
महाराष्ट्र शासन 
        क्रमाांक : सांकीर्ण- 2021/प्र.क्र.24/13-स 
                सहकार, पर्न व वस्त्रोद्योग ववभाग, 
        मांत्रालय ववस्तार इमारत, मादाम कामा मागण,  
                                         हुतात्मा राजगुरु चौक, मुांबई  400032. 
        वदनाांक :  30 जुलै, 2021. 
 

   वाचा:-  1.   या ववभागाचे   समक्रमाांकाचे वदनाांक  8 माचण, 2021 रोजीचे आदेश व वद. 23 
                      माचण, 2021 रोजीचे शुध्दीपत्रक. 
                 2. सहकार आयुक्त व वनबांधक, सहकारी सांस्था याांचे वद. 14 मे, 2021 रोजीचे पत्र. 
  

        आदेश 
 

ज्याअथी, सावणजवनक आरोग्य ववभागाने राज्यात कोरोना ववषार्मुुळे उद्भवर्ाऱ्या सांसगणजन्य 
आजारामुळे आरोग्यववषयक आपत्कावलन पवर्स्थती नमदद कूनन   वदनाांक 14  माचण, 2020 रोजीच्या 
अवधसदचनेन्वये साथरोग अवधवनयम,1887 च्या खांड 2, 3 व 4 ची अांमलबजावर्ी राज्यात सुून केली,  
तसेच, वळेोवळेी आदेश वनगणवमत करुन राज्यातील ल ाकडाऊन मध्ये वाढ केली.  त्यामुळे सामावजक 
अांतर पाळण्याच्या दृष्ट्टीने सन 2019-2020 या वषासाठी सहकारी सांस्थाांच्या वार्षषक सवणसाधारर् सभा 
अवधवनयमातील वववहत मुदतीत घेरे् शक्य नसल्याने वाचा येथील क्र. 1 येथील आदेशान्वये वार्षषक 
सवणसाधारर् सभा VC/OAVM द्वारे  घेण्यास मान्यता देण्यात येरे्; 

ज्या अथी, महाराष्ट्र सहकारी सांस्था अवधवनयम 1960 च ेकलम 75 मध्य े प्रत्यके सांस्था ववत्तीय 
वषण समाप्त झाल्यापासदन चार मवहन्याांच्या कालावधीत  आपल ेलेखापवरक्षर् पदर्ण करुन वतच ेकामकाज 
चालववण्यासाठी ववत्तीय वषण सांपल्यानांतर सहा मवहन्याांच्या कालावधीच्या आत आपल्या सदस्याांची 
अवधमांडळाची वार्षषक बैठक बोलाववल अशी तरतुद आहे. मात्र, कोव्हीड-19 महामारीच्या प्रकोपामुळे 
सांस्थाांना वार्षषक सवणसाधारर् सभा घेरे् शक्य नसल्याने  सन 2020-2021 या वषासाठी  वार्षषक 
सवणसाधारर् सभा Online/VC/OAVM द्वारे  घेण्यास सहकार आयुक्त व वनबांधक, सहकारी सांस्था याांनी 
वाचा येथील क्र. 2 अन्वये मान्यता देण्याची ववनांती शासनास कररे्; 

ज्याअथी, कोव्हीड-19 च्या दुस-या  लाटेमुळे महामारीच्या प्रकोपामुळे  महसुल,वन ( आपत्ती 
व्यस्थापन) ववभागाच्या वद. 25 जुन, 2021 रोजीच्या आदेशान्वये  सामावजक अांतर पाळण्याच्या दृष्ट्टीने 
50 पेक्षा जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास बांदी असल्याने वार्षषक सवणसाधारर् सभा कशा पध्दतीने  घेण्यात 
याव्यात, याबाबत राज्यातील सवण सहकारी सांस्थाांमध्ये सांभ्रमवस्था वनमार् झाली असरे्;     

 

त्याअथी, सन 2020-2021 या वषासाठी राज्यातील 50 पेक्षा जास्त सदस्य सांख्या असलेल्या 
सवण सहकारी सांस्थाांच्या   वार्षषक सवणसाधारर् सभा VC/OAVM (Other Audio Visual Means)  द्वारे 
घेण्यासाठी खालीलप्रमारे्  मागणदशणक सुचना  वनगणवमत करण्यात येत आहेत:- 

1. राज्यात कोरोना ववषार्मुुळे उद्भवर्ाऱ्या सांसगणजन्य आजारामुळे सावणजवनक आरोग्य ववभाग व महसुल व 
वन ववभागाने वळेोवळेी वनगणवमत केलेल्या मागणदशणक सुचनाांच ेकाटेकोरपरे् पालन करुन,  50 पके्षा कमी 
सभासद असलेल्या  सवण सहकारी सांस्था त्याांच्या  सभासदाांच्या प्रत्यक्ष सहभागाद्वारे  वार्षषक सवणसाधारर् 
सभा घेवद शकतील.  
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2. 50 पेक्षा जास्त सभासद असलेल्या सवण सहकारी सांस्थाांनी  खालील कायणप्रर्ालीचा अवलांब कूनन व्हीसी 
अथवा ओएव्हीएम द्वारे वार्षषक सवणसाधारर् सभेच ेआयोजन कराव:े-   

अ) सांस्थेच्या प्रत्येक सभासदास वार्षषक सवणसाधारर् सभेचा वदनाांक, वळे,  वठकार् व ललक 
याबाबतची मावहती वकमान सात वदवस अगोदर एसएमएस/मेल/व ाटसअपद्वारे  कळववण्याची व्यवस्था 
करण्यात यावी.  

बी ) वार्षषक सवणसाधारर् सभचेी नोवटस सांस्थेचा नोटीस बोडण/ सांस्थेच्या शाखाांची कायालये इत्यादी 
वठकार्ी लावण्यात यावी. 
सी) ज्या सभासदाांचे ईमेल पत्ता लकवा सांपकासाठी मोबाईल क्रमाांक नसेल अशा सभासदाांना  
बठैवकत चचेसाठी असर्ा-या ववषयाबाबतची माहीती   सात वदवसात पत्राद्वारे पोहच करण्याची 
जबाबदारी सांबांवधत सहकारी सांस्थेची राहील.   
डी) सवण सहकारी सांस्थाांनी त्याांच्या वार्षषक सवणसाधारर् सभबेाबतच्या मावहतीची जाहीरात  सांस्थेच े
कायणक्षेत्र ववचारात घेवदन, वकमान एक स्थावनक वतणमानपत्र/  एक वजल्हा वतणमानपत्र लकवा राज्य 
दजा असलेल्या मराठी लकवा इांग्रजी वतणमानपत्रात  द्यावी.  वतणमानपत्रात जाहीरात देताना त्यामध्ये 
खालील बाबींचा समावशे करण्यात यावा:- 

i) वार्षषक सवणसाधारर् सभा आयोवजत करण्यासाठी व्हीसी लकवा ओए्व्हएम (Other Audio 
Visual Means)  यापैकी कोर्त्या माध्यमाद्वारे घेण्यात येर्ार आहे.   

ii) सभेचा वदनाांक व वळे.  
iii) ज्या सभासदाांनी आपला ईमेल आयडी लकवा मोबाईल क्रमाांक याबाबतची मावहती सांबांवधत 
सहकारी सांस्थेकडे नोंद केली नसेल त्याबाबतची मावहती कोठे सादर करावी याबाबतचा तपशील 
नमुद करावा. 

ई) सहकारी सांस्थाांच्या वार्षषक सवणसाधारर् सभा या व्हीसी लकवा ओए्व्हएम (Other Audio Visual 
Means)  द्वारे  घेण्यासाठी  सांबांवधत सहकारी सांस्थेने त्याांच्याकडे  उपलब्ध असर्ा-या तज्ञ व्यक्तीच्या 
सल्ल्याने अथवा  एजन्सीची वनवड करुन त्याांच्यामार्ण त सभेचे कामकाज पार पाडाव.े  

      एर्) सदर एजन्सीची वनवड करताना मराठी स ाप्टवअेर वापरर्ा-या एजन्सीचा प्राधान्याने ववचार   
     करावा. 

आय) वार्षषक सवणसाधारर् सभेस सदस्याांच्या उप्स्थतीबाबत योग्य नोंद ठेवदन सभेबाबतचे  अवभलेख 
प्रचलीत तरतददीनुसार जतन करुन ठेवण्याची जबाबदारी सांबांवधत सांस्थेची राहील.  

          ज)े वरील मागणदशणक सचुनाांचे काटेकोरपरे् पालन करुन सांस्थाांनी आपल्या वार्षषक सवणसाधारर् सभा  
           घेण्याची कायणवाही तात्काळ करावी.  

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असदन त्याचा सांकेताांक 202107301555092302 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत कूनन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

 
                                 ( अवनल ज. चौधरी ) 

         कायासन अवधकारी, महाराष्ट्र शासन      
प्रत, 
1.सहकार आयुक्त व वनबांधक, सहकारी सांस्था, पुरे् 

http://www.maharashtra.gov.in/
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2.आयुक्त, साखर, साखर सांकुल, पुरे् 
3.आयुक्त दुग्ध व्यवसाय, मुांबई  
4.सांचालक, वस्त्रोद्योग, नागपुर 
5.ववभागीय सहवनबांधक/वजल्हा उपवनबांधक/उपवनबांधक, सहकारी सांस्था (सवण) 
6. वनवडनस्ती 
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