
महाराष्ट्र शासन 
 

                        क्रमाांक:- ससांनन0818/प्र.क्र.83/13स, 
                                       सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग नवभाग,                                  

                          मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
                          मांत्रालय, मुांबई-400 032. 

                            नदनाांक :- 0७ सप्टेंबर, 2019 
         

आदेश :- 
             

               जाअर्थी; महाराष्ट्र सहकारी सांस्र्था अनिननयम 1960 मध्ये गृहननमाण सहकारी सांस्र्थासाठी वगेळयाने 

प्रकरण तेरा “ब” समानवष्ट्ट करण्यासांदभातील अध्यादेश नद. 9 माचच, 2019 रोजी प्रख्यानपत करण्यात आला. 

त्यानुषांगाने  अनिननयम नद.23/07/2019 रोजीच्या राजपत्रात प्रनसध्द करण्यात आला. त्यानुसार कलम 73 कब 

मध्ये पढुीलप्रमाणे सिुारणा करण्यात आली:- “ परांतु आणखी असे की, 250 पयंत ककवा त्यापके्षा कमी सदस्य 

असणा-या गृहननमाण सांस्र्थाांच्या बाबतीत, उक्त गृहननमाण सांस्र्था नवनहत करण्यात येईल अशा रीतीने सनमतीच्या 

ननवडणकूा घेईल.  ; आनण  

 जाअर्थी, सदर सिुारणेमुळे 250 पयचत सदस्य सांख्या असलेल्या सहकारी गृहननमाण सांस्र्थाांच्या 

ननवडणकूा घेण्याचे अनिकार सांबनित गृहननमाण सांस्रे्थला देण्यात आलेले आहेत. प्रस्तुत तरतुदी सांदभात 

नद.9/03/2019 रोजी अध्यादेश प्रख्यानपत करण्यात आल्यापासनू, गृहननमाण सहकारी सांस्र्थाांनी  ननवडणकूा 

घेण्याबाबतची कायचपध्दती नननित नव्हती. त्यामुळे ननवडणकुा घेण्याबाबत सांभ्रमावस्र्था ननमाण झालेली आहे; 

आनण  

जाअर्थी,  महाराष्ट्र सहकारी सांस्र्था अनिननयम 1960 च े कलम 73 कब च ेपोटकलम 11 अन्वये सांस्र्थाांना  

ननवडणकूा  घेण्याबाबत,  नदलेल्या अनिकारानुसार,  सांस्र्थाांनी ननवडणकुा घेण्याबाबतची कायचपध्दती नननित 

करण्यासाठी ननवडणकू ननयम बनवण्याची आवश्यकता होती. त्यासाठी ननयमाच े प्रारुप शासनास सादर 

करण्यासाठी  ननयम सनमतीची स्र्थापना  केली आहे; आनण 

ज्याअर्थी,  ननयम सनमतीमार्च त शासनास ननयमाच ेप्रारुप सादर होणे, त्यास नविी व न्याय नवभागाची 

मान्यता घेऊन ननयम अांनतम करण्यासाठी  हरकती सचूना मागनवण्यासाठी राजपत्रात प्रनसध क करणे,  आलेल्या 

हरकती सचूना नवचारात घेऊन ननयम अांनतम करणे,  तसेच,  महाराष्ट्र नविानसभा  ननवडणकूीची आचारसांनहता 

सुरु होणे,  यामुळे गृहननमाण सांस्र्थाांच्या ननवडणकूा घेण्याबाबतच ेननयम अांनतम होण्यासाठी काही अविी लागणार 

आहे;   

त्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी सांस्र्था अनिननयम 1960 च े कलम 157  मिील राज्य शासनास सवचसािारण 

ककवा नवशेष आदेशाद्वारे कोणत्याही सांस्रे्थस ककवा सांस्र्थाांच्या वगास अनिननयमाच्या ककवा ननयमाांच्या आशयास 



शासन आदेश क्रमाांकः ससांनन0818/प्र.क्र.83/13स 
 

पृष्ट्ठ 2 पैकी 2 

बािा येणार नाही अशा रे्रर्ाराननशी या अनिननयमाच्या कोणत्याही तरतुदीमध्ये ननदेश देता येतील. या 

तरतुदीनुसार शासनास असलेल्या अनिकारात कलम 73 कब चे पोटकलम 11 मिील  तरतुदीच्या अनुषांगाने 

ननवडणकुीस पात्र असणा-या  गृहननमाण सहकारी सांस्र्थाांच्या सनमतीच्या ननवडणकुा नद. 31 नडसेंबर, 2019 पयचत 

पढेु ढकलण्यात येत आहेत. 

सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्र्थळावर उपलब्ि 

करण्यात आला असून त्याचा साांकेताांक 201909071245033202 असा आहे. हा आदेश नडजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षाांनकत करून काढण्यात येत आहे. 

                 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
 

   

                                       ( रमेश कशगटे ) 
                                        अवर सनचव तर्था सहननबांिक  

प्रनत, 

1. सहकार आयकु्त ननबांिक, सहकारी सांस्र्था पणेु. 
2. सनचव, राज्य सहकारी ननवडणकू प्रानिकरण, पणेु. 
3. साखर आयकु्त, महाराष्ट्र राज्य, साखर सांकूल, नशवाजी नगर,  पणेु 
4. पणन सांचालक, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवती इमारत, पणेु. 
5. सांचालक, हातमाग व वस्त्रोद्योग महाराष्ट्र राज्य, नागपरू 
6. नवभागीय सहननबांिक कोल्हापरू, सहकारी सांस्र्था. 
7.  उपननबांिक/नजल्हा उपननबांिक, सहकारी सांस्र्था 
8. ननवडनस्ती-13स. 
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