)  ्ोग् जोड्ा जुळवा.
 

‘अ’ गर ‘ब’ गर

अ) पशहली करापूस शपंजणी संस्रा

ब) भरारतरातील पशहलरा सहकरारी सराखर करारखरानरा

क) दुगध सहकरारी संस्रा

ड) महरानंद डेअरी

ई) प्शक्रा उद्ोग

१) प्वररानगर

२) हररतकरांती 

३) १९१७

४) इशटकोपक्रा

५) १८१७

६) गृहशनमरागिण सहकरारी संस्रा

७) दूध महरापूर ्ोजनरा

८) कोलहरापूर

९) ऊसरापरासून सराखर त्रार करणे

१०) मुंबई

 
क)  खालील तवधानांसाठी एक िबद / िबदसमूह तलहा.

१) सराखर उतपरादनरांसराठी आवश्क असलेलरा कच्रा मराल
२) दुधराचरा दजरागि शटकशवण्रासराठी आवश्क असलेली एक सशुवधरा
३) करापूस उतपरादकरांनरा हमीभराव शमळशवण्रासराठी िरासनराने सुरू केलेली ्ोजनरा
४) दुगध व्वसरा्रात झरालेली करांती

ड)  खालील तवधानये चूक तकंवा बरोबर िये तलहा.
१) सहकरारी प्शक्रा संस्ेमुळे रोजगरारराची संधी उपलबध होते.
२) करापसरावर प्शक्रा करण्राची गरज नसते.
३) प्शक्ेनंतर मूळ पदरा्रायंची शकंमत कमी होत जराते.
४) प्शक्रा सहकरारी संस्ेची पतपुरवठ्रािी सरांगड घरालून कजरागिची वसुली करतरा ्ेते.
५) प्शक्रा संस्ेचरा करारभरार हुकूमिराही पद्तीने चरालतो.

इ)  खालील तवधानये पूि्थ करा.
१) प्शक्रा संस्ेचे करा्गि प्रामुख्राने .......... उतपरादनरावर अवलंबून असते.
२) दुगध उतपरादक सहकरारी संस्रा शविेषतथः ............. भरागरात स्रापन केल्रा जरातरात.
३) भरारतरात .............. ्े्े पशहली करापूस शपंजणी संस्रा स्रापन करण्रात आली.
४) सहकरारी सूत शगरणी सहकरारी प्शक्रा संस्रांमध्े .................. कमरांकरावर आहे.
५) सहकरारी सूत शगरणीसराठी लरागणराररा कच्रा मराल महणजे ............ हो्.
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(फ) अचूक प्ा्थ् तनवडा.

१) महरारराषट्रातील पशहलरा सहकरारी सराखर  
    करारखरानरा

२) दुगध व्वसरा्रातील करांती

३) 

४) प्शक्रा सहकरारी संस्रा

िेतीलरा पूरक व्वसरा्

प्वररानगर, दुगध व्वसरा्, धवल करांती, ghH$mar gyV {JaUr

ग)   एका वाक्ाि उतिरये तलहा.
१) प्शक्रा सहकरारी संस्रा महणजे करा्?
२) करापूस एकराशधकरार खरेदी ्ोजनरा महणजे करा्?
३) उपउतपरादन महणजे करा्?
४) सराखर उतपरादनरासराठी आवश्क असलेलरा कच्रा मराल कोणतरा?

ह)   खालील वाक्ांिील अधोरयेकखि िबद दुरुसि करून वाक् पुनहा तलहा.
१) प्शक्रा संस्ेचरा करारभरार हुकूमिराही पद्तीने चरालतो.
२) सहकरारी सूत शगरणी ऊसरावर प्शक्रा करते.
३) प्शक्रा सहकरारी संस्ेचे मुख् करा्गि त्रार मरालरावर प्शक्रा करणे हो्.
४) महरारराषट्रातील पशहलरा सहकरारी सराखर करारखरानरा पुणे ्े्े स्रापन झरालरा.

ई)   गराि न बसिारा िबद िोधा.
१) अ) तेलशब्रा ब) दूध क) सराखर ड) करापूस
२) अ) सूत शगरण्रा ब) िीतगृहे क) सराखर करारखराने ड) तेल शगरण्रा
३) अ) मळी ब) अलकोहोल क) इ्ेनॉल ड) सरकी

ज)   ्ोग् क्रम लावा.
 अ) सूत  ब) गरासड्रा
 क) करापड  ड) करापूस शपंजणी

प्र.२ खालील संज्ा सपष् करा.
१) दूध महरापूर ्ोजनरा
२) उप उतपरादन
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३) जोड व्वसरा्
४) करापूस एकराशधकरार खरेदी ्ोजनरा

प्र.३  सवमि तलहा./ उप्ोजनावर आधाररि प्रशन.
१) सहकरारी प्शक्रा संस्ेमुळे रोजगराररात वराढ होते.
२) सहकरारी प्शक्रा संस्ेमुळे ग्ररामीण शवकरासरालरा चरालनरा शमळते.

प्र.४ फरक सपष् करा.
१) प्शक्रा सहकरारी संस्रा आशण सेवरा सहकरारी संस्रा
२) प्शक्रा सहकरारी संस्रा आशण सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा

प्र.५  रीपा तलहा.
१) सहकरारी सराखर करारखराने
२) सहकरारी सूत {JaÊçm

३) सहकरारी दुगध संस्रा
४) प्शक्रा सहकरारी संस्रा

प्र.६  कारिये द्ा.
१) सहकरारी सराखर करारखरान्रामुळे ग्ररामीण शवकरासरालरा चरालनरा शमळराली आहे.
२) सहकरारी प्शक्रा संस्ेमुळे ग्ररामीण उद्ोगरात वराढ झराली आहे.
३) िेतमरालरावर प्शक्रा केल्रास त्रालरा चरांगली शकंमत शमळते.
४) प्शक्रा सहकरारी संस्रा उतपरादन क्षेरिराच्रा पररसररात स्रापन करतरात.

प्र.७  खालील प्रशनांची उतिरये रोडक्ाि तलहा.
१) प्शक्रा सहकरारी संस्ेची वैशिषट्े सपष कररा.
२) प्शक्रा सहकरारी संस्ेची करा्जे सपष कररा.

प्र.८  दीिघोिरी प्रशन.
१) प्शक्रा सहकरारी संस्ेची व्राख्रा शलहून वैशिषट्े सपष कररा. 
२) प्शक्रा सहकरारी संस्ेची करा्जे सपष कररा.

uuu
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८. सहकारी तवपिन संसरा (सहकारी खरयेदी-तवक्री संसरा)
(Marketing Co-operative Society)

८.१  प्रसिावना ८.५  संिरन रचना

८.२  अर्थ आति व्ाख्ा ८.६  सारािं

८.३  वतैिष्ट्ये  ८.७  महत्वाच्ा संज्ा 

८.४  का्ये ८.८ सवाध्ा्

८.१ प्रसिावना:- (Introduction)
 भरारत हरा ककृशषप्धरान देि असून िेतीलरा भरारती् अ्गिव्वस्ेचरा कणरा असे महटले जराते. सहकरारराच्रा मराध्मरातून 
िेतकऱ्रांच्रा िेतमरालरास ्ोग् भराव शमळवून देण्रासराठी व मध्स्रापरासून मु्ततरा करण्रासराठी सहकरारी खरेदी शवकी संस्रा 
स्रापन झरालेल्रा आहेत. िेतकऱ्रांकडील िेतमराल खरेदी करून तो ग्रराहक व व्रापराऱ्रांनरा शवकी करण्राची व्वस्रा ही संस्रा 
करीत असते. ्रा संस्रा खरेदी शवकी संस्रा अ्वरा शवपणन संस्रा ्रा नरावरानेही ओळखल्रा जरातरात.

 िेतीमरालराच्रा शवकी व्वस्ेत अनेक दोष शदसून ्ेतरात. िेतीमरालराची शवकी दलरालरामराफ्कत केल्राने िेतकऱ्रांची  
वजनमरापरात फसवणूक केली जराते. िेतमरालरालरा कमी शकंमत देऊन िेतकऱ्रांचे नुकसरान होते. ्रामुळे िेती  उतपरादनरात वराढ व 
सुधरारणरा करण्रास त्रांनरा वराव रराहत नराही.िेतकऱ्रांचे अज्ञरान, दराररद्र, अशिशक्षतपणरा, बराजरारपेठेचे अपुरे ज्ञरान, सराठवणूकीचरा 
अभराव, सततची नराशपकी, कजगिबराजरारीपणरा, िेतीमरालरास पुरेसरा भराव न शमळणे ् रा सरारख्रा करारणरांमुळे जी शकंमत शमळेल त्राच 
शकंमतीलरा िेतकरी िेतमरालराची शवकी करतो.

सहकारी तवपिन संसरा
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 िेतमरालरास ्ोग् भराव शमळरावरा व िेतकऱ्रांच्रा आश्गिक शहतराचे रक्षण करण्रासराठी िेतमराल खरेदी – शवकी संबंधी 
आवश्क करा्गि सहकरारी तत्वरावर परार पराडण्राच्रा हेतूने िेतकऱ्रांनी एकरि ् ेऊन स्रापन केलेल्रा संस्रांनरा “शवपणन सहकरारी 
संस्रा” अ्वरा “सहकरारी खरेदी – शवकी संस्रा” असे महणतरात.

        िेती क्षेरिराच्रा शवकरासरात सहकरारी शवपणन संस्रांनरा अत्ंत महत्वराचे स्रान आहे. ्रा प्करणरात आपण सहकरारी शवपणन 
संस्ेचरा सशवसतर अभ्रास करणरार आहोत.  

सहकारी तवपिन संसरयेची सरापना : 
        उतपरादक ते ग्रराहकराप्यंत मराल शवकीस प्ोतसराहन देणे, िेतकऱ्रांच्रा िेतीमरालmMr शवकी तसेच शन्रागितक्षम उतपरादनरास 
सराहराय् करण्रासराठी सहकरारी शवपणन संस्रांची स्रापनरा करण्रात आली आहे. भरारतरातील पशहली सहकरारी शवपणन संस्रा 
मुंबई प्रातंरातील हुबळी ्े्े १९१५ मध्े स्रापन झराली. सध्रा महरारराषट्रात मराचगि २०१८ अखेर १२०७ सहकरारी शवपणन संस्रा 
आहेत. 

८.२ अर्थ आति व्ाख्ा:- (Meaning & Definition) :
 अर्थ:

‘शवपणन’ ही संज्ञरा अशति् व्रापक अ्रागिने वरापरली जराते. शवपणनरामध्े वसतूची खरेदी व शवकी आशण शवशवध 
व्रावसराश्क सेवरा इ. चरा समरावेि होतो. ् रा संस्रा उतपरादकरांकडून िेतमरालराची खरेदी करतरात व  ग्रराहकरांप्यंत पोहोचवण्रासराठी 
आवश्क ती करा्जे परार पराडतरात.

 सहकरारी शवपणन संस्रा ही िेतकऱ्रांनी सवेच्ेने एकरि ्ेऊन स्रापन केलेली असते. सभरासद िेतकऱ्रांचरा मराल 
शकफरा्तिीरपणे शवकून देणरारी ही संघटनरा असते. ्रा संस्रा सभरासद िेतकऱ्रांच्रा िेतमरालराचे एकरिीकरण, वराहतूक व 
सराठवणूक करणे, िेतमरालराचे प्मराणीकरण करून त्राची प्तवरारी ठरशवणे, िेतीमरालरालरा चरांगली बराजरारपेठ शमळवून देणे 
इ. करा्जे करतरात. ्रा संस्रांमराफ्कत िेती उतपरादन वराढशवण्राच्रा दृषीने उच् प्तीची बी-शब्राणे, खते, कीटकनरािके व 
अवजरारे पुरशवणे ्रासरारख्रा सेवरा पुरवून िेतकऱ्रांची बराजराररात होणरारी शपळवणूक ्रांबशवली जराते. िेती क्षेरिराशिवरा् शवणकर, 
मकच्मरार, दोरखंड उतपरादन अिरा अन् क्षेरिरातही सहकरारी खरेदी – शवकी संस्रा स्रापन झरालेल्रा शदसून ्ेतरात. आदिगि 
व्रापरारी प््रा शनमरागिण करण्राच्रा दृषीकोनरातून ्रा संस्रांची भूशमकरा खूप महत्वराची असते.

व्ाख्ा :
सहकरारी शवपणन संस्ेच्रा व्राख्रा अनेक शवचरारवंत व तजज्ञरांनी केलेल्रा आहेत. त्रा सवरायंच्रा व्राख्रांमध्े 

िेतमरालराच्रा खरेदी शवकी करा्रागिवर भर शदलरा आहे. कराळरानुरूप सहकरारी शवपणन संस्रांची भशूमकरा अशधक व्रापक झराली 
आहे. शवपणन सहकरारी संस्रांच्रा शवशवध व्राख्रा पुढीलप्मराणे आहेत.

१) भारिी् ररझवह्थ बँकेनये केलयेल्ा व्ाख्येनुसार : “खराजगी व्रापराऱ्रांपेक्षरा अशधक शकफरा्तिीरपणे िेतमरालराची खरेदी 
– शवकी करण्राच्रा करा्रागित सभरासदरांनरा मदत कररावी ्रा हेतूने िेतकऱ्रांनी एकरि ्ेऊन सहकरारी तत्वरावर स्रापन 
केलेली संस्रा महणजे सहकरारी खरेदी – शवकी संस्रा हो्.”

२) मागा्थरयेर तडगबी-अन्न अति ियेिी संिरनयेच्ा िजज् ्ांच्ा मिानुसार : “उतपरादक ते उपभोकत्राप्यंत आवश्क 
असणराऱ्रा िेतमरालराची शवपणन शक्रा सहकरारी तत्वरावर करणरारी संस्रा महणजे सहकरारी खरेदी – शवकी संस्रा हो्.”

३) डॉ.बी.एस.मारुर ्ांच्ा मिये : “शवपणन सहकरारी संस्रा ही िेतकऱ्रांनी सहकरारी तत्वरावर शवपणन करा्जे करण्रासराठी 
स्रापन केलेली संस्रा हो्.”
वरील व्राख्रा शवचराररात घेतल्रास असे लक्षरात ्ेते की, सहकरारी शवपणन संस्रा िेतकऱ्रांनी सवेच्ेने स्रापन केलेली 

व सभरासद िेतकऱ्रांचरा िेतमराल ररासत शकमंतीत शवकून देणरारी संघटनरा असते. उतपरादकरांपरासून ्ेट ग्रराहकरांप्यंत सवगि शक्रा 
करून िेतकऱ्रांचे शहतसंबंध जपते. 
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८.३  सहकारी खरयेदी – तवक्री/तवपिन संसरयेची वैतिष्ट्ये : (Characteristics of Marketing Co-operative  
Society):

 सहकरारी शवपणन संस्रा ्रा िेतकऱ्रांनी एकरि ्ेऊन त्रांच्रा आश्गिक शवकरासरासराठी स्रापन केलेल्रा असतरात. ्रा 
संस्रांची वैशिषट्े पुढील प्मराणे आहेत.

१)  ियेिकऱ्ांचये ऐक्चछिक संिरन :	सहकरारी खरेदी शवकी संस्रा िेतकऱ्रांच्रा शवकरासरासराठी सवेच्ेने एकरि ् ेऊन स्रापन 
केलेली संस्रा हो्. संस्रा ज्रा भरागरासराठी स्रापन झरालेली आहे ते् ील सज्ञरान िेतकऱ्रांनरा संस्ेचे सभरासद होतरा ् ेते. 
कोणत्राही व्क्तवर सभरासद होण्रासराठी स्ती केली जरात नराही. सभरासदतव रदि करण्रासराठी कोणत्राही प्करारचरा 
दबराव आणलरा जरात नराही. आपल्रा इच्ेनुसरार सभरासदतव रदि केले जराऊ िकते. 

२)  ियेिमालाचये तवपिन - सहकरारी खरेदी शवकी संस्रा ्रा िेतकरी सभरासदरांकडून शवपणनरासराठी िेतमराल प्राप्त करतरात. 
मरालराचे एकरिीकरण, वगतीकरण, सराठवणूक करणे व मरालरास ्ोग् शकंमत शमळवून देणे, िेतमरालराची शवकी करणे 
तसेच ररासत दररात िेती उप्ोगी व जीवनरावश्क वसतूचंी खरेदी करून िेतकऱ्रांनरा उपलबध करून देणे ्रासरारखी करामे 
करतरात. जेणेकरून अशनष व्रापरारी प््रांमुळे िेतकऱ्रांचे नुकसरान होणरार नराही ्राबराबत कराळजी घेतली जराते. 

३) तवसिृि का््थक्षयेत् : सहकरारी शवपणन संस्रांचे करा्गिक्षेरि खूपच शवसतृत असते, सभरासद अनेक भरागरातून एकरि आलेले 
असतरात. प्रा्शमक शवपणन संस्रांचे करा्गि म्रागिशदत असते. शजलहरा शवपणन संस्रांचे करा्गिक्षेरि एकरा शजलह्यरापुरते 
म्रागिशदत असते. आशण रराज् शवपणन संघराचे शवशिष रराज्रापुरते म्रागिशदत असते व रराषट्ी् शवपणन महरासंघराचे करा्गि 
संपूणगि देिभर चरालते. 

४) भांडवल उभारिी : सहकरारी शवपणन संस्रा आपल्रा सभरासदरांनरा भराग शवकून भरांडवलराची उभरारणी करीत असतरात. 
्राशिवरा् संस्रांनरा लरागणरारे भरांडवल वेगवेगळ्रा शवतती् संस्रांकडून कजगिरूपरात शमळशवले जराते.

सहकारी तवपिन 
संसरयेची वतैिष्ट्ये

२) िेतमरालराचे शवपणन

४) भरांडवल उभरारणी

६) पतपुरवठरा व
शवकीत सरांगड

८) संघी् रचनरा

१०) बराजरारपेठशेवष्ी मराशहती 
व अन् सशुवधरा 

१) िेतकऱ्रांचे ऐकच्क 
संघटन

३) शवसततृ करा्गिक्षेरि

५) लोकिराही करारभरार

७) िरासनरास धरान् खरेदी 
करा्रागित मदत

९) सभरासदरांच्रा क्ि्तीत 
वराढ

११)  मध्स्रांचे 
उच्राटन
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५) लोकिाही कारभार : शवपणन सहकरारी संस्ेचरा करारभरार लोकिराही पद्तीने चरालतो. ्रा संस्रांच्रा दैनशंदन 
करामकराजरासराठी संचरालक मंडळ शकंवरा करा्गिकरारी सशमती असते. संचरालक मंडळ हे सभरासदरांमधून शनवडले जराते. 
संस्ेचे महत्वराचे शनणगि् सभरासदरांच्रा वराशषगिक सवगिसराधरारण सभेत घेतले जरातरात.

६) पिपुरवठा व तवक्रीि सांगड : सहकरारी शवपणन संस्रांमुळे पतपुरवठरा आशण िेतीमराल शवकी ्रात सरांगड घरालतरा ्ेते. 
िेतकरी पतपुरवठरा संस्ेकडून कजगि घेतरात. हंगरामरानंतर िेतमराल शवकल्रावर पतपुरवठरा संस्रा िेतकऱ्रांकडून ्ेणे 
असलेल्रा रकमरा वसूल करून घेतरात व उरलेली रक्म िेतकऱ्रास परत करतरात. अिराप्करारे पतपुरवठरा संस्रांच्रा 
्कबराकीचे प्मराण कमी होते. तसेच वसुलीचे प्मराण वराढल्राने अन् सभरासदरांच्रा आश्गिक गरजरा भरागशवतरा ्ेतरात.

७) िासनास धान् खरयेदी का्ा्थि मदि : देिरातील जनतेलरा अन्नधरान् व अन् वसतूंचरा आवश्क शततकरा पुरवठरा वहरावरा 
महणून केंद्र सरकरार देिराच्रा शवशवध बराजरारपेठरांमधून धरान् खरेदी करीत असते. शवशवध रराज्रातील शवपणन संस्रा 
सरकरारलरा ्रा करामरात मदत करतरात, सहकरारी शवपणन संस्रांचे ग्ररामीण भरागराप्यंत पसरलेले जराळे आशण िेतकरी 
वगरागििी असणराऱ्रा संबंधरामुळे सरकरार धरान् खरेदी करू िकते.

८) संिी् रचना : भरारतरात सहकरारी शवपणन संस्रांची रचनरा संघी् सवरूपराची आहे. प्रा्शमक/ गराव  शकंवरा तरालुकरा 
परातळीवर प्रा्शमक सहकरारी शवपणन संस्रा स्रापन केली जराते. शजलहरा परातळीवर शजलहरा सहकरारी शवपणन संस्रा, 
रराज् परातळीवर रराज् सहकरारी शवपणन संस्रा व रराषट्ी् परातळीवर रराषट्ी् सहकरारी शवपणन संघ (नराफेड) करा्गिरत 
आहे. अिराप्करारे सहकरारी शवपणन संस्रांची रचनरा ही संघी् सवरूपराची आहे.

९) सभासदांच्ा क्र्िक्ीि वाढ : सहकरारी शवपणन संस्रा आपल्रा सभरासदरांच्रा क्ि्तीत वराढ करण्रासराठी मदत 
करीत असतरात. उदरा. सभरासदरांच्रा िेतमरालरास ् ोग् भराव शमळवून देणे, उतपरादनरात वराढ करणे, िेतमरालराच्रा तरारणरावर 
आगराऊ रक्म उचल देणे, सभरासदरांची खरेदीि्ती व सौदराि्ती वराढशवणे. सभरासदरांच्रा सौदराि्तीत वराढ झराल्राने 
त्रांनरा आश्गिक अडचणीच्रा प्संगी आपलरा मराल कमी शकंमतीत मध्स्रांनरा शवकण्राची वेळ ्ेत नराही.  

१०)  बाजारपयेठयेतवष्ी मातहिी व अन् सुतवधा : िेतकऱ्रांनरा बराजरारपेठरांशवष्ी मराशहती देणे, उतपरादन वराढीच्रा ्ोजनरा 
आखणे, बी-शब्राणे, खते, कीटकनरािके पुरशवणे, जीवनरावश्क वसतूंचरा पुरवठरा करणे इ. सशुवधरा संस्ेमराफ्कत 
पुरशवल्रा जरातरात.

११)  मध्सरांचये उच्ारन : शवपणन सहकरारी संस्रा िेतीमरालराचे शवपणन सवत:च करीत असल्राने िेतकऱ्रांचे िोषण 
करणराऱ्रा मध्स्रांचे उÀMmटन होते. िेतमराल खरेदी शवकीमध्े मुख्त: वजनमरापे, शहिेब, बराजरारभराव  इ. बराबत 
फसवणूक होते. मध्स्रांचे उच्राटन झराल्राने उशचत व्रापरारी पद्तीमुळे िेतकऱ्रांनरा ग्रराहकरांकडून ्ोग् शकंमत 
शमळते व त्राचरा आश्गिक फरा्दरा शवपणन संस्ेलरा होतो.

 
   

८.४  सहकारी तवपिन संसरांची का्ये :– (Functions of Marketing Co-operative Soeiety)
सहकरारी खरेदी शवकी संस्रांची करा्जे िेतमरालराच्रा खरेदी शवकी संबशधत आहेत. त्रामुळे िेतमरालराच्रा खरेदी शवकी 

प य्ंतच्रा सवगि बराबधींचरा समरावेि ्रा संस्राच्रा करा्रायंत होतो. सहकरारी शवपणन संस्रांची करा्जे पुढीलप्मराणे सरांगतरा ्ेतील.

कृिी-

१) ‘‘सहकारी तवपिन संसरा ियेिकऱ्ांच्ा दृष्ीनये महत्वाच्ा आहयेि’’ चचा्थ करा.
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१) ियेिमालाचये एकत्ीकरि व प्रिवारी करिये : शवपणन सहकरारी संस्ेकडून िेतमरालराचे एकरिीकरण केले जराते. करारण 
प्रा्शमक सहकरारी शवपणन संस्ेचे करा्रागिल् मुख्त: तरालुक्राच्रा शठकराणी असते. त्रांचे सभरासद िेतकरी ग्ररामीण 
भरागरात शवखुरलेले असतरात. सवगि िेतकऱ्रांचरा िेतमराल सरारख्रा प्तीचरा, दजरागिचरा, गुणधमरागिचरा अशण वजनराचरा नसतो. 
महणून िेतमरालराचे एकरिीकरण करून त्रा मरालराची प्तवरारी केल्रास चरांगली शकंमत प्राप्त होते.

२) साठविुकीच्ा सो्ी : िेतमरालराच्रा सराठवणुकीच्रा सो्ी िेतकऱ्रांकडे उपलबध असल्रास िेतमरालराची नरासधूस 
होत नराही.्ोग् शकंमत शमळेप्यंत िेतमराल सराठवणूक करण्रासराठी शवपणन सहकरारी संस्रा िेतकऱ्रांनरा सो्ी पुरशवतरात. 
बऱ्राच िेतकऱ्रांकडे सराठवणुकीची सुशवधरा नसते. सराठवणुकीची ्ोग् व्वस्रा असल्रास मरालराची गुणवततरा शटकून 
रराहते. ही सेवरा िेतकऱ्रांनरा अलप दररात पुरशवली जराते.

३) मालाची बांधिी करिये : िेतमरालराची बराजरारपेठेप्यंत शकंवरा गोदरामरात वराहतूक करण्रासराठी नीट हरातराळणी करतरा ्रावी 
व मराल सराठशवणे सोपे जरावे ्रासराठी मरालराच्रा सवरूपराप्मराणे त्राची बरांधणी केली जराते. मरालराची बरांधणी केल्रामुळे 
वसतूतील गुणधमगि शटकून रराहतरात. बरांधणी व्वकस्त असल्रास मराल कमी जरागेत सराठशवतरा ्ेतो व कमी खचरागित 
मरालराची वराहतूक करतरा ्ेते.

४) मालाची वाहिूक करिये : िेतमरालराची वराहतूक वेळोवेळी कररावी लरागते. िेतकऱ्रांकडील िेतमराल गोदरामरात आणणे, 
वगतीकरण केलेलरा मराल गोदरामरात नेणे आशण मरागणीनुसरार मरालराची वराहतूक करून त्राचरा पुरवठरा केलरा तरच िेती 
मरालरालरा चरांगली शकंमत शमळते. 

५) ियेिमालाची तवक्री करिये : सहकरारी खरेदी-शवकी संस्ेचे प्मुख करा्गि महणजे िेतमरालराची शवकी करणे हे हो्. ्रा 
संस्रा सभरासद िेतकऱ्रांचरा िेतमराल वराजवी दरराने शवकतरात. सहकरारी संस्रा अभरावी िेतकऱ्रांचरा िेतमराल शवकतरांनरा 
त्रांची फसवणूक केली जराते. खोटी वजनमरापे, कमी शकंमत, मध्स् इ. मुळे िेतकऱ्रांच्रा आश्गिक पररकस्तीत 
सुधरारणरा होण्राऐवजी शपळवणूक होते. कराही संस्रा मरालराची शवकी ग्रराहक भरांडरारे स्रापन करून करतरात.

६) ियेिमालाच्ा िारिावर उचल दयेिये : सहकरारी खरेदी-शवकी संस्रांनरा आपल्रा िेतमरालराची शवकी ततकराळ करणे िक् 
नसते. िेतकऱ्रास आश्गिक गरज भरासल्रास सहकरारी खरेदी शवकी संस्रा ह्यरा शजलहरा मध्वतती सहकरारी बँकेमराफ्कत 
िेतमरालराच्रा तरारणरावर शकमरान ६०% ते ७०% प्यंत रक्म उचल देतरात. ्रा उचलीमुळे िेतकऱ्रांची अश्गिक गरज 
पूणगि होते.अिरा वेळेस िेतमरालरास ्ोग् शकंमत शमळेप्यंत िेतकरी वराट पराहू िकतरात.

 

सहकारी तवपिन 
संसरयेची का य्े

२) सराठवणूकीच्रा 
सो्ी 

४) मरालराची वराहतूक 
करणे

७) सरकरारच्रा वतीने 
िेतमरालराची खरेदी 

९) शकंमतीवर शन्रिंण 
ठेवणे 

१) िेतमरालराचे एकरिीकरण व 
प्तवरारी करणे 

३) मरालराची बरांधणी 
करणे

६) िेतमरालराच्रा तरारणरावर 
उचल देणे

८) सभरासदरांनरा आवश्क 
मराशहती पुरशवणे

१०) िेतमरालराची शन्रागित 
करणे 

५) िेतमरालराची 
शवकी करणे 
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७) सरकारच्ा विीनये ियेिमालाची खरयेदी : िेतमरालराची शकमरान आधरारभूत शकंमत िरासन ठरशवते, जेवहरा बराजरारपेठेतील 
शकंमत आधरारभूत शकंमतीपेक्षरा कमी होते तेंवहरा सरकरार सभरासद िेतकऱ्रांकडून मराल खरेदी करते. अिी खरेदी 
सरकरारच्रा वतीने सहकरारी खरेदी-शवकी संस्रा करीत असतरात. उदरा. महरारराषट्रातील एकराशधकरार करापूस खरेदी, नराफेड 
मराफ्कत करांदरा खरेदी ्रासराठी तरालुकरा सतररावरील प्रा्शमक सहकरारी खरेदी शवकी संस्रा मदत करीत असतरात.

८) सभासदांना आवश्क मातहिी पुरतविये : सहकरारी शवपणन संस्ेकडून सभरासदरांनरा आवश्क मराशहती शदली जराते. 
नवनवीन उतपरादन तंरिराशवष्ी मराशहती पुरशवणे. बराजरारपेठरांशवष्ी मराशहती देणे व मरागगिदिगिन करणे, मरालराच्रा शकमंती, 
आवक, नवीन बदल, बराजरारपेठरांतील घडरामोडी, मरालराची मरागणी, पुरवठरा, शन्रागित इ. संदभरागित ्रा संस्रा  सभरासद 
िेतकऱ्रानंरा सशवसतर मराशहती देतरात.

९) तकंमिीवर तन्त्ंि ठयेविये : सहकरारी खरेदी–शवकी संस्रा िेतमरालराचे एकरिीकरण, प्तवरारी, सराठवणूक, प्शक्रा इ. 
करा्गि करतरात. त्रामुळे मध्स् वगरागिस वराव शमळत नराही. ग्रराहकरांच्रा मरागणी प्मराणे वराजवी शकमंतीत मरालराचरा पुरवठरा 
केलरा जरातो. त्रामुळे मरालराच्रा शकमंतीत चढउतरार होत नराही व  बराजरारपेठरांतील शकमंतीवर आपोआपच शन्रिंण रराहते.

१०) ियेिमालाची तन्ा्थि करिये : सहकरारी खरेदी-शवकी संस्रा िेतमरालराच्रा शन्रागितीचे करा्गि करतरात. सभरासद िेतकऱ्रांनी 
शन्रागितक्षम  ्ोग् िेतमरालराचे उतपरादन केल्रास त्रासराठी मरालराची बरांधणी करणे, मदु्रीकरण, शचनहरांकन, शबले त्रार 
करण ेइ. सवेरा उपलबध करून शदल्रा जरातरात. प्रा्शमक सहकरारी शवपणन संस्रा, रराज् सहकरारी शवपणन संघ ह्यरा ससं्रा 
रराषट्ी् सहकरारी शवपणन संघ (नराफडे) ्राचं्रा सहकरा्रागिन ेआंतररराषट्ी् परातळीवर खरेदी-शवकी करण्राच ेकरा्गि करतरात. 

 

८ .५  सहकारी खरयेदी तवक्री संसरांची संिरन रचना :  (Organisational  Structure  of  Marketing           
Co-operative  Societies) :
सहकरारी खरेदी-शवकी संस्रांची रचनरा शपरॅशमड प्मराणे असून महरारराषट्रामध्े ती पुढीलप्मराणे असते.

२) िुमच्ा पररसरािील खरयेदी तवक्री सहकारी संसरांची मातहिी संकतलि करा.
कृिी-

रराषट्ी् 
सतर

रराज् सतर

शजलहरा सतर

प्रा्शमक सतर
प्रा्शमक सहकरारी खरेदी-शवकी संस्रा

शजलहरा मध्वतती सहकरारी खरेदी-शवकी संघ

रराज् सहकरारी खरेदी-शवकी संघ

रराषट्ी् सहकरारी खरेदी-शवकी संघ (नराफेड)
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१) प्रारतमक सहकारी खरयेदी-तवक्री संसरा : (Primary Co-operative Marketing Societies) : ्रा 
संस्रा तरालुकरा शकंवरा ग्ररामीण/गराव परातळीवर स्रापन झरालेल्रा असतरात. ्रा संस्रा िेतमरालराचे एकरिीकरण करणे, 
प्तवरारी लरावणे, मरालराची सराठवणूक, वराहतूक करणे, िेतमरालराची शवकी करणे, सभरासदरांनरा बी-शब्राणे, खते, 
कीटकनरािके पुरशवणे, िेतमरालराच्रा तरारणरावर कजगि देणे इ. करा्गि करतरात. ्रा संस्रांचे करा्गिक्षेरि तरालुक्रापुरते शकंवरा   
२ते ४  बराजरारपेठरांपुरते म्रागिशदत असते. त्रा पररसररातील कराररागीर, िेतकरी, कुटीरोद्ोग करणरारे ्रा संस्रांचे सभरासद 
असतरात.

२)  तजलहा सहकारी मध्विगी खरयेदी-तवक्री संि : (District Central Co-operative Marketing                  
Federation) : प्रा्शमक सहकरारी खरेदी-शवकी संस्रांद्रारे शजलहरा सहकरारी शवपणन संस्रांची स्रापनरा केली जराते. 
्रा संघराचे करा्गिक्षेरि संपूणगि शजलहरा असते. त्रा शजलह्यरातील सवगि प्रा्शमक खरेदी शवकी संस्रा ्रा संघराच्रा सभरासद 
असतरात. प्रा्शमक संघराच्रा करा्रागित सुसूरितरा व समनव् घडवून आणणे. प्रा्शमक संघराच्रा खरेदी शवकी व मराल 
सराठवणूक ्रा करा्रागित मरागगिदिगिन करणे तसेच िेतीमरालराची खरेदी-शवकी व उपभोग् वसतूचंे वराटप ्रा संस्ेद्रारे केले 
जराते.

३) राज् सहकारी खरयेदी-तवक्री संि : (State Co-operative Marketing Federation :  रराज् परातळीवरील 
ही सववोच् शवपणन संस्रा हो्. रराज्रातील शजलहरा सहकरारी शवपणन संघ एकरि ्ेऊन ्रा संस्ेची स्रापनरा करतरात. 
शन्रागित व्रापरारराबरोबर सरकरारच्रा वतीने धरान् वसुली करा्रागिसही हरातभरार लरावते. रराज्रातील खरेदी शवकी संघराच्रा 
करा्रागित एकसूरितरा आणणे. सरकरारलरा व सहकरारी संस्रांनरा िेतमरालराच्रा खरेदी शवकीबराबत मरागगिदिगिन करणे. शजलहरा व 
प्रा्शमक सहकरारी संस्रांनरा कजगि पुरवठरा करण्राचे करा्गि रराज् खरेदी शवकी संघ करतो. रराज्रातील सवगि शजलहरा खरेदी 
शवकी संघ ्राचे सभरासद असतरात. 

४)  राष्ट्ी् सहकारी खरयेदी तवक्री संि/ नाफेड : (National Agricultural Marketing Federation) : 
देिरातील शवशवध रराज्रातील रराज् खरेदी-शवकी शकंवरा रराज् सहकरारी शवपणन संस्रांनी रराषट्ी् परातळीवर एकरि ्ेऊन 
स्रापन केलेलरा हरा संघ असतो. ्रास ‘नराफेड’ असेही महणतरात. ्रा संघराची स्रापनरा २ ऑकटोबर, १९५८ रोजी झराली. 
नराफेडचे मुख् करा्रागिल् शदल्ी ्े्े आहे. ही संस्रा आंतररराषट्ी् व्रापराररात भराग घेते. रराज् सहकरारी खरेदी शवकी 
संस्रांचरा संघ महणून नराफेड करा्गि करते. रराज् सतररावरील संस्रांच्रा करा्रागित समनव् व सुसरूितरा शनमरागिण करणे. व 
आंतररराज् व आंतररराषट्ी् व्रापराररात मदत करण्राचे करा्गि नराफेड करते. ज्रा रराज्रात एखराद्रा शवशिष िेतमरालराचे 
उतपरादन मोठ्रा प्मराणरावर झराले आहे. अिरा रराज्रातून िेतमरालराची खरेदी नराफेड करत असते. तसेच िेतमरालराच्रा 
शकंमत कस्रीकरणराचे कराम ही संस्रा करते. अंतगगित व्रापरारराबरोबर िेतमरालराची शन्रागित नराफेड मराफ्कत केली जराते. सध्रा 
नराफेड शवपणन सिंोधन व शवपणनराची मराशहती गोळरा करते. ्रा संघराने बराजरार सिंोधन व समराचरार प्सरारण शवभराग व 
ककृषी आदरान शवभराग स्रापन केलरा आहे. आधरारभूत शकंमत ्ोजनेची अंमलबजरावणी नराफेड मराफ्कत केली जराते. 

  ्ोडक्रात, िेतकऱ्रांची आश ग्िक कस्ती सुधरारणे, िेतकऱ्रालरा प्शतष्रा शमळवून देणे, िेतीचरा शवकरास 
सराधण्रासराठी ग्ररामीण शवकरासरालरा चरालनरा देणे. ्रासराठी सहकरारी शवपणन संस्रांचे महत्व आहे. 
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नाफेड

फरक - प्रतक्र्ा सहकारी संसरा व सहकारी तवपिन संसरा

अ.नं मदुिये प्रतक्र्ा सहकारी संसरा सहकारी तवपिन संसरा

१ अर्थ िेतमरालरावर प्शक्रा करून तो िेतमराल 
ग्रराहकरांसराठी उपभोग ् ोग् बनवून अंशतम 
वसतू महणून बराजराररात शवकी करणराऱ्रा 
संस्रा महणजे प्शक्रा सहकरारी संस्रा 
हो्.

िेतमरालरास ्ोग् भराव शमळरावरा व िेतकऱ्रांच्रा 
आश्गिक शहतराचे रक्षण वहरावे ्रा हेतूने िेतमरालराच्रा 
खरेदी-शवकी संबधी आवश्क करा्जे सहकरारी 
तत्वरावर परार पराडण्राच्रा हेतूने  िेतकऱ्रांनी 
एकशरित ्ेऊन स्रापन केलेल्रा संस्रांनरा शवपणन 
सहकरारी संस्रा असे महणतरात . 

२) करा्गि करापूस, ऊस, तेलशब्रा, फळे ् रासरारख्रा 
िेतमरालरावर प्शक्रा करणे, प्शक्रा 
केलेल्रा मरालरालरा बराजरारपेठ शमळवून 
देणे, तसेच मुख् उतपरादनराबरोबर उप 
वसतूंचे उतपरादन करणे. 

िेतमरालराचे एकरिीकरण, प्तवरारी, प्मराणीकरण, 
बरांधणी, वराहतूक व्वस्रा करणे, िेतमरालराची 
खरेदी शवकी करणे, िेतमरालरालरा ्ोग् शकंमत 
शमळवून देणे. 

३) उदिेि प्शक्रा सहकरारी संस्ेचरा मुख् उदिेि 
मरालरावर प्शक्रा करणे हरा असतो. 

शवपणन सहकरारी संस्ेचरा मुख् उदिेि िेतमरालराची 
खरेदी शवकी करून ्ोग् शकंमत शमळवून देणे हरा 
असतो.

४) सभरासदत्व िेतमरालराचे उतपरादक िेतकरी सभरासद 
असतरात.

िेतमरालराची शवकी करणराऱ्रा व््ती सभरासद 
असतरात.  

५) करा्गिक्षेरि प्शक्रा सहकरारी संस्रा ्रा प्रामुख्राने 
ग्ररामीण भरागरात करा्गि करतरानरा आढळून 
्ेतरात.  

 ्रा संस्रा ग्ररामीण व नरागरी भरागरात करा्गि करतरात. 

६) मदत उपउतपरादनराच्रा शवकरासरास चरालनरा 
देण्रासराठी िेतीपूरक व्वसरा्राच्रा 
शवकरासरास मदत करतरात.  

दजजेदरार िेतमरालराच्रा उतपरादनरासराठी प्ोतसराहन 
देतरात व मरागगिदिगिन करतरात.
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भरारतराची अ्गिव्वस्रा आजही बहुतरांि िेतीवर अवलंबून आहे. िेतकऱ्रांच्रा िेतमरालरास ररासत भराव शमळण्रासराठी, 
मध्स्रांपरासून सुटकरा होण्रासराठी सहकरारी खरेदी शवकी संस्रांची आवश्कतरा असते. ्रा संस्रांनरा शवपणन संस्रा असेही 
महणतरात. िेतमरालराची खरेदी-शवकी करणे हे संस्ेचे प्मुख करा्गि असते. िेतीक्षेरिराचरा शवकरास व ग्ररामीण  शवकरास ्रा दृषीने 
संस्रा खूप उप्ु्त असतरात. 

व्ाख्ा : ‘‘शवपणन सहकरारी संस्रा महणजे िेतकऱ्रांनी िेतमरालराची सहकरारी तत्वरावर खरेदी-शवकीचे करा्गि 
करण्रासराठी स्रापन केलेली संस्रा हो्.’’ 

q वैतिष्ट्ये :
१. िेतकऱ्रांचे ऐकच्क संघटन           
२. िेतमरालराचे शवपणन  
३. शवसतृत करा्गिक्षेरि 
४. भरांडवल उभरारणी  
५. लोकिराही करारभरार
६. पतपुरवठरा व शवकीत सरांगड 
७. िरासनरास धरान् खरेदी करा्रागित मदत
८. संघी् रचनरा
९. सभरासदरांच्रा क्ि्तीत वराढ
१०.  बराजरारपेठरांशवष्ी मराशहती व अन् सुशवधरा 
११. मध्स्रांचे उच्राटन 

का्ये:

 १) िेतमरालराचे एकरिीकरण व प्तवरारी करणे   

 २) सराठवणुकीच्रा सो्ी  

 ३) मरालराची बरांधणी करणे

 ४) मरालराची वराहतूक करणे

 ५) िेतमरालराची शवकी करणे

 ६) िेतमरालराच्रा तरारणरावर उचल देणे 

 ७) सरकरारच्रा वतीने िेतमरालराची खरेदी 

 ८) सभरासदरंानरा आवश्क मराशहती पुरशवणे 

 ९) शकंमतीवर शन्ंरिण ठेवणे  

 १०) िेतमरालराची शन्रागित करणे

८.६  सारांश
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सहकारी खरयेदी तवक्री संसराची संिरन रचना / संिी् रचना :

 १) प्रा्शमक सहकरारी खरेदी-शवकी संस्रा 

 २) शजलहरा मध्वतती सहकरारी खरेदी-शवकी संघ

 ३) रराज् सहकरारी खरेदी-शवकी संघ

 ४) रराषट्ी् सहकरारी खरेदी-शवकी संघ(नराफेड)

१) राष्ट्ी् कृषी सहकारी तवपिन संि (नाफेड) – (National Agricultural Co-operative Marketing 
Federation)

 रराषट्ी् परातळीवर सहकरार तत्वरावर खरेदी-शवकीचे करा्गि करणरारी संघी् संस्रा.

प्र.१  अ) खालील तदलयेल्ा प्ा्थ्ामधून ्ोग् प्ा्थ् तनवडून तवधानये पूि्थ करा व पुनहा तलहा.
१) िेतमरालराची प्तवरारी व प्मराणीकरण हे ----- सहकरारी संस्ेचे करा्गि असते. 
 अ) शवपणन          ब) ग्रराहक            क) पतपुरवठरा

२) भरारतरातील पशहली सहकरारी शवपणन संस्रा ----- ्े्े स्रापन झराली. 
 अ) गदग          ब) हुबळी          क) चेन्नई

३) िेतकऱ्रांनरा आपलरा िेतमराल ----- अभरावरामुळे शमळेल त्रा शकंमतीलरा शवकरावरा लरागतो. 
 अ) सराठवणूक       ब) मध्स्            क) अशभकतजे

४) सहकरारी खरेदी शवकी संस्रांचरा मुख् उदिेि ----- ततवरावर  िेतमरालराची खरेदी-शवकी करणे हरा हो्.
 अ) व्रापरारी            ब) धराशमगिक            क) सहकरारी

५) शवपणन सहकरारी संस्रा िेतमरालराच्रा खरेदी-शवकी करा्रागिबरोबर -----  शक्रा परार पराडते.
 अ) आश ग्िक           ब) शवपणन             क) उतपरादन

६) शवपणन सहकरारी संस्रा सभरासद िेतकऱ्रांनरा िेतीमरालराच्रा तरारणरावर ठररावीक रक्म ----- महणून देतरात. 
 अ) उचल             ब) व्राज             क) देणगी

७) सहकरारी शवपणन संस्रामुळे िेतकऱ्रांची ----- परासून मु्ततरा होते.
 अ) सरकरार            ब) ग्रराहक             क) मध्स्

८) िेतमरालराच्रा बराजराररातील शकंमती ----- ठेवण्रासराठी शवपणन सहकरारी संस्रा करा्गिरत असतरात.
 अ) कस्र             ब) अकस्र            क) अत्लप

८.८  सत्ाध्ा्

८.७ महत्त्ाच्ा संज्ा
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ब) जोड्ा लावा. 
    

 ‘अ’ गर      ‘ब’ गर

अ) नराफेडची स्रापनरा               

ब) शवपणन सहकरारी संस्रा  

क) प्रा्शमक सहकरारी शवपणन संस्रा   

ड) िेतीमरालराचे तरारण

इ) नराफेडचे मुख् करा्रागिल्  
 

१) सभरासदरांनरा आगराऊ रक्म

२) गराव परातळीवर करा्गि

३) िेतमराल खरेदी-शवकी

४) १९५१

५) मुंबई 

६) ग्रराहकरांनरा महराग मराल

७) शजलहरा परातळीवर करा्गि

८) औद्ोशगक मरालराचे उतपरादन व शवकी

 ९) १९५८

१०) शदल्ी

क)  खालील तवधानांसाठी एक िबद/िबदसमूह तलहा.
१) रराषट्ी् सतररावर सहकरारी तत्वरावर खरेदी-शवकीचे करा्गि करणरारी संघ संस्रा
२) िेतकऱ्रांच्रा िेतीमरालरास ररासत भराव शमळवून देणरारी सहकरारी संस्रा
३) शवपणन सहकरारी संस्रांच्रा करा्रागिमुळे बराजराररातून उच्राटन झरालेलरा घटक.
४) िेतीमरालराच्रा खरेदी शवकीसह एकरिीकरण, प्तवरारी, प्मराणीकरण, बरांधणी, सराठवणूक, वराहतूक इ. सेवरा 

पुरशवणरारी संस्रा.
५) िेती पतपुरवठरा व मरालशवकी ्रांची सरांगड घरालण्राचे करा्गि करणरारी संस्रा.   

ड) खालील तवधानये चूक तकंवा बरोबर िये तलहा.

१) पतपुरवठ्राची शवकीिी सरांगड घरातल्रास कजगिवसुलीलरा मदत होत नराही.

२) शवपणन सहकरारी संस्रा िेतमरालराच्रा बराजराररातील शकंमती कस्र ठेवतरात.

३) सहकरारी शवपणन संस्रा िेतकऱ्रांची सौदराि्ती वराढशवतरात. 

४) सहकरारी शवपणन संस्रांपके्षरा दलरालरांकडून िेतमरालरास ्ोग् शकंमत शमळते.

५) शवपणन सहकरारी संस्रा केवळ िेतीमरालराच्रा खरेदी शवकीचे करा्गि सरकरारी तत्वरावर करतरात.

६) शवपणन सहकरारी संस्रा िेतकऱ्रांनरा िेतीमरालराच्रा तरारणरावर अ्गिसहराय् करतरात.

७) सहकरारी शवपणन संस्ेमुळे िेतमरालरालरा ्ोग् शकंमत शमळत नराही.
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इ)  खालील तवधानये पूि्थ करा.
१) सहकरारी शवपणन संस्ेमुळे ............चे उच्राटन होते.
२) सहकरारी खरेदी-शवकी संस्रा शजलहरा मध्वतती सहकरारी बँकेमराफ्कत िेतमरालराच्रा तरारणरावर .......... देतरात.
३) नराफेडचे मुख् करा्रागिल् ............ ्े्े आहे.
४) िेतमरालराची प्तवरारी व प्मराणीकरण हे ........... सहकरारी संस्ेचे करा्गि असते.
५) िेतमरालराच्रा बराजराररातील शकंमती ........... ठेवण्रासराठी सहकरारी शवपणन संस्रा करा्गिरत असतरात.
६) सहकरारी शवपणन संस्रा .............. ची सौदराि्ती वराढशवतरात.
७) सहकरारी खरेदी शवकी संस्रांचरा मुख् उदिेि ............ तत्वरावर िेतमरालराची खरेदी-शवकी करणे हो्.
८) भरारतरातील पशहली सहकरारी शवपणन संस्रा ................ सराली स्रापन झराली.

(फ) अचूक प्ा्थ् तनवडा.

१) शजलहरा शवपणन संघ

२) 

३) पतपुरवठरा व शवकीत सरांगड

४) तेलशब्रांपरासून तेल

५) 

६) नराफेडचे मुख् करा्रागिल्

रराज् सतर

िेतमरालराचे तरारण

ग)   एका वाक्ाि उतिरये तलहा.
१) शवपणन महणजे करा्?
२) शवपणन सहकरारी संस्रा िेतकऱ्रांनरा कोणË्m तरारणरावर अ्गिसहराय् करतरात?
३) शवपणन सहकरारी संस्रा िेतमरालराच्रा खरेदी शवकी करा्रागिबरोबरच कोणती करा्जे परार पराडते?
४) िेतकऱ्रांनरा आपलरा िेतमराल किराच्रा अभरावरामुळे शमळेल त्रा शकंमतीलरा शवकरावरा लरागतो?
५) नराफेड महणजे करा्?

ह)   खालील वाक्ांिील अधोरयेकखि िबद दुरुसि करून वाक् पुनहा तलहा.
१) शवपणन सहकरारी संस्रांमुळे िेतकऱ्रांची ग्रराहकरांपरासून मु्ततरा होते.
२) सहकरारी शवपणन संस्रा मध्स्रांची सौदराि्ती वराढशवतरात.
३) भरारतरात पशहली शवपणन संस्रा मद्ररास प्रांतरात स्रापन झराली.
४) शवपणन सहकरारी संस्रांचरा करारभरार हुकूमिराही पद्तीने चरालतो.
५) िेतमरालराच्रा बराजराररातील शकंमती अकस्र ठेवण्रासराठी शवपणन सहकरारी संस्रा करा्गि करतरात.

रराज् शवपणन संघ, शजलहरा सतर, शवपणन सहकरारी संस्रा, िेतमरालरावर प्शक्रा, शदल्ी, उचल
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ई)   गराि न बसिारा िबद िोधा.
१) अ)  िेतमरालराचे एकरिीकरण ब)  घरबरांधणी 
 क)  िेतमरालराची बरांधणी ड)  िेतमरालराची वराहतूक

२) अ)  नराफेड ब)  भरागीदरारी संस्रा 
 क)  रराज् सहकरारी खरेदी-शवकी संघ ड)  शजलहरा मध्वतती सहकरारी खरेदी-शवकी संघ

ज)   ्ोग् क्रम लावा.
 अ) बरंाधणी  ब) िेतमराल शवकी
 क) प्तवरारी  ड) एकरिीकरण

प्र.२ खालील संज्ा सपष् करा.
१) नराफेड
२) शवपणन सहकरारी संस्रा
३) रराज् सहकरारी खरेदी-शवकी संघ 
४) शजलहरा मध्वतती सहकरारी खरेदी-शवकी संघ 
५) प्रा्शमक सहकरारी खरेदी-शवकी संस्रा

प्र.३  सवमि तलहा./ उप्ोजनावर आधाररि प्रशन.
१) दलराल व मध्स्रांकडून िेतकऱ्रांचे िोषण होते.
२) सहकरारी शवपणन संस्रांची उप्ु्ततरा dmT>V Amh.  
३) ‘‘शवपणन सहकरारी संस्ेच्रा स्रापनेमुळे िेतकऱ्रांच्रा जीवनमरानरात सुधरारणरा झराली आहे’’. 

प्र.४  फरक सपष् करा. 
१) प्शक्रा सहकरारी संस्रा आशण सहकरारी शवपणन संस्रा
२) पतपुरवठरा सहकरारी संस्रा आशण सहकरारी शवपणन संस्रा
३) सेवरा सहकरारी संस्रा आशण सहकरारी शवपणन संस्रा

प्र.५  रीपा तलहा. 
१) सहकरारी शवपणन संस्ेची वैशिष्े.
२) नराफेड (रराषट्ी् िेती सहकरारी खरेदी-शवकी संघ )
३) शवपणन सहकरारी संस्रा.
४) सहकरारी शवपणन संस्ेची करा्जे.
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प्र.६ कारिये तलहा.
१) शवपणन सहकरारी संस्रा ्रा िेती शवकरासरात महत्वराची भूशमकरा बजरावतरात.
२) सहकरारी शवपणन संस्ेमुळे मध्स्रांचे उच्राटन होते.
३) सहकरारी शवपणन संस्रा िेतकऱ्रांच्रा दृषीने गरजेची आहे.
४) िेतमरालरालरा ्ोग् भराव शमळवून देणे ्रा उदिेिराने सहकरारी शवपणन संस्रा करा्गि करतरात. 
५) सहकरारी शवपणन संस्रा िेतकऱ्रांची सौदराि्ती वराढशवतरात.
६) खराजगी व्रापराऱ्रांकडून होणरारे आश्गिक िोषण सहकरारी शवपणन संस्रामुळे टराळले जराते.  

प्र.७  खालील प्रशनांची रोडक्ाि उतिरये तलहा.
१) शवपणन सहकरारी संस्ेची करा्जे शलहरा.
२) शवपणन सहकरारी संस्ेचरा अ्गि व व्राख्रा शलहरा.
३) सहकरारी शवपणन संस्ेची वैशिषट्े शलहरा.

प्र.८  तदिघोतिरी प्रशन 
१) सहकरारी शवपणन संस्रा महणजे करा्? ्रा संस्ेची वैशिष्े सपष कररा.
२) सहकरारी शवपणन संस्ेची व्राख्रा शलहून शवशवध करा्जे सशवसतर सपष कररा.

uuu
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९. सहकारी गृहनिरामाण संस्ा 
(Housing Co-operative Society) 

९.१ प्रस्ाविा                     ९.५  सारांश

९.२ अ्मा व व्ाख्ा          ९.६ रहत्वाच्ा संज्ा     

९.३ वैनशष्ट्ये    ९.७ सवाध्ा्

९.४ का्ये   

९.१  प्रस्ाविा : (Introduction)
औद्योगीकरणामुळे शहरीकरण, नागरीकरण हयोत आहे. त्ाचबरयोबर वाढत्ा लयोकसंख्ेमुळे मयोठ्ा प्रमाणावर 

ननवाऱ्ाची गरज ननमामाण झाली आहे. प्रामुख्ाने शहरी भागात वाढत्ा लयोकसंख्ेच्ा केंद्ीकरणामुळे घरांच्ा मागणी 
पुरवठ्ात असमतयोल, जागा व बांधकाम सानहत्ाच्ा वाढत्ा नकंमती, नवभक्त कुटुंब पद्धती ्ामुळे घरांच्ा नकंमतीमध्े 
मयोठ्ा प्रमाणात वाढ झाली. त्ामुळे अलप व मध्म उतपन्न गटातील व्कक्तंना सवतःच्ा वै्कक्तक उतपन्नाच्ा माध्मातून 
घर बांधणे शक् हयोत नाही. ्ातून घर बांधणीची समस्ा ननमामाण झाली आहे.

घर बांधण्ाच्ा सामान्क प्रशनांच्ा सयोडवणुकीसाठी ~oKa व्क्ती एकनरित ्ेऊन गृहननमामाण सहकारी संस्थm स्थmnZ 
H$aVmV. Ë्mgmR>r बँका आनण नवतती् संस्था ्ांच्ाकडून कजजे घेणे,जागेची खरेदी, बांधकाम आनण त्ानंतर बांधकामाची 
दुरुसती व देखभाल हे सवमा व्वहार सहकारी संस्थेच्ा माध्मातून केल्ास सवमासामान् व्कक्तला ्योग् व कमी खचामात आपले 
घर नकंवा ननवाऱ्ासंबंधीचा प्रशन सयोडनवता ्ेतयो. घर घेण्ाच्ा समस्ेवर सहकारी गृहननमामाण संस्था हा खारिीशीर उपा् आहे. 
भारतात इ.स. १९०९ मध्े महसैूर प्रांतात  ‘बेंगलयोर कयो-ऑप. सयोसा्टी नलनमटेड’ ही पनहली गृहननमामाण सहकारी संस्था 
स्थापन झाली. नन्योजन काळात गृहननमामाण सहकारी संस्थांच्ा नवकासाला वेग आला.

 सहकारी गृहनिरामाण संस्ा
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‘भरारती् रराषट्ी् सहकरारी गृहशनमरागिण महरासंघ’ (National Co-operative Housing Federation of India) 
ही रराषट्ी् शिखर संस्रा देिरातील एकूण सहकरारी गृहशनमरागिण चळवळीलरा शदिरा देण्राचे करा्गि करते.शतची स्रापनरा सपटेंबर 
१९६९ मध्े झराली. एशप्ल १९७० मध्े स्रापन झरालेले ‘गृहशनमरागिण आशण नरागरी शवकरास महरामंडळ’ (Housing and 
Urban Development Corporation-HUDCO) हे नरागरी भरागरातील सहकरारी गृहशनमरागिण प्कलपरांनरा कजगि पुरवठरा 
करते. 

९.२ अर्थ व व्ाख्ा : Meaning and Definition
q	अर्थ : Meaning  

शनवराऱ्राची समरान गरज असणराऱ्रा व््ती एकरि ्ेऊन गृहशनमरागिण सहकरारी संस्ेची स्रापनरा करतरात. घररासराठी 
आवश्क असलेली जरागरा शकंवरा जमीन सहकरारी गृहशनमरागिण संस्ेमराफ्कत खरेदी केली जराते शकंवरा सरकरारकडून सवलतीच्रा 
दररात शमळशवली जराते. घररांचे आरराखडे, बरांधकराम सराशहत्,  मजुरी, दुरुसती, देखभराल असे सवगि व्वहरार संस्ेमराफ्कत केले 
जरातरात. अिरा सहकरारी संस्रांनरा गृहशनमरागिण सहकरारी संस्रा असे महणतरात. 

q	  व्ाख्ा : Definition
“म्रागिशदत उतपन्न असलेल्रा व्क्तंनी एकरि ्ेऊन आपल्रा रराहण्रासराठीच्रा घरराची गरज पणूगि करण्रासराठी सहकरारी 

तत्वरानुसरार स्रापन केलेली संस्रा महणजे सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा हो्.” 

महरारराषट् सहकरारी संस्रा करा्दरा १९६० नुसरार “आपल्रा सभरासदरांनरा रराहण्रासराठी घरे शकवरा सदशनकरा बरांधून देणे, 
तसेच सभरासदरांनरा समरान सुखसो्ी आशण सेवरा पुरशवणे ्रा उदिेिराने सहकरारी तत्वरावर स्रापन झरालेली संस्रा महणजे सहकरारी 
गृहशनमरागिण संस्रा हो्.”

९.३ सहकारी गृहतनमा्थि संसरयेची वैतिष्ट्ये (Features of Housing Co-operative Society) :

१
ऐकच्क संघटनरा

२
वराजवी शकंमतीमध्े 

घर बरांधणी

३
भरांडवल उभरारणी

४
लोकिराही 
व्वस्रापन

५
मध्स्रांचे उच्राटन

६ 
बरंाधकराम, दुरूसती व 
देखभराल खचरागित बचत

७
सभरासदरांच्रा बचत 
सव्ीमध्े वराढ

८
समूह जीवनराचरा आनंद

९
िहरी भरागरांचरा 

शवकरास

१०
कजगि पुरवठ्राची 

तरतूद

सहकारी गृहतनमा्थि  
संसरयेची  वैतिष्ट्ये



103

१)	 ऐकचछिक सिंरना : म्रागिशदत उतपन्न असलेल्रा अलप व मध्म उतपन्न गटरातील व््ती सवेच्ेने एकरि ्ेऊन,आपल्रा 
शनवराऱ्राचरा प्शन सोडवण्रासराठी सहकरारी गृहशनमरागिण संस्ेची स्रापनरा करतरात.संस्ेचे सभरासद होण्रासराठी कोणरालराही 
स्ती केलेली नसते. जमीन खरेदीपरासून प्त्क्ष घरे शकंवरा सदशनकरा त्रार होईप्यंत सवगि करा्जे सभरासद परसपर सहकरा्रागिने 
पूणगि करतरात. ज्रा व्क्तंची सवत:ची घरे नराहीत अिरा व्क्तंनरा सभरासद होतरा ्ेते.

२)	 वाजवी तकंमिीमध्ये िर बांधिी : सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा मोठ्रा प्मराणरात जमीन,बरांधकराम सराशहत्, इतर सेवरा 
खरेदी करतरात.अनरावश्क मध्स् कमी होतरात. त्रामुळे कमीत कमी शकंमतीमध्े सभरासदरांनरा घरे उपलबध होतरात. 
सहकरार तत्वरानुसरार घरबरांधणीचे करा्गि चरालत असल्राने मोठ्रा प्मmUmda खरेदीचे फरा्दे शमळत AgVmV त्रामुळे 
्ेणराररा घर IaoXr खचगि कमी ्ेतो. 

३)	 भांडवल उभारिी : भरागरांची शवकी, सभरासद प्वेि िुलक तसेच बँकरा आशण शवशवध शवतती् संस्रा ्रांच्राकडून कजगि 
घेऊन भरांडवल उभरारणी केली जराते.भरारती् आ्ुगिशवमरा महरामंडळ,सरावगिजशनक व व्रापरारी बँकरा,सहकरारी बँकरा, गृहशनमरागिण 
आशण नरागरी शवकरास महरामंडळ (HUDCO), गृहशनमरागिण शवकरास शवतती् महरामंडळ (HDFC) इत्रादीकडून कजगि 
उपलबध करून शदले जराते. सहकरारी गृहशनमरागिण संस्ेलरा िरासन भरांडवल पुरवठरा करून अनुदरान देते.

४)	 लोकिाही व्वसरापन : लोकिराही व्वस्रापन हे सहकरारचे एक मूलभूत तत्व आहे. सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा 
्रा तत्वरानुसरारच कराम करतरात.  संस्ेचरा करारभरार हरा सभरासदरांनी शनवडून शदलेल्रा प्शतशनधधींमराफ्कत चरालशवलरा जरातो.  
वषरागितून एकदरा सवगि सभरासदरांची वराशषगिक सवगिसराधरारण सभरा बोलशवली जराते व त्रा सभेमध्े गृहशनमरागिण सहकरारी 
संस्ेबराबत महत्वराचे आशण धोरणरातमक शनणगि् घेतले जरातरात.  

५)	 मध्सरांचये उच्ारन : घररांची बरांधणी, शवकी अिरा व्वहराररात अनेक मध्स् व दलराल असतरात. हे मध्स् व 
दलराल ग्रराहकरांचे आश ग्िक िोषण व फसवणूक करतरात. सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रांमुळे असे अनरावश्क मध्स् व 
दलराल टराळले जरातरात. ही संस्रा सभरासदरांबरोबर प्त्क्ष व्वहरार करते . त्रामुळे सभरासदरांनरा वराजवी शकमतधींमध्े घरे 
शमळतरात. 

६)	 बांधकाम, दुरुसिी व दयेखभाल खचा्थि बचि : मोठ्रा प्मराणरात  बरांधकराम सराशहत्राची खरेदी केल्रामुळे खचरागित बचत 
होते. करारण हरा खचगि सवरायंसराठी सरामुदराश्कपणे केलरा जरातो. ही सवगि करामे एकशरितररत्रा होत असल्राने खचरागित बचत 
होते.

७)	 सभासदांच्ा बचि सव्ीमध्ये वाढ  :  गृहशनमरागिण सहकरारी संस्रा सभरासदरांनरा दीघगि मुदतीचे कजगि अलप व्राजदरराने 
उपलबध करून देतरात.्रा कजरागिच्रा परतफेड हपत्रासराठी आशण दुरुसती देखभराल खचरागिसराठी कराही रक्म दर मशहन्रालरा 
संस्ेकडे जमरा कररावी लरागते. ्रामधून सभरासदरांनरा बचतीची सव् लरागते.

८)	 समूह जीवनाचा आनंद : सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रांचे सभरासदतव सवरायंसराठी खुले असते.सवगि सभरासद भेदभराव शवसरून 
एकरि रराहतरात. त्रांच्रामध्े सलोख्राचे सबंध शनमरागिण होतरात. एकमेकरांच्रा सुखदु:खरात ते सहभरागी होतरात ्रामुळे 
सभरासदरांनरा समूहजीवनराचरा आनंद शमळतो.

९)	 िहरी भागाचा तवकास : लोकसंख्ेच्रा केंद्रीकरणरामुळे िहररात जरागेची टंचराई शनमरागिण होते. जरागेचे भराव मोठ्रा 
प्मराणरात वराढल्राने सवगिसरामरान्रांनरा आपल्रा म्रागिशदत उतपन्नरातून जरागरा घेणे िक् होत नराही. अिरा पररकस्तीत सहकरारी 
गृहशनमरागिण संस्रा ्रा सभरासदरांचे घर बरांधणीचे सवपन पणूगि करतरात.त्रामुळे िहरी भरागराचरा शवकरास होतो.

१०)	 कज्थ पुरवठ्ाची िरिूद : सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा आपल्रा सभरासदरांनरा घरबरांधणीसराठी आवश्क असलेले कजगि 
शमळशवण्रास मदत करतरात.बँकरा आशण शवतती् संस्रांकडून कजगि शमळशवण्रासराठी आवश्क असलेल्रा करागदपरिरांची 
पूतगितरा करतरात.उदरा. जरागेचे खरेदीखत, नकरािरा, ७/१२ उतराररा, घरराची अंदराजे शकंमत इ. शवतती् संस्रांकडून कमी 
व्राजदरराने सुलभ परतफेडीच्रा हपत्राने कजगिपुरवठरा केलरा जरात असल्राने सवगिसरामरान्रांचे घरबरांधणीचे सवपन पणूगि होते.
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९.४ सहकारी गृहतनमा्थि संसरयेची का्ये (Functions of Housing Co-operative Society)

१
गृहशनमरागिण संस्ेसराठी 

जरागरा शमळशवणे २
संस्ेच्रा नोंदणीसराठी 

आवश्क ती पूतगितरा करणे

३
बरांधकराम परवरानगी 

शमळशवणे

४
बरांधकराम 

व्रावसराश्करांबरोबर कररार

५
बरांधकराम सराशहत्राची 

खरेदी६
आवश्क सुशवधरा 

शमळशवणे

७
दुरुसती व देखभराल

८
शहिेब लेखन

९
गरजू सभरासदरांनरा त्रार घरे 

पुरशवणे

१०
सभरासदरांनरा शिक्षण

सहकारी गृहतनमा्थि 

संसरयेची का य्े

१)  गृहतनमा्थि संसरयेसाठी जागा तमळतविये : सध्राच्रा कराळरात मोकळ्रा जरागेच्रा शकंमती भरमसराठ असल्राने सरामरान् 
मराणसरालरा घररासराठी जरागरा खरेदी करणे िक् होत नराही. अिरा कस्तीत सहकरारी गृहशनमरागिण संस्ेची स्रापनरा केली 
जराते. गृहशनमरागिण संस्ेलरा बरांधकराम करण्रासराठी जरागरा शमळशवणे हे अत्ंत महत्वराचे करा्गि कररावे लरागते. िरासन शकंवरा 
अशधककृत प्राशधकरण अ्वरा खराजगी व्क्तकडून आवश्क करा्देिीर व इतर बराबधींची पूतगितरा करून संस्रा घररांसराठी 
जरागरा शमळशवते.

२)  संसरयेच्ा नोंदिीसाठी आवश्क िी पूि्थिा करिये : सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा नोंदणी करण्रासराठी आवश्क करागद 
परिे व इतर गोषधींची पतूगितरा करून शजलहरा उपशनबंधक ्रांचेकडे अजगि सरादर करतरात संस्रा नोंदणी करून नोंदणीचे  
प्मराणपरि शमळशवतरात. शनवराऱ्राची गरज असणराऱ्रा शकमरान दहरा व््ती एकरि ्ेऊन संस्ेची नोंदणी करू िकतरात.

३) बांधकाम परवानगी तमळतविये : गृहशनमरागिण सहकरारी संस्ेची नोंदणी करणे व जरागरा शमळशवण्राबरोबरच संस्रा ज्रा 
स्राशनक सवरराज् संस्ेच्रा शकंवरा प्राशधकरणराच्रा अशधकरार कक्षेमध्े आहे, अिरा सवगि संबंधीत करा्रागिल्राकडून 
बरांधकराम करण्रासराठी आवश्क त्रा परवरानग्रा शमळवराव्रा लरागतरात. 

४)  बांधकाम व्ावसात्कांबरोबर करार :  गृहशनमरागिण सहकरारी संस्रा खराजगी व्रावसराश्कराकडून बरांधकराम करणरार 
असेल तर, ्ोग् व चरांगली शवशवरासराहगितरा असणराऱ्रा बरांधकराम व्रावसराश्कराबरोबर करा्द्रानुसरार कररार करतरात. 

५)  बांधकाम सातहत्ाची खरयेदी : बरांधकरामरासराठी आवश्क सराशहत् उदरा. शसमेंट, वराळू , शवटरा, लोखंड इ. च्रा शकंमती 
भरमसराठ असतरात. सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा बरांधकराम सराशहत्राची घराऊक दरराने खरेदी करतरात. त्रामुळे सभरासदरांनरा 
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वराजवी शकंमतीत बरांधकराम सराशहत् उपलबध होते. बरांधकरामरासराठी खचगि कमी ्ेतो. ्रामुळे सभरासदरांच्रा खचरागित बचत 
होते.  

६) आवश्क सुतवधा तमळतविये : सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा सभरासदरांसराठी आवश्क नरागरी व सरामुदराश्क सुशवधरा 
पुरशवण्रासराठी प््तन करतरात. उदरा. वीजपुरवठरा, पराणी पुरवठरा, सरांडपराणी व्वस्रा, सुरक्षरा व्वस्रा, अंतगगित रसत े
इत्रादी.

७) दुरुसिी व दयेखभाल : सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा घररांची, इमरारतीची दुरुसती व देखभराल करण्राचे महत्वराचे करा्गि 
करतरात. सरामुदराश्क सुशवधरांसराठी, दुरुसती व देखभराल करण्रासराठी सभरासदरांकडून ्ोग् तो देखभराल खचगि घेतलरा 
जरातो. दुरुसती व देखभरालीची करामे एकशरितपणे केली जरात असल्राने खचरागित बचत होते.

८)   तहियेब लयेखन : गृहशनमरागिण सहकरारी संस े्ंच्रा जमरा खचरागिची नोंद शन्मरानुसरार ठेवण्राचे करा्गि संस्ेमराफ्कत केले जराते.  
सभरासदरांनरा त्राचरा तपिील सरादर करणे, आवश्कतेनुसरार शहिोबराचे अंकेक्षण (Audit) करून घेणे इ. करा्जे कररावी 
लरागतरात.

९) गरजू सभासदांना ि्ार िरये पुरतविये : कराही गृहशनमरागिण सहकरारी संस्ेमराफ्कत त्रार असणरारी घरे गरजू व्क्तंनरा 
पुरशवण्राचे करा्गिही केले जराते. ज्रा व्क्तंनरा गृहशनमरागिण सहकरारी संस्ेच्रा घरबरांधणी प्शक्ेमध्े वेळ देणे िक् नसते.  
अिरा व्क्तंची घरराची गरज ्रामधून पणूगि होते.

१०) सभासदांना तिक्षि : सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा सभरासदरांनरा शिक्षण देण्राचे महत्वराचे करा्गि करतरात. सहकरारी 
गृहशनमरागिण संस्रांची करा्गिपद्ती ्राबराबत असणरारे करा्दे व शन्म, सहकरारी जीवनपद्ती, प्रागिवरण संवधगिन व 
खचरागितील कराटकसरी B. बराबतचे व्रावहराररक शिक्षण सभरासदरांनरा शमळते.

फरक - १) सहकारी पिपुरवठा संसरा व सहकारी गृहतनमा्थि संसरा

अ.नं.  मुदिये सहकारी पिपुरवठा संसरा सहकारी गृहतनमा्थि संसरा

१) अ्गि आश्गिकदृषट्रा दुबगिल व्क्तंजवळील तरारण 
सवीकरारून त्रांच्रा सो्ीसकर अटधींवर बँशकंग 
व्वहरार करणरारी संस्रा महणजे सहकरारी पतपुरवठरा 
संस्रा हो्.

रराहण्रासराठीच्रा घररांची गरज पूणगि 
करणरारी सहकरारी तत्वरावर स्रापन 
केलेली संस्रा महणजे सहकरारी 
गृहशनमरागिण संस्रा हो्. 

२) स्रापनरा प्रामुख्राने ग्ररामीण भरागरात केली जराते. प्रामुख्राने िहरी भरागरात केली जराते.

३) सभरासदतव िेतकरी,िेतमजूर,लहरान कराररागीर ्रांनरा सभरासदतव 
शदले जराते.

अलप व मध्म उतपन्न गटरातील 
व्क्तंनरा सभरासदतव शदले जराते.

४) उदिेि सभरासदरांनरा ्ोग् व्राजदरराने कजगि पुरवठरा करणे. सभरासदरांचरा घररांचरा प्शन सोडवणे.

५) करा्गिक्षेरि ग्ररामीण व िहरी भरागरापुरते असते. िहररापुरते म्रागिशदत असते.

६) करा्गि सभरासदरांनरा िेती उतपरादनरासराठी कजगि पुरवठरा करणे. सभरासदरांनरा रराहण्रासराठी घरे उपलबध 
करून देणे.
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अ.नं. मुद्दे सहकारी  प्रक्रिया संस्ा सहकारी गृहक्नमामाण संस्ा

१ अर्थ शेतमालावर प्रक्रिया करणे हा जया संसरेचा 
मुखय उदे्श असतो. क्तला प्रक्रिया सहकारी 
संसरा असे महणतात.

क्िवाऱयासाठी घरांची गरज पणू्थ करणारी 
सहकारी तत्वावर सरापि केलेली संसरा 
महणजे सहकारी गृहक्िमा्थण संसरा होय. 

२ सरापिा प्रामुखयािे ग्ामीण भागात केली जाते. प्रामुखयािे शहरी भागात केली जाते.

३ सभासदतव संबक्ित शेतमाल उतपादक शेतकऱयांिा 
सभासदतव क्दले जाते.

अलप व मधयम उतपन्न गटातील वयक्ंतिा 
सभासदतव क्दले जाते.

४ उद्ेश शेतमालावर प्रक्रिया करूि योगय क्कंमत 
क्मळवूि देणे.

सभासदांचा राहणयासाठीचया घरांचा 
प्रशि सोडवणे.

५ काय्थक्ेत्र प्रामुखयािे ग्ामीण भागात असते. प्रामुखयािे शहरापुरते मया्थक्दत असते.

६ काय्थ शेतमालावर प्रक्रिया करणे व जोडवयवसायाला 
चालिा देणे.

सभासदांिा राहणयासाठी घरे उपलबि 
करूि देणे.

१)  एखाद्ा सहकारी गृहक्नमामाण संस्देचदे अधयक्ष क्कंवा सक्चव यांचया मुलाखतीचया आधारदे संस्देचया

      कायामाबाबत माक्हती क्मळवा.

कृती-

९.५  सारांश
 

क्िवाऱयाची गरज असणाऱया वय्ततींिी एकत्र येऊि घरांचे बािंकाम, दुरुसती व देखभाल करणयासाठी सहकार 
कायद्ािुसार सरापि केलेली संसरा महणजेच सहकारी गृहक्िमा्थण संसरा होय.

“मया्थक्दत उतपन्न असलेलया वय्ततींिी एकत्र येऊि आपलया घराची गरज पणू्थ करणयासाठी सहकारी तत्वािुसार  
सरmnZ केलेली संसरा महणजे सहकारी गृहक्िमा्थण संसरा होय.” महाराष्ट्र सहकारी संसरा कायदा १९६० िुसार  “आपलया 
सभासदांिा राहणयासाठी घरे क्कवा सदक्िका बांिूि देणे,तसेच सभासदािंा समाि सुखसोयी आक्ण सेवा पुरक्वणे या उद्ेशािे 
सहकारी तत्वावर सरापि झालेली संसरा महणजे सहकारी गृहक्िमा्थण संसरा होय.”

w सहकारी गृहक्नमामाण संस द्ेची वैक्िष्टयदे
१.  ऐकचछिक संघटि 
२.  वाजवी क्कंमतीमधये घर बािंणी 
३.  भांडवल उभारणी  
४.  लोकशाही वयवसरापि 
५.  मधयसरांचे उच्ाटि

 फरक - २) सहकारी प्रक्रिया संस्ा व सहकारी गृहक्नमामाण संस्ा



107

६.  बरांधकराम, दुरुसती व देखभराल खचरागित बचत
७.  सभरासदरांच्रा बचत सव्ीमध्े वराढ
८.  समूह जीवनराचरा आनंद
९.  िहरी भरागरांचरा शवकरास
१०.  कजगि पुरवठ्राची तरतूद 
  

w सहकारी गृहतनमा्थि संसरयेची का्ये 
१.  गृहशनमरागिण संस्ेसराठी जरागरा शमळशवणे  
२.  संस्ेच्रा नोंदणीसराठी आवश्क ती पतूगितरा करण े    
३.  बरांधकराम परवरानगी  शमळशवणे 
४.  बरांधकराम व्रावसराश्करांबरोबर कररार  
५.  बरांधकराम सराशहत्राची खरेदी
६.  आवश्क सुशवधरा शमळवणे
७.  दुरुसती व देखभराल   
८.   शहिेब लेखन
९.   गरजू सभरासदरांनरा त्रार घरे पुरशवणे
१०.  सभरासदरांनरा शिक्षण

 १) गृहतनमा्थि तवकास तवतिी् महामंडळ - (HDFC) सभरासदरांनरा घर बरांधणीसराठी  दीघगि मुदतीचरा कजगिपुरवठरा 
करणरारे महरामंडळ.

 २) गृहतनमा्थि आति नागरी तवकास महामंडळ - (HUDCO) नरागरी भरागरातील सहकरारी गृहशनमरागिण प्कलपरांनरा 
कजगिपुरवठरा करते.

 ३) भारिी् राष्ट्ी् सहकारी गृहतनमा्थि महासंि - (National Co-operative Housing Federation 
of India.) ही रराषट्ी् शिखर  संस्रा देिरातील एकूण सहकरारी गृहशनमरागिण चळवळीलरा शदिरा देण्राचे करा्गि करते.

प्र.१ अ) खालील तदलयेल्ा प्ा्थ्ापैकी ्ोग् प्ा्थ् तनवडून वाक् पुनहा तलहा.
१) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा ही घररांची गरज असणराऱ्रा व्क्तंकडून स्रापन केलेली ----- संस्रा आहे.
 अ) ऐकच्क     ब) स्तीची     क) अनरावश्क

२) म्रागिशदत उतपन्न असलेल्रा व्क्तंनरा सहकरारी तत्वरावर ्ोग् शकंमतीत घरे पुरशवणरारी संस्रा महणजे  ----- 
संस्रा हो्.

 अ) सहकरारी शवपणन  ब) िेती सहकरारी     क) सहकरारी गृहशनमरागिण

९.६ महत्त्ाच्ा संज्ा

९.७  सत्ाध्ा्
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३) मरानवराची ----- ही एक मूलभूत गरज आहे.
 अ) नरावलौशकक    ब) करमणूक       क) शनवराररा

४) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा सभरासंदरानरा ----- मुदतीचे कजगि उपलबध करून देतरात.
 अ) अलप            ब) दीघगि                क) मध्म

ब)  ्ोग् जोड्ा जुळवा 

‘अ’ गर ‘ब’ गर

अ) पशहली गृहशनमरागिण सहकरारी संस्रा 

ब) रराषट्ी् सहकरारी गृहशनमरागिण महरासंघ स्रापनरा

क) गृहशनमरागिण आशण नरागरी शवकरास महरामंडळ स्रापनरा

ड) शनवराऱ्राची सो्

१) १९६९

२) गृहशनमरागिण सहकरारी संस्रा

३) १९६०

४) बेंगलोर को-ऑप सोसरा्टी शलशमटेड

५) १९४७

६) १९७०

७) रॉशडले इकक्टेबल परा्ोशनअसगि सोसरा्टी शलशमटेड

८) सहकरारी शवपणन संस्रा

क) खालील तवधानांसाठी एक िबद/िबद समूह तलहा. 
१) अन्न, वसरि ्रा बरोबरच मरानवराची शतसरी मूलभूत गरज
२)  सभरासदरांनरा वराजवी शकंमतीत घर उपलबध करून देणरारी सहकरारी संस्रा
३) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रांचे करामकराज ज्रा तत्वरानुसरार चरालते ते तत्व
४)  शनवराऱ्राची सो् उपलबध करून देणरारी सहकरारी संस्रा  

ड)  खालील तवधानये चूक तकंवा बरोबर िये तलहा.
१)  सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा सभरासदरांनरा अलप मुदतीचरा कजगिपुरवठरा करतरात.
२)  सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा ही एक ऐकच्क संघटनरा आहे.
३)  िहरी भरागरात सहकरारी गृहशनमरागिण संस्ेलरा फरारसे महत्व नराही.
४)  सहकरारी गृहशनमरागिण संस्राचे करा्गि हुकूमिराही तत्वरानुसरार चरालते.  

इ)  खालील तवधानये पूि्थ करा.
१) सहकरारी तत्वरावर घरबरांधणी करणरारी संस्रा महणजे ......... संस्रा हो्.
२) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रांमुळे सभरासदरांनरा ............ शकंमतीत घरे उपलबध होतरात.
३) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्ेचे सवगि शनणगि् ................ पद्तीने घेतले जरातरात.
४) गृहशनमरागिण सहकरारी संस्रा प्रामुख्राने ......... भरागरात स्रापन केल्रा जरातरात.
५) गृहशनमरागिण सहकरारी संस्रा सभरासदरांनरा ............ मुदतीचे कजगि उपलबध करून देतरात.



109

(फ) अचूक प्ा्थ् तनवडा.

१) पशहली गृहशनमरागिण सहकरारी संस्रा

२) 

३) 

४) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा

५) 

रराषट्ी् शिखर संस्रा

घरबरांधणीलरा कजगि पुरवठरा

सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा नोंदणी

शजलहरा उपशनबंधक, वराजवी शकंमतीत घर, गृहशनमरागिण आशण नरागरी शवकरास महरामंडळ, रराषट्ी् सहकरारी 
गृहशनमरागिण महरासंघ, बेंगलोर को. ऑप. सोसरा्टी शल.

ग)   एका वाक्ाि उतिरये तलहा.
१) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा प्रामुख्राने कोणत्रा भरागरात स्रापन होतरात?
२) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा स्रापनेचरा मुख् हेतू कोणतरा?
३) गृहशनमरागिण सहकरारी संस्रा महणजे करा्?
४) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा कोणत्रा सुशवधरा उपलबध करून देतरात?

ह)   खालील वाक्ांिील अधोरयेकखि िबद दुरुसि कéन वाक् पुनहा तलहा.
१) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा प्रामुख्राने खेड्रात स्रापन केल्रा जरातरात.
२) जरासत उतपन्न गटरातील व्क्तंनरा सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा गरजेच्रा असतरात.
३) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा सभरासदरांनरा अलप मुदतीचरा कजगिपुरवठरा करतरात.
४) सहकरारी शवपणन संस्रा शनवराऱ्राची गरज पणूगि करतरात.
५) भरारतरात पशहली गृहशनमरागिण सहकरारी संस्रा रॉशडेल इकक्टेबल परा्ोशनअसगि सोसरा्टी शलशमटेड ्रा नरावराने स्रापन 

झराली.

ई)   गराि न बसिारा िबद िोधा.
१) अ) भरारती् आ्ुगिशवमरा महरामंडळ ब) गृहशनमरागिण आशण नरागरी शवकरास महरामंडळ 
 क) ररझवहगि बँक ऑफ इशंड्रा  ड) गृहशनमरागिण शवकरास शवतती् महरामंडळ

प्र.२ खालील संज्ा सपष् करा.
१) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा
२)  भरारती् रराषट्ी् सहकरारी गृहशनमरागिण महरासंघ
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प्र.३  सवमि तलहा./ उप्ोजनावर आधाररि प्रशन.
  १) ‘‘सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा सवगिसरामरान् व्क्तंच्रा दृषीने  महत्वराच्रा आहेत’’.

२) ‘‘सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रांमुळे मध्मवगती् व्क्तंची सवमरालकीच्रा शनवराऱ्राची समस्रा दूर झरालेली आहे.

प्र.४ फरक सपष् करा.
१) सहकरारी पतपुरवठरा संस्रा आशण  सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा
२) सहकरारी शवपणन संस्रा आशण  सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा 
३) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा आशण  सहकरारी प्शक्रा संस्रा 
४) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा आशण  सेवरा सहकरारी संस्रा

प्र.५ रीपा तलहा.
१) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा  
२) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्ेची वैशिषट्े 
३) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्ेची करा्जे 

प्र.६ कारिये तलहा.
१) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रांमुळे सरामरान् व्क्तंनरा घर खरेदी करणे सुलभ झराले आहे.
२) िहरी भरागरात सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रांनरा महत्व प्राप्त झराले आहे.
३) गृहशनमरागिण सहकरारी संस्रांमुळे मध्स्रांचे उच्राटन होण्रास मदत होते.
४) गृहशनमरागिण सहकरारी संस्ेमुळे घरराचे सवपन पूणगि होते.

प्र.७ खालील प्रशनांची रोडक्ाि उतिरये तलहा. 
१) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रांची वैशिषट्े सपष कररा.
२) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्ेची करा्जे शलहरा.

प्र.८ दीिघोतिरी प्रशन.
१) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्ेची व्राख्रा सरांगून वैशिषट्े सपष कररा. 
२) सहकरारी गृहशनमरागिण संस्ेचरा अ्गि सरांगून करा्जे सशवसतर शलहरा.

uuu
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१०. ग्ाहक सहकारी संसरा
Consumers Co-operative Society

१०.१  प्रसिावना                              १०.५ प्रकार

१०.२  अर्थ आति व्ाख्ा             १०.६ सारािं

१०.३  वैतिष्ट्ये                                 १०.७ महत्वाच्ा संज्ा

१०.४  का्ये १०.८ सवाध्ा्

१०.१ प्रसिावना (Introduction)
जरागशतक सहकरारी चळवळीचरा उगम मुळरातच सहकरारी ग्रराहक संस्रांच्रा स्रापनेतून झरालेलरा शदसून ् ेतो. इ.स. १८४४ 

मध्े इंगलडंमधील रॉशडेल ्े्े २८ शवणकररांनी एकरि ्ेऊन ‘रॉशडेल इकक्टेबल परा्ोशनअसगि सोसरा्टी शलशमटेड’ ची स्रापनरा 
केली. भरारतरामध्े पशहले सहकरारी ग्रराहक भरांडरार २०सपटेंबर, १९०५ रोजी चेन्नई (मद्ररास) ्े्े स्रापन झराले. ‘शटट्कलिकेन 
अबगिन को. ऑपरेशटवह सोसरा्टी शलशमटेड’ ्रा नरावराच्रा संस्ेने भरारतरातील पशहल्रा ग्रराहक सहकरारी संस्ेची मुहूतगिमेढ रोवली.

दुसऱ्रा जरागशतक महरा्ुद्राच्रा कराळरात अन्नधरान् व इतर जीवनरावश्क वसतूंच्रा शकंमतीमध्े मोठ्रा प्मराणरावर 
वराढ झराली. त्रा वेळी िरासनराने शन्ंशरित दररात अन्नधरान् व इतर वसतूंच्रा शवतरणराची जबराबदरारी सहकरारी ग्रराहक संस्रांवर 
सोपशवली.

ग्रराहकरांनरा चरांगल्रा प्तीचरा मराल ्ोग् शकंमतीत शमळरावरा महणून ग्रराहक भरांडरारराची स्रापनरा केली जराते. ग्रराहक सहकरारी 
संस्रा आपल्रा सभरासदरांनरा लरागणराररा मराल ्ेट उतपरादकरांकडून खरेदी करते. त्रामुळे मरालराच्रा शवतरणरात असणरारे मध्स्, 
d व्रापराऱ्राचंे उच्राटन होते. ्ेट उतपरादकरांकडून मराल खरेदी केल्राने ग्रराहक भरांडराररालरा मराल कमी शकंमतीत शमळतो. त्रामुळे 

ग्ाहक सहकारी संसरा
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्रा संस्रा आपल्रा सभरासदरांनरा वराजवी शकंमतीत मराल पुरशवतरात. ग्रराहक सहकरारी संस्रा नफरा शमळशवण्राच्रा उदिेिराने स्रापन 
झरालेल्रा नसतरात, महणून ते भेसळ करीत नराहीत. ग्रराहकरांनरा चरांगल्रा प्तीचरा मराल वराजवी शकंमतीत व आवश्क त्रावेळी 
शमळू िकतो. ग्रराहक सहकरारी भरांडराररातून शमळणराऱ्रा फरा्द्रामधून ग्रराहक सहकरारी संस्ेचरा शवकरास झरालरा. 

सवगिसरामरान् ग्रराहकरांनरा त्रांच्रा दैनशंदन गरजेच्रा वसत ूव सेवरा ररासतदरराने उपलबध करून देण्रासराठी सहकरारी ग्रराहक 
संस्रांची भूशमकरा खूप महत्वराची आहे. त्रादृषीने ग्रराहकरांच्रा संरक्षणरासराठी व शहतरासराठी भरारत सरकरारने इ.स.१९८६ मध्े 
ग्रराहक संरक्षण करा्दरा लरागू केलरा आहे. २४ शडसेंबर हरा शदवस “रराषट्ी् ग्रराहक शदन” महणून सराजररा करण्रात ्ेतो. तसेच 
१५ मराचगि हरा ‘जरागशतक ग्रराहक शदन’ महणून पराळलरा जरातो.  महरारराषट्रात मराचगि २०१८ अखेर ग्रराहक सहकरारी संस्रांची संख्रा 
२,१२५ इतकी होती.

ग्रराहक हरा अ्गिव्वस्ेचरा केंद्रशबंदू असतो. ग्रराहक  बराजरारपेठेचरा रराजरा असलरा तरी  त्राचे होणरारे िोषण ही शनत्राची 
बराब झराली आहे. ्रा प्करणरात आपण ग्रराहक सहकरारी संस्ेचरा सशवसतर अभ्रास करणरार आहोत.

१०.2 अर्थ व व्ाख्ा : Meaning and Definition
 अर्थ : 

ग्रराहकरांनी सवेच्ेने एकरि ्ेऊन लोकिराही पद्तीने सहकरारी तत्वरावर आपल्रा आश्गिक शहतसंबंधराचे संरक्षण 
करण्रासराठी एकरि ्ेऊन स्रापन केलेली  संस्रा महणजे ग्रराहक सहकरारी संस्रा हो्.

ग्रराहक सहकरारी संस्ेचरा मुख् हेतू उतपरादकरापरासून अंशतम उपभोकत्रांप्गित असलेल्रा शवतरण सराखळीतील घराऊक 
व्रापरारी, शकरकोळ व्रापरारी, मध्स्, दलराल, ्रांचे उच्राटन करणे. आशण ग्रराहकरांच्रा शहतराचे रक्षण करणे हरा असतो. 
ग्रराहकरंानरा त्राचं्रा गरजेनुसरार शनभजेळ व दजजेदरार वसतू ररासत शकमतधींलरा उपलबध करून शदल्रा जरातरात.

बहुतेक ग्रराहक सहकरारी संस्रा ्रा रॉशडेल प्शणत सहकरारी तत्वरानुसरार करा्गि करतरात. खराजगी व्रापराऱ्रांच्रा म्तेदरारी, 
सराठेबराजी, भेसळ इ. सरारख्रा वराईट प्वृततधींनरा आळरा घरालून ग्रराहकरांची होणरारी शपळवणूक ्रांबवून ग्रराहकरांच्रा रराहणीमरानराचरा 
दजरागि उंचरावण्रासराठी ्रा संस्रा सतत प््तनिील असतरात.

भरांडवलिराही अ्गिव्वस्ेतील मरालराच्रा शवतरणरात असणरारे दोष दूर करण्राकररतरा ग्रराहकरांनरा संघशटतपणे प््तन कररावे 
लरागतरात. ग्रराहकरांनरा चरांगल्रा मरालराचरा ्ोग् शकंमतीत पुरवठरा वहरावरा महणून ग्रराहक सहकरारी संस्रांची स्रापनरा केली जराते. 

व्ाख्ा :  
 ग्रराहक सहकरारी संस्ेच्रा व्राख्रा पुढीलप्मराणे सरांगतरा ्ेतील. 

१) ‘‘ग्रराहकरांनरा शनभजेळ व दजजेदरार जीवनरावश्क वसतूंचरा पुरवठरा वहरावरा ्रा उदिेिराने सवेच्ेने व परसपर सहकरा्रागिने 
सहकरारी तत्वरावर स्रापन केलेली संस्रा महणजे ग्रराहक सहकरारी संस्रा हो्.’’

२) ‘‘ग्रराहकरांनी सवेच्ेने एकरि ्ेऊन परसपररांच्रा शहतरांचे संरक्षण व संवधगिन करण्रासराठी लोकिराही आशण सहकरारी 
तत्वरावर स्रापन केलेली ग्रराहकरांची आश्गिक संघटनरा महणजे ग्रराहक सहकरारी संस्रा हो्.’’ 

३) ‘‘ग्रराहकरांनी आपल्रा गरजरा भरागशवण्रासराठी उपभोग् वसतू व सेवरा शमळशवण्रासराठी सवेच्ेने स्रापन केलेले 
संघटन महणजे सहकरारी ग्रराहक संस्रा हो्.’’

१०.3  ग्ाहक सहकारी संसरयेची वैतिष्ट्ये. (Features of Consumer Co-operative Society)

q ग्ाहक सहकारी संसरयेची वैतिष्ट्ये पुढीलप्रमािये सांगिा ्येिील.

१) सरापना : ग्रराहक सहकरारी संस्रा आपल्रा ग्रराहकरांनरा जीवनरावश्क व उपभोग् वसतूचंरा पुरवठरा करण्रासराठी 
स्रापन केलेल्रा असतरात. ग्रराहक हे शवशवध भरागरात शवखुरलेले असल्राने ग्रराहक सहकरारी संस्रा ह्यरा ग्ररामीण व 
िहरी भरागरात स्रापन झरालेल्रा आढळून ्ेतरात.
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•	ग्ाहक सहकारी संसरयेची वैतिष्ट्ये

२) ग्रराहकरांचे सवेच्रा संघटन

३) रोखीने व्वहरार

४) ग्रराहकरांनरा दजजेदरार व शनभजेळ वसतूचंरा पुरवठरा

५) लोकिराही पद्तीने करारभरार 

६)  नफेखोरीलरा आळरा

७) रराहणीमरानरात सुधरारणरा

८) ररासत शकंमत 

९)  संघटनरातमक संरचनरा 

 १)  स्रापनरा

१०) उतपरादकराकडून मरालराची खरेदी

२) ग्ाहकांचये सवयेचछिा सिंरन :  ग्रराहक सहकरारी संस्रा ग्रराहकरांनी त्रांच्रा शहतराचे संरक्षण व संवधगिन करण्रासराठी 
सवेच्ेने एकरि ्ेऊन स्रापन केलेली असते. भरांडवलदरारराकडून ग्रराहकरांचे होणरारे िोषण व खराजगी व्रापराऱ्रांच्रा 
शपळवणूकीपरासून ग्रराहकरांनरा म्ुत करण्रासराठी ्रा संस्रा स्रापन केल्रा जरातरात.

३) रोखीनये व्वहार : ग्रराहक सहकरारी भरांडराररामध्े मरालराची शवकी केवळ रोखीनेच केली जराते. ग्रराहकरांनरा आकशषगित 
करण्रासराठी उधरारीवर मराल शवकण्राची शकंवरा अशधक नफरा शमळशवण्राची करा्गिपद्ती ्रा संस्रांमराफ्कत 
ñdrकरारली जरात नराही. रोखीने व्वहरार केल्रास संस्ेची आश्गिक कस्ती चरांगली रराहते. 

४) ग्ाहकांना दजयेदार व तनभयेळ वसिूचंा पुरवठा : ग्रराहक सहकरारी संस्ेमराफ्कत ग्रराहकरांसराठी आवश्क वसतूची खरेदी 
उतपरादकरांकडून केली जराते, त्रामुळे मध्स्रांचे उच्राटन झराल्राने मरालराचरा ्ेट पुरवठरा उपभोकत्रांनरा होतो. 
बऱ्राचदरा व्रापरारी वगरागिकडून मरालरात भेसळ केली जराते. ग्रराहकरांची होणरारी फसवणूक टराळली जराते व उततम 
दजरागिच्रा शनभजेळ व दजजेदरार वसत ूवराजवी शकंमतीत पुरशवल्रा जरातरात . 

५) लोकिाही पद्धिीनये कारभार : ग्रराहक सहकरारी संस्रा ग्रराहकरांनी एकरि ्ेऊन सवेच्ेने स्रापन केलेले सहकरारी 
तत्वरावरील लोकिराही संघटन असते. संस्ेचरा दैनंशदन करारभरार चरालशवण्रासराठी तसेच  संस्ेचे धोरणरातमक 
शनणगि् घेण्रासराठी सभरासदरांमधून संचरालक मंडळराची शनवड केली जराते. हे संचरालक मंडळ संस्ेचरा दैनशंदन 
करारभरार लोकिराही पद्तीने चरालशवतरात.

६) नफेखोरीला आळा : ग्रराहक सहकरारी संस्रा सेवेलरा प्राधरान् देतरात. नफरा कमशवणे हरा त्रांचरा हेतू नसतो. 
संस्रांच्रा वतीने शवकल्रा जराणराऱ्रा वसतूच्रा खरेदी शकंमतीमध्े अलप नफरा शमळशवलरा जरातो. त्रातून केवळ 
दैनंशदन खचगि व व्वस्रापकी् खचगि वसूल होऊन अलपसरा नफरा शमळेल अिराच शकंमती आकरारल्रा जरातरात. ्रा 
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 संस्रा नफेखोरीलरा आळरा घरालण्राचरा प््तन करतरात. संस्ेलरा झरालेलरा नफरा सभरासदरांमध्े त्रांनी संस्ेबरोबर 
केलेल्रा व्वहरारराच्रा प्मराणरात वराटलरा जरातो. 

७) राहिीमानाि सुधारिा : ग्रराहक सहकरारी संस्रा सभरासदरांनरा उच् प्तीच्रा शनभजेळ व दजजेदरार मरालराचरा पुरवठरा 
करीत असल्राने ग्रराहकरांचे आरोग् व रराहणीमरानराचरा दजरागि सुधरारतो.

८) रासि तकंमि : खराजगी व्रापरारी वसतूंची सराठेबराजी करून ककृशरिम टंचराई शनमरागिण करतरात आशण वसतूंचरा कराळराबराजरार 
करून जरासतीत जरासत दरराने वसतूंची शवकी करून अवरासतव  नफरा कमशवतरात. हे ्रांबशवण्रासराठी ग्रराहक सहकरारी 
संस्रांची स्रापनरा केली जराते. दैनशंदन गरजेच्रा वसतू वराजवी शकंमतीलरा पुरशवण्राचे कराम ्रा संस्रा करतरात.

९) संिरनातमक संरचना : भरारतरातील ग्रराहक सहकरारी संस्रांची संघी् रचनरा ही चरार सतरी् आहे. रराषट्ी् सतररावर 
रराषट्ी् सहकरारी ग्रराहक संघ, रराज् सतररावर रराज् सहकरारी ग्रराहक संघ, शजलहरा सतररावर घराऊक/केंशद्र् सहकरारी 
ग्रराहक भरांडरारे व प्रा्शमक सतररावर प्रा्शमक सहकरारी ग्रराहक भरांडरारे करा्गि करतरात.

१०) उतपादकाकडून मालाची खरयेदी : समराजरालरा अ्वरा सभरासदरांनरा जीवनरावश्क व उपभोग् वसतूचरा पुरवठरा 
करण्रासराठी मरालराची ्ेट उतपरादक शकंवरा करारखरानदराररांकडून खरेदी केली जराते. कराही वसतूचंे उतपरादन संस्रा 
सवत: करते त्रामुळे मरालराच्रा खरेदी शकंमतीत बचत होऊन वराजवी शकंमतीमध्े ग्रराहकरांनरा मरालराचरा पुरवठरा केलरा 
जरातो.

  
 

१०.4  ग्ाहक सहकारी संसरांची का्ये  (Functions of Consumers Co-operative Societies) :

•	ग्ाहक सहकारी संसरांची का्ये 

२) जीवनरावश्क वसतूंचे उतपरादन

३) अशनष व्रापरारी प््रांचे उच्राटन

४) शनभजेळ व दजजेदरार मरालराचरा पुरवठरा

५) उशचत व्रापरारी प््रांची जोपरासनरा

६) मध्स्रांचे उच्राटन 

७) म्तेदरारीलरा आळरा 

८) शकंमत परातळीत कस्रतरा

९) सभरासद शिक्षण

 १)  ग्रराहकरांचे शहत जोपरासणे

१०) िरासनराचे प्शतशनधीत्व करणे

१) िुमच्ा पररसरािील ग्ाहक सहकारी संसरयेबाबि मातहिी गोळा करा. 

कृिी-



115

q ग्ाहक सहकारी संसरांची का्ये खालीलप्रमािये सांगिा ्येिील.

१) ग्ाहकांचये तहि जोपासिये : ग्रराहकराचे शहत जोपरासणे हे महत्वराचे करा्गि आहे. आपल्रा सभरासदरांनरा उततम दजरागिच्रा 
वसतू ररासत दररात पुरशवणे तसेच शनभजेळ मराल व  दैनंशदन गरजेच्रा वसतूंचरा शन्शमतपणे पुरवठरा करणे.

२) जीवनावश्क वसिूंचये उतपादन : ग्रराहक सहकरारी संस्रांनी केवळ वसतू शवकीचे करा्गि केले तर ते वसतूंच्रा 
शकंमतीवर शन्ंरिण ठेवण्रास उप्ु्त ठरणरार नराही. महणून ्रा संस्रांनी जीवनरावश्क वसतूंचेही उतपरादन करण्रास 
सुरुवरात केली आहे. वसतूचंे उतपरादन कमीत कमी शकंमतीत किरा प्करारे करतरा ् ेईल ् राचरा शवचरार ् रा संस्रा करीत 
असतरात.

३) अतनष् व्ापारी प्ररांचये उच्ारन : वसतूंच्रा वराटप व्वस्ेत खराजगी व्रापराऱ्रांद्रारे केली जराणरारी फसवणूक, 
मरालरातील भेसळ, कराळरा बराजरार, ककृशरिम टंचराई, खोटी वजन मरापे, शदिराभूल करणराऱ्रा जराशहरराती इ. अशनष 
प््रांचे उच्राटन ग्रराहक सहकरारी संस्रा करतरात आशण ्ेट उतपरादकरांकडून मरालराची खरेदी करून त्राची शवकी 
ग्रराहकरांनरा करतरात.

४) तनभयेळ व दजयेदार मालाचा पुरवठा : व्रापरारी बऱ्राचदरा जरासत नफरा कमशवण्रासराठी मरालरामध्े भेसळ करतरात. 
तसेच ते वसतूच्रा दजरागिशवष्ी व गुणवततेशवष्ी खरारिी देत नराहीत. तेवहरा ग्रराहक सहकरारी संस्रा उच् गुणवततरा व 
दजरागि असणराऱ्रा वसतूचंरा पुरवठरा करण्रासराठी प्त्क्ष उतपरादकरांकडून मरालराची खरेदी करतरात. त्रामुळे मरालरातील 
भेसळीलरा परा्बंद बसतो. ग्रराहकरांनरा शनभजेळ व दजजेदरार वसतूंचरा पुरवठरा करतरात.

५) उतचि व्ापारी प्ररांची जोपासना : ग्रराहक सहकरारी संस्रा समराजरालरा ्ोग् शनभजेळ व दजजेदरार मरालराचरा पुरवठरा 
करतरात. मरागणीनुसरार मरालराचरा पुरवठरा करणे, ्ोग् शकंमत आकरारणे, ककृशरिम टंचराई व कराळरा बराजरार टराळणे इ. 
द्रारे उशचत व्रापरारी प््रा जोपरासल्रा जरातरात.

६) मध्सरांचये उच्ारन : अनेक आश्गिक व्वहराररात मध्स्रांची संख्रा खूप मोठी असते. मध्स् वगगि उतपरादक 
व ग्रराहक ्रा दोघरांची फसवणूक करीत असतो. ग्रराहक सहकरारी संस्रा वसतू शवतरणराच्रा सराखळीतील घराऊक 
व्रापरारी, शकरकोळ व्रापरारी आशण इतर मध्स्रांिी संबंध न ठेवतरा प्त्क्ष उतपरादकराकडून वसतूची खरेदी करते. 
अिी वसतू प्त्क्ष ग्रराहकरांनरा व सभरासदरांनरा शवकल्रामुळे मध्स्रांचे उच्राटन होते.

७) मतियेदारीला आळा : ग्रराहक सहकरारी संस्रा आपल्रा सभरासदरांचे शहत डोळ्रासमोर ठेवून करा्गि करतरात. कराही 
जीवनरावश्क व दशुमगिळ वसतूचे सवबळरावर उतपरादन करून त्रा वसतू ग्रराहकरांनरा उपलबध करून देतरात. त्रामुळे 
सराहशजकच बराजराररातील म्तेदरारीवर शन्ंरिण ठेवणे िक् होते व ग्रराहकरांच्रा शहतराचे संरक्षण होते.

८) तकंमि पािळीि क्सररिा : खराजगी व्रापरारी मोठ्रा प्मराणरावर नफरा शमळशवतरात आशण वसतूंची ककृशरिम टंचराई 
शनमरागिण करून वसतूचंी शकंमत वराढशवतरात. त्रामुळे ग्रराहकरांच्रा खचरागित वराढ होते. ग्रराहक सहकरारी संस्रा वसतूंचे 
्ोग् प्करारे शवतरण करण्राचरा व शकंमत परातळी कस्र ठेवण्राचरा प््तन करतरात.

९) सभासद तिक्षि : सभरासदरांनरा कराटकसरीचे व बचतीचे महत्व पटवून देणे, लोकिराही मूल्रांचे शिक्षण देणे, 
सहकरारराचे महत्व पटवून देणे, आश्गिकदृषट्रा दुबगिल घटकरांनरा संरक्षण देणे व त्रांच्रा रराहणीमरानरात सुधरारणरा 
घडवून आणणे इ. करा्जे सभरासद शिक्षणराच्रा मराध्मरातून केली जरातरात.

१०) िासनाचये प्रतितनधीतव करिये : ग्रराहक सहकरारी संस्रा ्रा िरासन, सरावगिजशनक क्षेरि आशण सहकरारी क्षेरि ्रा 
मधील संस्रांचे प्शतशनधीतव करतरात. त्रासराठी प्रा्शमक ग्रराहक सहकरारी संस्रा शन्ंशरित व जीवनरावश्क वसतूंचे 
शवतरण करणे, संलग्न संस्रांच्रा वतीने ग्रराहकरांच्रा गरजेनुसरार मरालराची आ्रात करणे इ. करा्जे करतरात. तेंवहरा 
सरामरान् व्क्तंनरा शन्ंशरित दरराने वसतू देऊन सरामराशजक न्रा्राचेही करा्गि करतरात.
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१०.5 ग्ाहक सहकारी संसराचये प्रकार (Types of Consumer Co-operative Society) :

१) प्रारतमक सहकारी ग्ाहक संसरा : वरासतशवक ग्रराहक संस्रा ् राचरा अ्गि प्रा्शमक ग्रराहक संस्रा असराच आहे. ज्रा संस्रा 
ग्रराहकरास वसत ूशवकण्राचे करा्गि करतरात. त्रा संस्रांनरा प्रा्शमक ग्रराहक सहकरारी संस्रा असे महणतरात. ग्रराहकरांनी एकरि 
्ेऊन ्रा संस्रा स्रापन केलेल्रा असतरात. ्रा संस्रांनरा वसतूंचरा पुरवठरा मुख्त: घराऊक सहकरारी भरांडराररातून केलरा 
जरातो. शकरकोळ शवकी ही ्रा संस्राचे महत्वराचे करा्गि आहे. ्रा संस्रा आपल्रा सभरासदरांनरा पूरक सेवरा पुरशवतरात. 
्रा संस्राची स्रापनरा ग्ररामीण व िहरी भरागरात केली जराते. ग्रराहकरांनरा दैनंशदन गरजेच्रा शनभजेळ वसतू वराजवी शकमंतीत व 
वेळेवर पुरशवणे हे प्रा्शमक ग्रराहक सहकरारी भरांडरारराचे उकदिष असते.    

२)   मध्विगी ग्ाहक भांडांरये/सुपर बाजार/जनिा बाजार/तवभागी् भांडांरये : मोठमोठ्रा िहररांमध्े ग्रराहकरांनरा शवशवध 
प्करारच्रा सवगि वसतू एकराच ्तराखराली उपलबध करून देण्रासराठी अनेक शवभराग असलेली मोठी भरांडरारे असतरात. 
त्रांनरा मध्वतती ग्रराहक भरांडरारे/सुपर बराजरार/जनतरा बराजरार/शवभरागी् भरांडरार असे महणतरात. सहकरारी ग्रराहक संस्रा 
महणूनच भरांडरारराची नोंदणी झरालेली असते.

 भरारतरात पशहलरा सुपर बराजरार शदल्ी ्े्े १५ जुलै, १९६६ रोजी स्रापन झरालरा. अिरा प्करारच्रा भरांडरारराची स्रापनरा 
मुंबई, कोलकरातरा, हैदरराबराद, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, नरागपूर अिरा िहररामध्े शदसून ्ेते. परंतु आतरा शजलह्यराच्रा 
शठकराणी सुद्रा असे बराजरार सुरू झराले आहेत. शदल्ीतील सुपर बराजरार हरा भरारतरातील सवरागित मोठरा सुपर बराजरार 
आहे. ्रा भरांडराररातून एकराच ्तराखराली करापड, औषधे, सव्ंचशलत ्ंरिराचे सुट्े भराग, सौंद्गिप्सराधने, दूरशचरिवराणी, 
इलेककटट्कल उपकरणे, त्रार कपडे, शकरराणरामराल इ. वसतूंचरा पुरवठरा केलरा जरातो.

सुपर बाजार

२) खाजगी व्ापारी ग्ाहकांचये किाप्रकारये िोषि करिाि ्ाबाबि तिक्षकािंी चचा्थ करा.

कृिी-
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३)	 विद्यार्थी	ग्याहक	सहकयारी	भयांडयारे	: शाळा, महाविद्ालये अथिा विद्ापीठ पातळीिर विद्ारयाांनी एकत्र येऊन 
सहकारी तत्िािर सथापन केलेलया संसथेस ‘विद्ाथथी ग्ाहक सहकारी भांडार’ असे महणतात. सन १९६७ पासून या 

भांडाराचया सथापनेचा काय्यक्रम सुरू करणयात आला. तयासाठी राष्ट्ीय सहकारी विकास महामंडळाकडून कर्य ि

 अनुदान वदले राते. या भांडारातून विद्ारयाांना िह्ा, पेन, पाठ्यपुसतके, संदभ्य पुसतके, शासत्रीय उपकरणे, पुसतक 

पेढी योरना,  शैक्षवणक सावहतय इ. सावहतय सिलतीचया दराने वदले राते. या भांडाराचया सभासदतिासाठी ियाची 

अट नसते. विद्ापीठातून ि महाविद्ालयांतून सहकारी तत्िािर ग्ाहक भांडारे सथापन करणयास सरकारने उततेरन 

देणयाचे धोरण सिीकारले आहे. 

 यावशिाय औद्ोविक कामिारांचया सहकारी संसथा ि ग्ामीण रनतेसाठी ग्ाहक भांडारे इ. ग्ाहक संघटना वदसून 

येतात.

 ग्ाहक ि उतपादक यांचा थेट संबंध आलयावशिाय ि तयांचयातील वयािसावयक अंतर कमी झालयावशिाय ग्ाहक 

सहकारी संसथांचा अपवेक्षत विकास होऊ शकत नाही.

फरक	-	१)	सहकयारी	पतपुरिठया	संसर्या	ि	ग्याहक	सहकयारी	संसर्या

अ.न. मुदे् सहकयारी	पतपुरिठया	संसर्या	 ग्याहक	सहकयारी	संसर्या	

१) अर््थ सहकारी पतपुरिठा संसथा महणरे 
सहकारी तत्िािर शेती वयिसायाचया 
विकासासाठी कर्य पुरिठा करणाऱया 
संसथा होय.

ग्ाहकांना तयांचया दैनंवदन रीिनािशयक िसतू ि 
सेिा रासत दराने उपलबध करून देणयासाठी सहकारी  
तत्िािर ग्ाहक सिेच्ेने एकत्र येऊन जया संसथचेी 
सथापना करतात वतला ग्ाहक सहकारी संसथा असे 
महणतात.

२) उद्ेश ग्ामीण भािातील सभासद शेतकऱयांची 
सािकारी पाशातून मुक्तता करणे.

खारिी वयापाऱयांकडून अवनष् मािा्यने होणारे 
ग्ाहकांचे शोषण  थांबविणे. 

३) सर्यापनया प्ामुखयाने ग्ामीण भािात सथापन केली 
राते. 

प्ामुखयाने शहरी भािात सथापन केली राते

४) कयार्थक्ेत्र एका िािाnwरते वकंिा ४ ते ५ वक.मी 
काय्यक्षते्र असते.

नािरी ि ग्ामीण अशा दोनही भािात काय्यक्षते्र 
असते. 

५) सभयासदत्ि काय्यक्षेत्रातील सीमांत ि अलपभूधारक 
शेतकरी, शेतमरूर ि समारातील दबु्यल 
घटकांना सभासदति वदले राते 

सि्यसामानय ग्ाहक सिेच्ेने एकत्र येऊन अशा 
संसथांचे सभासद होतात.

६) कयारये		 आपलया सभासदांना वयािसावयक ि 
दैनंवदन िररेचया िसतू खरेदी करणयासाठी 
कर्य पुरिठा करणे ि सािकारी पाशातून 

शेतकऱयांची मुक्तता करणे.

िसतूचया वकंमतीत ससथरता, मक्तेदारीस आळा, 
अवनष् वयापारी प्थांचे उच्ाटन ि ग्ाहकांचया 
वहताचे संरक्षण करून दैनंवदन रीिनािशयक 
िसतूंचा पुरिठा करणे. 



118

फरक- २) तवपिन सहकारी संसरा व गृहतनमा्थि सहकारी संसरा व ग्ाहक सहकारी संसरा

अ.न. मदुिये तवपिन सहकारी संसरा गृहतनमा्थि सहकारी संसरा ग्ाहक सहकारी संसरा

१ अ्गि िेतमरालरास ्ोग् भराव शमळरावरा 
व िेतकऱ्रांच्रा आश्गिक शहतराचे 
रक्षण वहरावे ् रा हेतूने िेतमरालराच्रा 
खरेदी-शवकी संबंशधत आवश्क 
करा्जे सहकरारी तत्वरावर परार 
पराडण्राच्रा हेतूने िेतकऱ्रांनी 
एकरि ्ेऊन स्रापन केलेल्रा 
संस्रांनरा शवपणन सहकरारी संस्रा 
महणतरात.

रराहण्रासराठी घररांची गरज पणूगि 
करणरारी सहकरारी तत्वरावर 
स्रापन केलेली संस्रा महणजे 
सहकरारी गृहशनमरागिण संस्रा 
हो्. 

ग्रराहकरांनरा त्रांच्रा दैनंशदन 
जीवनरावश्क  वसतू व सेवरा ररासत 
दरराने उपलबध करून देण्रासराठी व 
ग्रराहकरांच्रा शहतसंबंधराचे संरक्षण 
करण्रासराठी सहकरारी तत्वरावर 
ग्रराहक सवेच्ेने एकरि ्ेऊन ज्रा 
संस्ेची स्रापनरा करतरात शतलरा 
ग्रराहक सहकरारी संस्रा महणतरात. 

२ सभरासदतव मुख्त: िेतकरी हे शवपणन 
सहकरारी संस्ेचे सभरासद 
असतरात.

शनवराऱ्राची गरज असलेल्रा 
अलप व मध्म उतपन्न 
गटरातील व्क्त सभरासद 
असतरात.  

सवगिसरामरान् ग्रराहक हे ्रा संस्ेचे 
सभरासद असतरात.

३ उदिेि 

 

 

िेतकऱ्रांनी उतपराशदत केलेल्रा 
मरालरालरा ररासत शकंमत शमळवून 
देणे हरा संस्ेचरा मुख् उदिेि 
असतो.

सवगिसरामरान् व्क्तंच्रा 
घरराचरा प्शन सोडशवणे त्रांनरा 
वराजवी शकंमतीत घरे उपलबध 
करून देणे हरा ्रा संस्ेचरा 
उदिेि असतो. 

ग्रराहकरांच्रा शहतराचे संरक्षण करणे 
हरा ्रा संस्ेचरा मुख् उदिेि 
असतो.

४ स्रापनरा शवपणन सहकरारी संस्रा िहरी 
व ग्ररामीण भरागरात स्रापन केल्रा 
जरातरात.

गृहशनमरागिण सहकरारी संस्रा 
िहरी व शनमिहरी भरागरात 
स्रापन केल्रा जरातरात. 

िहरी व ग्ररामीण अिरा दोनही 
भरागरात ग्रराहक संस्रा स्रापन 
केल्रा जरातरात.

५ करा्जे मरालराचे एकरिीकरण, प्तवरारी, 
प्मराणीकरण, बरांधणी, वराहतूक 
व्वस्रा करणे, िेतमरालराची 
खरेदी शवकी करणे, ्ोग् शकंमत 
शमळवून देणे. इ. करा्जे करतरात. 

सभरासदरांनरा रराहण्रासराठी 
घरे उपलबध करून देणे हे 
गृहशनमरागिण सहकरारी संस्ेचे 
करा्गि आहे.

वसतूंच्रा शकंमतीत कस्रतरा, 
म्तेदरारीस आळरा, अशनष 
प््रांचे उच्राटन, ग्रराहकरांच्रा 
शहतरांचे सरंक्षण करून दैनशंदन 
जीवनरावश्क वसतूंचरा पुरवठरा 
करणे इ. करा्जे करतरात. 
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जीवनरावश्क दजजेदरार वसतू व सेवरा ररासत दरराने उपलबध करून देण्रासराठी सवेच्ेने स्रापन केलेली संस्रा महणजे 
प्रा्शमक ग्रराहक सहकरारी संस्रा हो्. सन १९०५ मध्े पशहले ग्रराहक सहकरारी भरांडरार चेन्नई ्े्े सुरू झराले. ग्रराहक 
सहकरारी संस्रा सभरासदरांनरा शनभजेळ मराल वराजवी शकंमतीत उपलबध करून देतरात.

  ग्रराहकरंानी सवचे्ेने एकरि ्ेऊन लोकिराही पद्तीने सहकरारी तत्वरावर आपल्रा आश्गिक शहतसबंधराचे सरंक्षण 
करण्रासराठी एकरि ्ेऊन स्रापन केलेली संस्रा महणजे ग्रराहक सहकरारी संस्रा हो्. 

व्राख्रा :- “ग्रराहकरांनी आपल्रा गरजरा भरागशवण्रासराठी उपभोग् वसतू व सेवरा शमळशवण्रासराठी सवेच्ेने स्रापन 
केलेले संघटन महणजे ग्रराहक सहकरारी संस्रा हो्.” 

q वैतिष्ट्ये : 

 १  स्रापनरा  
 २  ग्रराहकरांची सवेच्रा संघटनरा  
 ३  रोखीने व्वहरार   
 ४  ग्रराहकरांनरा शनभजेळ व दजजेदरार वसतूंचरा पुरवठरा    
 ५  लोकिराही पद्तीने करारभरार   
 ६  नफेखोरीलरा आळरा
 ७  रराहणीमरानरात सुधरारणरा
 ८  ररासत शकंमत 
 ९  संघटनरातमक सरंचनरा  
 १०  उतपरादकरांकडून मरालराची खरेदी

q  का्ये :- 

 १  ग्रराहकरांचे शहत जोपरासणे  
 २  जीवनरावश्क वसतूचंे उतपरादन     
 ३  अशनष व्रापरारी प््रांचे उच्राटन    
 ४  शनभजेळ व दजजेदरार मरालराचरा पुरवठरा   
 ५  उशचत व्रापरारी प््रांची जोपरासनरा  
 ६  मध्स्रांचे उच्राटन
 ७  म्तेदरारीलरा आळरा  
 ८  शकंमत परातळीत कस्रतरा  
 ९  सभरासद शिक्षण 
 १०  िरासनराचे प्शतशनधीतव करणे

q  प्रकार :
१  प्रा्शमक ग्रराहक सहकरारी संस्रा  
२  सुपरबराजरार  
३  शवद्रा्ती ग्रराहक सहकरारी भरांडरारे  

१०.६  सारांश



120

सुपर बाजार :
शवशवध प्करारच्रा वसतूंची शवकी एकराच ्तराखराली केली जराते, महणून त्रांनरा ‘शवभरागी् भरांडरार’/ ‘सुपर बराजरार’ असे 

महणतरात.

तवद्ारगी ग्ाहक सहकारी भांडार :
िराळरा, महराशवद्राल्े व शवद्रापीठ परातळीवर शवद्रार्रायंनी एकशरित ् ेऊन सहकरारी तत्वरावर स्रापन केलेल्रा संस्ेस 

‘शवद्रा्ती ग्रराहक सहकरारी भरांडरार’ असे महणतरात.

प्र.१ अ) खालील तदलयेल्ा प्ा्थ्ामधून ्ोग् प्ा्थ् तनवडून तवधानये पुनहा तलहा.
१) ग्रराहक सहकरारी संस्रा दजजेदरार वसतूचंरा पुरवठरा ----- शकंमतीलरा करतरात.
 अ) वराजवी             ब) अशधक          क) अवराजवी 

२) ग्रराहक सहकरारी संस्रा ----- कडून वसतूंची खरेदी करतरात.
 अ) शकरकोळ शवकेते           ब) उतपरादक            क) घराऊक शवकेते

३) रराषट्ी् ग्रराहक शदन ----- ्रा शदविी सराजररा केलरा जरातो.
 अ) ५ जून             ब) २६ जरानेवरारी       क) २४ शडसेंबर

४) जगरातील पशहली ग्रराहक सहकरारी संस्रा ----- ्रा देिरात सुरू झराली.
 अ) इंगलंड             ब) जमगिनी             क) भरारत

५) जगरातील पशहली ग्रराहक सहकरारी संस्रा ----- सराली स्रापन झराली.
 अ) १८४४            ब) १९०५           क) १९२०

६) ग्रराहक सहकरारी संस्रा ग्रराहकरांनरा ----- वसतूचंरा पुरवठरा करतरात.
 अ) चैनीच्रा            ब) जीवनरावश्क      क) भेसळ्ु्त

७) ग्रराहक सहकरारी संस्रांमुळे वसतू शवतरणराच्रा सराखळीतील ----- उच्राटन होते.
 अ) उतपरादकरांचे         ब)  ग्रराहकरांचे         क) मध्स्रांचे 

८) जगरातील पशहले ग्रराहक भरांडरार ----- हे हो्.
 अ) रॉशडेल परा्ोशनअसगि         ब) जनतरा बराजरार        क) मुंबई बराजरार

१०.८  सत्ाध्ा्

१०.७  महत्त्ाच्ा संज्ा
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ब) ्ोग् जोड्ा जुळवा.   

‘अ’ गर  ‘ब’ गर

अ) भरारतरातील पशहलरा सुपर बराजरार

ब)  रराषट्ी् ग्रराहक शदन

क) शवद्रा्ती ग्रराहक सहकरारी भरांडरार

ड)  ग्रराहक सहकरारी संस्रा

१) २४ शडसेंबर 

२) शदल्ी 

३) ५ जून 

४) मुंबई                 

५) नोकरदराररांसराठी  भरांडरार 

६) ग्रराहकरांचे संरक्षण 

७) ग्रराहकरांचे िोषण

८) िराळरा महराशवद्राल्ीन शवद्रा्ती 

 
क)  खालील तवधानांसाठी एक िबद/िबदसमूह तलहा .

१) शवशभन्न प्करारच्रा सवगि वसत ूएकराच भरांडराररात उपलबध करून देणरारी संस्रा
२) शवद्रार्रायंनी एकरि ्ेऊन सहकरारी तत्वरावर सुरू केलेले भरांडरार
३) ग्रराहकरांनी परसपररांच्रा शहतरक्षणरासराठी सवेच्ेने एकरि ्ेऊन सहकरारी तत्वरानुसरार स्रापन केलेली संस्रा
४) ग्रराहकरांनरा वराजवी दररात वसतू व सेवरा पुरशवणरारी सहकरारी संस्रा
५) सन १८४४ मध्े इंगलंडमधील शवणकररांनी एकरि ्ेऊन स्रापन केलेली ग्रराहक सहकरारी संस्रा

ड) खालील तवधानये चूक तकंवा बरोबर िये तलहा.
१) ग्रराहक सहकरारी संस्रा ्रा ग्रराहक शहत रक्षणरासराठी स्रापन झरालेल्रा असतरात.
२) ग्रराहक सहकरारी संस्रांमुळे ग्रराहकरांचे िोषण ्रांबते.
३) शवद्रा्ती ग्रराहक सहकरारी भरांडरार व्रापरारी स्रापन करतरात.
४) ग्रराहक सहकरारी संस्ेतून पुरशवल्रा जराणराऱ्रा वसतूचं्रा शकंमती जरासत असतरात.
५) ग्रराहक सहकरारी संस्रांचरा मुख् हेतू जरासतीत जरासत नफरा शमळशवणे हरा असतो.
६) जगरातील पशहली ग्रराहक सहकरारी संस्रा अमेररकेत स्रापन झराली.
७) ग्रराहक सहकरारी संस्ेमुळे शनभजेळ व दजजेदरार  मरालराचरा पुरवठरा होतो.

इ)  खालील तवधानये पूि्थ करा.
१) ग्रराहक सहकरारी संस्ेमुळे ............... चे उच्राटन होते.
२) ग्रराहक सहकरारी संस्रा ग्रराहकरांनरा ........... वसतचूरा पुरवठरा करतरात.
३) जगरातील पशहली ग्रराहक सहकरारी संस्रा ............ ्रा देिरात सुरू झराली.
४) ग्रराहक सहकरारी संस्रा दजजेदरार वसतूचरा पुरवठरा .......... शकंमतीलरा करतरात.
५) जरागशतक सहकरारी चळवळीचरा उगम ........... संस्ेच्रा स्रापनेतून झरालरा.
६) ग्रराहक सहकरारी संस्रा ............ कडून वसतूची खरेदी करतरात.
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(फ) अचूक प्ा्थ् तनवडा.

१) सुपर बराजरार

२) 

३) ग्रराहक सहकरारी संस्रा

४)  

५) पशहले ग्रराहक भरांडरार स्रापनरा

६) जरागशतक ग्रराहक शदन

िराळरा व महराशवद्राल्ीन शवद्रा्ती

रराषट्ी् ग्रराहक शदन

१५ मराचगि, २० सपटेंबर १९०५, शदल्ी, शवद्रा्ती ग्रराहक सहकरारी भरांडरार, ग्रराहकरांचे संरक्षण, २४ शडसेंबर

ग)   एका वाक्ाि उतिरये तलहा.
१) ग्रराहक सहकरारी संस्रा महणजे करा्?
२) मध्स्रांकडून ग्रराहकरांचे िोषण किराप्करारे होते?
३) ग्रराहक सहकरारी संस्राचे प्करार कोणते?
४) शवद्रा्ती ग्रराहक सहकरारी भरांडरार महणजे करा्?
५) ग्रराहक सहकरारी संस्रांची संघी् रचनरा किी असते?

ह)   खालील वाक्ांिील अधोरयेकखि िबद दुरुसि करून वाक् पुनहा तलहा.
१) ग्रराहक सहकरारी संस्रा ग्रराहकरांनरा चैनीच्रा वसतचूरा पुरवठरा करतरात.
२) ग्रराहक सहकरारी संस्रांमुळे वसतू शवतरणराच्रा सराखळीतील उतपरादकरांचे उच्राटन होते.
३) ग्रराहक सहकरारी संस्रा नफरा शमळशवण्राच्रा उदिेिराने स्रापन झरालेल्रा असतरात.
४) ग्रराहक सहकरारी संस्रांमुळे मरालराची शवकी केवळ उधरारीनेच केली जराते.
५) एकराच ्तराखराली अनेक शवभराग असलेली मोठी भरांडरारे महणजे पतपुरवठरा संस्रा हो्.
६) जगरातील पशहली ग्रराहक सहकरारी संस्रा भरारत ्रा देिरात सुरू झराली.
७) रराषट्ी् ग्रराहक शदन १ जून ्रा शदविी सराजररा केलरा जरातो.

ई)   गराि न बसिारा िबद िोधा.
१) अ) प्रा्शमक सहकरारी ग्रराहक संस्रा ब) मध्वतती ग्रराहक भरांडरारे
 क) गृहशनमरागिण आशण नरागरी शवकरास महरामंडळ ड) शवद्रा्ती ग्रराहक सहकरारी भरांडरार

२) अ) २० सपटेंबर ब) २४ शडसेंबर 
 क) २ ऑकटोबर ड) १५ मराचगि

प्र.२  खालील संज्ा सपष् करा.
१) सुपर बराजरार
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२)	 विद्यार्थी	ग्याहक	सहकयारी	भयांडयार
३)	 प्यार्विक	ग्याहक	सहकयारी	संसर्या

प्र.३  स्वमत लिहा./ उपयोजना्वर आधाररत प्रशन.
१)	 ‘‘ग्याहक	सहकयारी	भयांडयार		-	एक	आदर्श	व्यिहयार	असतो’’.
२)	 िसततू	वितरणयातील	िध्यसर्यांच्यया	अविष्ट	व्ययापयारी	प्र्या	Kmतक	असतmत.
३)	 	‘ग्याहक	हया	बयाजयारपेठेचया	रयाजया	असतो’.	

प्र.४ फरक सपष्ट करा.
१)	 ग्याहक	सहकयारी	संसर्या	आवण	विपणि	सहकयारी	संसर्या
२)	 सेिया	सहकयारी	संसर्या	आवण	ग्याहक	सहकयारी	संसर्या
३)	 ग्याहक	सहकयारी	संसर्या	आवण	पतपुरिठया	सहकयारी	संसर्या
४)	 ग्याहक	सहकयारी	संसर्या	आवण	प्वरि्यया	सहकयारी	संसर्या
५)	 गृहवििया्शण	सहकयारी	संसर्या	आवण	ग्याहक	सहकयारी	संसर्या

प्र.५  टीपा लिहा. 
१)	 ग्याहक	सहकयारी	संसर्ेच	ेप्कयार			
२)	 ग्याहक	सहकयारी	संसर्या	
३)	 ग्याहक	सहकयारी	संसर्ेची	िैवरष्ट्े

प्र.६  कारणे द्ा.
१)	 िसततू	वितरण	व्यिसर्ेत	ग्याहक	सहकयारी	संसर्या	िहत्ियाची	भतूविकया	पयार	पयाडतयात.
२)	 ग्याहक	सहकयारी	संसर्या	रयासत	वकंितीलया	िसततूचया	पुरिठया	करतयात.
३)	 ग्याहक	सहकयारी	संसर्ेिुळे	ग्याहकयांच	ेरोषण	र्यांबते.
४)	 ग्याहकयांच्यया	वहत	रक्षणयासयाठी	ग्याहक	सहकयारी	संसर्या	सर्यापि	झयालेल्यया	आहेत.
५)	 ग्याहक	सहकयारी	संसर्यांकडूि	िसततू	विरिरी	व्यिहयारयातील	िध्यसर्यांचे	उच्याटि	होते.

प्र.७  खािीि प्रशनाांची थोडकयात उततरे लिहा.
१)	 ग्याहक	सहकयारी	संसर्याची	िैवरष्ट्े	वलहया.
२)	 ग्याहक	सहकयारी	संसर्ेचया	अर््श	ि	व्ययाख्यया	वलहया.
३)	 ग्याहक	सहकयारी	संसर्ेची	कया्यये	वलहया.

प्र.८  लिर्घोततरी प्रशन.
१)	 ग्याहक	सहकयारी	संसर्या	महणजे	कया्य?	ग्याहक	सहकयारी	संसर्ेची	कया्यये	सविसतर	वलहया.
२)	 ग्याहक	सहकयारी	संसर्ेची	व्ययाख्यया	वलहूि	िैवरष्ट्े	सविसतर	सपष्ट	करया.

uuu
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लेखकरांनी पराठ् घटकरांचे लेखन करतरांनरा वरापरलेली संदभगि सूची

१) महरारराषट् रराज् मराध्शमक व उच् मराध्शमक शिक्षण मंडळ पुण े - प््मरावृतती २००९
 इ्ततरा ११ वी सहकरार
2) महरारराषट् रराज् मराध्शमक व उच् मराध्शमक शिक्षण मंडळ पुण े - प््मरावृतती २०१३
 इ्ततरा ११ वी सहकरार
3) महरारराषट् रराज् मराध्शमक व उच् मराध्शमक शिक्षण मंडळ पुण े - प््मरावृतती २०१३
 इ्ततरा १२ वी सहकरार
4) महरारराषट् रराज् मराध्शमक व उच् मराध्शमक शिक्षण मंडळ पुण े - प््मरावृतती २०१३
 इ्ततरा १२ वी वराशणज् संघटन आशण व्वस्रापन
५) महरारराषट् सहकरारी संस्रा अशधशन्म, १९६०
६) महरारराषट् सहकरारी संस्रा (सुधराररत) अशधशन्म, २०१३
७) कंपनी करा्दरा २०१३

ABBREVIATIONS
PCCS - Primary Consumers Co-operative Society.

PCMS - Primary Co-operative Marketing Society.

PSR -  Profit Sharing Ratio.

PROC - Processing.

RBI - Reserve Bank of India.

SCB - State Co-operative Bank.

SCCF - State Co-operative Consumers Federation.

SCMF - State Co-operative Marketing Federation.

DCCB - District Central Co-operative Bank.

STL -  Short Term Loan.

MTL -  Middle Term Loan.

NCHFI - National Co-operative Housing Federation of India.

AMUL - Anand Milk Union Limited.

HUDCO - Housing and Urban Development Corporation.

HDFC - Housing Development Finance Corporation.

ICA - International Co-operative Alliance.

MAHANAND - Maharashtra State Co-operative Milk Federation 

DAIRY   
NABARD - National Bank for Agricultural and Rural Development.

NCCF - National Co-operative Consumers Federation.

NCDC - National Co-operative Development Corporation.

NDDB - National Dairy Development Board.

संदभ्थ सूची
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• पञाठ्यपुसतक मंडळञाची 
िैवशष्ट्यपूण्भ पञाठ्येततर 
प्कञाशने.

• नञामिंत लेखक, किी, 
विचञारिंत यञांचयञा 
सञावितयञाचञा समञािेश.

• शञालेय सतरञािर पूरक 
िञाचनञासञाठी उपयुक्त.
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