महाराष्ट्र शासन
क्रमाांक:-सांककर्ण0319/प्र.क्र.32/13स,
सहकार, पर्न व वस्त्रोद्योग कवभाग,
मादाम कामा रोड, हु तात्मा राजगुरु चौक
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
कदनाांक :- 24 सप्टें बर 2019
सांदभण- 1) महाराष्ट्र सहकारी सांस्था अकिकनयम 1960 चे कलम 73कक
2) समक्रमाांक कद.7/09/2019 रोजीचे आदे श.
3) भारत कनवडर्ूक आयोगाचे कद.21/09/2019 रोजीची प्रेस नोट.
आदे श :ज्याअथी, महाराष्ट्र सहकारी सांस्था अकिकनयम 1960 चे कलम 73 कब मिील तरतुदीनुसार
राज्यातील सहकारी सांस्थाांच्या कनवडर्ुकाांचे अकिक्षर्, सांचालन व कनयांत्रर् याांची जबाबदारी राज्य सहकारी
कनवडर्ुक प्राकिकरर्ावर सोपकवलेली असुन उक्त कलमाच्या उपकलम (1) नुसार सहकारी सांस्थाांच्या
सकमतीच्या सावणकत्रक कनवडर्ुका, नैकमकिक पद व सकमती सदस्याांच्या पदाकिकारी याांच्या कनवडर्ूका
कनवडर्ूक राज्य सहकारी कनवडर्ुक प्राकिकरर्ामार्णत घेण्यात येतात. त्यानूसार सद्यस्स्थतीत राज्यातील
सहकारी सांस्थाांच्या कनवडर्ुक राज्य सहकारी कनवडर्ुक प्राकिकरर्ामार्णत प्रकक्रया सुरु आहे त; आकर्
ज्याअथी, महाराष्ट्र सहकारी सांस्था अकिकनयम 1960 चे कलम 73कक नुसार टां चाई, अवर्णर्, पूर,
आग, व इतर कोर्तीही नैसर्गगक आपिी ककवा पावसाळा ककवा कविानसभा कनवडर्ूक कायणक्रम हा
कोर्त्याही सांस्थेच्या ककवा वगाच्या कनवडर्ूकीच्या वेळेत येत असल्यामुळे, राज्य शासनाच्या मते कोर्तीही
सांस्था ककवा सांस्थेचा वगण याांच्या कनवडर्ूका घेर्े लोककहताचे नसेल, अशा कारर्ास्तव सवणसािारर् ककवा
कवशेर् आदे शाद्वारे कोर्त्याही सांस्थेच्या ककवा सांस्थाां वगाच्या कनवडर्ूका एका वेळी सहा मकहन्यापेक्षा अकिक
नसेल इतक्या कालविीपयंत ढकलण्याचे शासनास अकिकार प्राप्त आहे ; आकर्
ज्याअथी, महाराष्ट्र कविानसभा कनवडर्ूकीकरीता भारत कनवाचन आयोगाने कविानसभा
कनवडर्ूकीचा कायणक्रम जाहीर केलेला असून कद.21/09/2019 पासून आदशण आचारसांकहता सुरु झालेली
असल्याने, महाराष्ट्र सहकारी सांस्था अकिकनयम 1960 चे कलम 73कक मिील तरतूदीनुसार राज्यातील
सहकारी सांस्थाांच्या कनवडर्ूका काही काळासाठी पुढे ढकलर्े आवश्यक असल्याची शासनाची खात्री झाली
आहे ; आकर्
ज्याअथी, कलम 73 कब चे पोट-कलम 11 मिील दुसऱ्या परां तुकान्वये गृहकनमार् सहकारी सांस्थाांना
त्याांच्या सकमतीच्या कनवडर्ूका घेण्याबाबतचे अकिकार कदलेले आहे त. मात्र सदर कदलेल्या अकिकारानुसार
कनवडर्ूका घेण्याबाबतचे कनयम अांकतम होण्यास काही कालाविी लागर्ार असल्याने कद. 7 सप्टें बर, 2019
रोजीच्या आदे शान्वये 200 पेक्षा कमी सदस्य सां्या असलेल्या गृहकनमार् सहकारी सांस्थाांच्या सकमतीच्या

शासन आदे श क्रमाांकः सांककर्ण0319/प्र.क्र.32/13स,

कनवडर्ूका कद.31/12/2019 पयंत पुढे ढकलण्याचा कनर्णय झाला असून

अशा गृहकनमार् सहकारी

सांस्थाांच्या कनवडर्ूका पुढे ढकलण्याबाबतची स्स्थती सदर आदेशात नमूद केल्याप्रमार्े राहील ; आकर्
ज्याअथी, कलम 73 कब चे पोट-कलम 11 मिील दुसऱ्या परां तक
ु ान्वये 200 पेक्षा कमी सदस्य
सां्या असलेल्या गृहकनमार् सहकारी सांस्थाांच्या सकमतीच्या कनवडर्ूका घेण्याबाबत कदलेल्या अकिकारात
गृहकनमार् सांस्थाांच्या कनवडर्ूका कद.07/09/2019 रोजीच्या आदे शान्वये कद.31/12/2019 पयंत पुढे
ढकलण्यात आल्याने, महाराष्ट्र कविानसभेच्या आचारसांकहतेमुळे उवणकरत सांस्थाांच्या कनवडर्ूकाांबाबत कनर्णय
घेर्े आवश्यक होते.
त्याअथी, महाराष्ट्र सहकारी सांस्था अकिकनयम 1960 चे कलम 73कक अन्वये शासनास प्राप्त
असलेल्या अकिकारानुसार महाराष्ट्र कविानसभा कनवडर्ूकीकरीता भारत कनवाचन आयोगाने कविानसभा
कनवडर्ूकीचा कायणक्रम जाहीर केलेला असून, कद.21/09/2019 पासून आदशण आचारसांकहता सुरु झालेली
आहे , ही बाब कवचारात घेऊन ज्या सहकारी सांस्थाांचा नामकनदे शनाचा टप्पा सुरु झाला आहे ककवा ज्या
सहकारी सांस्थाांच्या कनवडर्ूका घेण्याबाबत मा. उच्च न्यायालयाने कनकित आदे श कदले आहे त, अशा सहकारी
सांस्था वगळु न महाराष्ट्र सहकारी सांस्था (सकमतीची कनवडर्ूक) कनयम 2014 मिील कनयम 4 मध्ये नमूद
केलेल्या राज्यातील सवण सहकारी सांस्थाांच्या कनवडर्ूका, तसेच सहकारी सांस्थाांच्या पदाकिका-याांचा
कनवडर्ुका या आदे शाच्या कदनाांकापासून कदनाांक 31 ऑक्टे ाबर 2019 पयंत पुढे ढकलण्यात येत आहे त.
सदर आदे श महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळावर उपलब्ि
करण्यात आला असून त्याचा साांकेताक 201909201137119902 असा आहे . हा आदे श कडजीटल
स्वाक्षरीने साक्षाांककत करुन काढण्यात येत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानुसार व नावाांने
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(अकनल ज.चौिरी)
कायासन अकिकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रकत,
1. सहकार आयुक्त कनबांिक, सहकारी सांस्था पुर्े.
2. सकचव, राज्य सहकारी कनवडर्ूक प्राकिकरर्, पुर्े.
3. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, साखर सांकूल, कशवाजी नगर, पुर्े
4. पर्न सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवती इमारत, पुर्े.
5. सांचालक, हातमाग व वस्त्रोद्योग महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
6. सवण कजल्हाकिकारी
7. सवण कवभागीय सहकनबांिक, सहकारी सांस्था.
8. सवण कजल्हा उपकनबांिक सवण सहकारी सांस्था

9. कनवडनस्ती-13स
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