
97 व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने 
राज्यातील सहकारी संस््ाचं्या ननवडणकुा 
घेण्यासाठी स्वतंत्र्य राज्य सहकारी ननवडणकू 
प्रानिकरण स््ापन करण्याबाबत 

महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस् रोद्योग वोग नव ाग 

शासन ननणणय क्रमांकः सवनव 3113/ प्र. क्र. 72/आस््ा 1 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोग नव ाग, 

मंरालय, मंुबई 
तारीख: 31  ऑक्टोबर, 2013 

प्रस्तावना - 
97 व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने राज्यातील सहकारी संस््ाचं्या ननवडणकुा घेण्यासाठी 

स्वतंत्र्य राज्य सहकारी ननवडणकू प्रानिकरण स््ापन करून त्याकनरता 47 पदे ननमाण करण्यास मा. 
मंरीमंडळाने  नदनाकं 30/1/2013 रोजीच्या बैठकीत मान्यता नदली आहे. 
2. त्यानुसार, राज्य सहकारी ननवडणकू प्रानिकरणाच ेनदनाकं 30/3/2013 च्या अनिसुचने अन्वय े
गठण करण्यात आले आहे.  
3. नदनाकं 30/3/2013 च्या अनिसुचने अन्वये गठण करण्यात आलेल्या राज्य सहकारी ननवडणकू 
प्रानिकरणासाठी पदे ननमाण करण्यासंबंिी  मा. मुख्य सनचव याचं्या अध्यक्षतेखाली  नदनाकं 
10/10/2013 रोजी उच्च स्तनरय सनमतीची बैठक सपंन्न झाली. सदर बैठकीच्या अनुषंगाने 97 व्या घटना 
दुरुस्तीच्या अनुषंगाने राज्यातील सहकारी संस््ाचं्या ननवडणकुा घेण्यासाठी गनठत केलेल्या राज्य 
सहकारी ननवडणकू प्रानिकरणासाठी पदे ननमाण करण्यासंबंिीचा प्रस्ताव शासनाच्या नवचारािीन होता. 
शासन ननणणय -  

मा. मुख्य सनचव याचं्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्च स्तरीय सनमतीच्या बैठकीतील ननणणयाच्या 
अनुषंगाने, 97 व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने राज्यातील सहकारी संस््ाचं्या ननवडणकुा घेण्यासाठी 
गनठत केलेल्या  राज्य सहकारी ननवडणकू प्रानिकरणासाठी मा. मंरीमंडळाने मान्यता नदलेल्या 47 
पदामंिून 3 पदे वगळून उवणनरत 44 पदे ननमाण करण्यास आनण सदर पदाचंी वतेनश्रेणी  तसेच पदाचं्या  
पद रतीबाबत तसेच  रतीच्या प्रकाराबाबत खालीलप्रमाणे कायणवाही करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

अ.क्र पदनाम वतेनश्रेणी पदसंख्या पद रतीच ेमाध्यम पद रतीचा 
प्रकार 

1.  राज्य सहकारी 
ननवडणकू आयकु्त, 
राज्य सहकारी 
ननवडणकू प्रानिकरण 

97 व्या घटना दुरुतीतील बाब 
कलम 73 (क) (ब) (4) नुसार 
सामान्य प्रशासन नव ाग तसचे नवत्त 
नव ागाच्या मान्यतेने या पदाच्या 
वतेन व  त्त े याबाबत वगेळयाने 
अनिसुचना ननगणनमत करण्यात 
येईल. 

1 सेवाननवृत्त  ारतीय 
प्रशासन सेवतेील नकमान 
सनचव दजाच े अनिकारी 
यांमिून 

कायद्योग वातील 
तरतुदीनुसार 
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अ.क्र पदनाम वतेनश्रेणी पदसंख्या पद रतीच ेमाध्यम पद रतीचा 
प्रकार 

2.  सनचव, राज्य सहकारी 
ननवडणकू प्रानिकरण 

पी. बी. 2- रु. 37400-67000+ 
गे्रड वतेन 8700 

1 अप्पर ननबिंक सहकारी 
संस््ा या पदावर कायणरत 
असलेले अनिका-यांपकैी 
प्रनतननयकु्तीने  

प्रनतननयकु्ती 

3.  सहकार ननवडणकू 
अनिकारी  

पी. बी. 3- रु. 15600-39100+ 
गे्रड वतेन 7600 

2 प्रस्तानवत वतेनश्रेणीत 
कायणरत असलेले 
अनिकारी यांमिून 
प्रनतननयकु्तीने अ्वा या 
वतेनश्रेणीतून सेवाननवृत्त 
  झालेले अनिकारी 
यांमिुन कंराटी तत्वावर 
(कालाविी वयाच्या 65 
वषापयंत) 

मंजूर 
पदसंख्येच्या 
50 टक्के 
प्रनतननयकु्तीने 
आनण 50 
टक्के कंराटी 
तत्वावर 
याप्रमाणे 

4.  सहाय्यक सहकार 
ननवडणकू अनिकारी 

पी. बी. 3- रु. 15600-39100+ 
गे्रड वतेन 6600 

2 प्रस्तानवत 
वतेनश्रेणीत कायणरत 
असलेले अनिकारी 
यांमिून प्रनतननयकु्तीने 
अ्वा या वतेनश्रेणीतनू 
सेवाननवृत्त झालेले 
अनिकारी यांमिुन 
कंराटी तत्वावर 
(कालाविी वयाच्या 65 
वषापयंत ) 

मंजूर 
पदसंख्येच्या 
50 टक्के 
प्रनतननयकु्तीने 
आनण 50 
टक्के कंराटी 
तत्वावर 
याप्रमाणे 

5.  नविी सल्लागार  1) पनहल्या वषी रु. 50000/- 
इतके एकनरत मानिन  
2) त्यानंतरच्या प्रत्येक वषी 10 
टक्के याप्रमाणे मानिनात वाढ 
करण्यात येईल. 

1 सदरच ेपद पी. बी. 3- रु. 
15600-39100+ गे्रड 
वतेन 6600 या 
वतेनश्रेणीतून सेवाननवृत्त  

 झालेले 
अनिकारी यांमिुन अ्वा 
नविीची पदव्यतु्तर पदवी 
िारण केलेल्या आनण 
प्रत्यक्ष वकीलीचा 10 
वषाचा अनु व असलेल्या 
व्यक्तीमिून  एकर 
मानिनाने 

कंराटी 
पध्दतीने 
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अ.क्र पदनाम वतेनश्रेणी पदसंख्या पद रतीच ेमाध्यम पद रतीचा 
प्रकार 

6.  प्रशासकीय अनिकारी पी. बी. 2- रु. 9300-34800+ 
गे्रड वतेन 4800 

6 सदरच े पद रु. 
9300-34800+ गे्रड 
वतेन 4800 या वतेन 
श्रेणीतील  अनिकारी 
यांमिून प्रनतननयकु्तीने 
अ्वा या वतेनश्रेणीतनू  
सेवाननवृत्त   

झालेले 
अनिकारी यांमिुन 
कंराटी तत्वावर 
(कालाविी वयाच्या 65 
वषापयंत ) 

 

मंजूर 
पदसंख्येच्या 
50 टक्के 
प्रनतननयकु्तीने 
आनण 50 
टक्के कंराटी 
तत्वावर 
याप्रमाणे 

7.  लेखा अनिकारी त्ा 
रोखलेखापाल 

पी. बी. 2- रु. 9300-34800+ 
गे्रड वतेन 4400 

1 प्रस्तानवत वतेनश्रेणीतनू 
सेवाननवृत्त 
  झालेले अनिकारी 
यांमिुन कंराटी तत्वावर 
 (कालाविी वयाच्या 65 
वषापयंत ) 

कंराटी 
तत्वावर 

8.  सांख्ख्यकी अनिकारी पी. बी. 2- रु. 9300-34800+ 
गे्रड वतेन 4400 

1 प्रस्तानवत वतेनश्रेणीतनू 
सेवाननवृत्त 
  झालेले अनिकारी 
यांमिुन कंराटी तत्वावर  
(कालाविी वयाच्या 65 
वषापयंत ) 

कंराटी 
तत्वावर 

9.  उच्च श्रणेी लघुलेखक पी. बी. 2- रु. 9300-34800+ 
गे्रड वतेन 4400 

2 प्रस्तानवत वतेनश्रेणीत 
कायणरत असलेले 
कमणचारी यांमिून 
प्रनतननयकु्तीने अ्वा या 
वतेनश्रेणीतून सेवाननवृत्त 
  झालेले कमणचारी 
यांमिुन कंराटी तत्वावर  
(कालाविी वयाच्या 65 
वषापयंत ) 
 

मंजूर 
पदसंख्येच्या 
50 टक्के 
प्रनतननयकु्तीने 
आनण 50 
टक्के कंराटी 
तत्वावर 
याप्रमाणे 
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अ.क्र पदनाम वतेनश्रेणी पदसंख्या पद रतीच ेमाध्यम पद रतीचा 
प्रकार 

10.  सहाय्यक प्रशासकीय 
अनिकारी 

पी. बी. 2- रु. 9300-34800+ 
गे्रड वतेन 4300 

12 प्रस्तानवत वतेनश्रेणीत 
कायणरत असलेले 
कमणचारी यांमिून 
प्रनतननयकु्तीने अ्वा या 
वतेनश्रेणीतून सेवाननवृत्त   
झालेले कमणचारी यांमिुन 
कंराटी तत्वावर 
(कालाविी वयाच्या 65 
वषापयंत ) 

मंजूर 
पदसंख्येच्या 
50 टक्के 
प्रनतननयकु्तीने 
आनण 50 
टक्के कंराटी 
तत्वावर 
याप्रमाणे 

11.  नलपीक टंकलेखक पी. बी. 2- रु. 5200-20200+ 
गे्रड वतेन 1900 

12 प्रस्तानवत वतेनश्रेणीत 
कायणरत असलेले 
कमणचारी यांमिून 
प्रनतननयकु्तीने अ्वा या 
वतेनश्रेणीतून सेवाननवृत्त 
  झालेले कमणचारी 
यांमिुन कंराटी तत्वावर  
(कालाविी वयाच्या 65 
वषापयंत ) 

मंजूर 
पदसंख्येच्या 
50 टक्के 
प्रनतननयकु्तीने 
आनण 50 
टक्के कंराटी 
तत्वावर 
याप्रमाणे 

12.  नशपाई 1) पनहल्या वषी रु. 12000/- 
इतके एकनरत मानिन  
2) त्यानंतरच्या प्रत्येक वषी 10 
टक्के याप्रमाणे मानिनात वाढ 
करण्यात येईल. 

3 नशपायाच े पद बाहय 
स्तोराव्दारे (आउट 
सोनसंग द्वारे) ठोक रक्कम 
देवून  कंराटी पध्दतीने 
 रण्यात याव.े 

बाहय 
स्तोराव्दारे  
(आऊट 
सोसींगव्दारे) 

  एकूण 44   
 
2.  राज्य सहकारी ननवडणकू प्रानिकरणासाठी घ्यावयाचे वाहन हे शासनाच्या स््ायी आदेशानुसार 
वाहन चालकासह  ाडे तत्वावर घेण्यात येणार असल्यामुळे, मा. मंरीमंडळाने मान्यता नदलेली 
वाहनचालकाचंी 2 पदे वगळण्यात आली आहेत.  

3.  राज्य सहकारी ननवडणकू प्रानिकरणावरील लेखा अनिकारी या पदाचे पदनाम बदलून ते लेखा 
अनिकारी त्ा रोखलेखापाल असे करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मा. मंरीमंडळाने मान्यता नदलेले 
रोखलेखापालाचे 1 पद वगळण्यात आले आहे. 

4. राज्यातील सहकारी संस््ाचं्या ननवडणकूा घेण्यासाठी स््ापन करण्यात येणा-या राज्य सहकारी 
ननवडणकू प्रािीकरणावर ननयुक्त करण्यात येणारे अनिकारी / कमणचारी हे शासन सेवतेील कायणरत 
अ्वा सेवाननवृत्त अनिकारी / कमणचारी असल्यामुळे त्यानंा शासकीय कमणचा-यापं्रमाणे महाराष्ट्र नागरी 
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सेवा ननयमातील ननयम तसेच वळेोवळेी शासनामार्ण त जारी केलेली पनरपरके / शासन ननणणय यामिील 
तरतूदी लागू राहतील.   

5. राज्य सहकारी ननवडणकू प्रानिकरणावरील बाहय स्त्रोराव्दारे (आऊट सोसींग)  रण्यात येणारी 
नशपाई संवगातील पदे ही नवत्त नव ागाच्या स््ायी आदेशानुसार  रण्यात येतील. 

6. राज्य सहकारी ननवडणकू प्रानिकरणावरील  पदे प्रनतननयुक्ती / पुनणननयुक्ती /बाहय स्तोर 
(आऊट सोसींग) याव्दारे  रण्यात येणार असल्याने त्याबाबतचे सेवा  ननयम बनवण्याची कायणवाही करावी 
लागेल. ती ननजकच्या काळात पूणण करण्यात येईल.  

7.  सदर शासन ननणणय हा नवत्त नव ागाच्या मान्यतेने व त्याचं्या अनौपचानरक संद ण क्र. अनौस 
519/13/व्यय.2 नदनाकं 29/10/2013 अन्वये ननगणनमत करण्यात येत आहे. 

सदर शासन ननणणय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस््ळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201310311500578802 असा आहे. हा आदेश 
नडजीटल स्वाक्षरीने साक्षानंकत करुन काढण्यात येत आहे.  

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावाने.  

 ( राजगोपाल  देवरा) 
 सनचव ( सहकार),  महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

1. मा. मंरी ( सहकार), याचंे स्वीय सहाय्यक, मंरालय, मंुबई 
2. मा. मंरी ( पणन), याचंे स्वीय सहाय्यक, मंरालय, मंुबई 
3. मा. मंरी ( वस्त्रोद्योग वोग), याचंे स्वीय सहाय्यक, मंरालय, मंुबई 
4. मा. राज्यमंरी ( सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोग), याचंे स्वीय सहाय्यक, मंरालय, मंुबई 
5. अपर मुख्य  सनचव ( पणन), याचंे स्वीय सहाय्यक, मंरालय, मंुबई 
6.  प्रिान सनचव ( वस्त्रोद्योग वोग), याचंे स्वीय सहाय्यक, मंरालय, मंुबई 
7. सनचव (सहकार), याचंे स्वीय सहाय्यक, मंरालय, मंुबई 
8.  महालेखापाल, महाराष्ट्र -1 /2, ( लेखा पनरक्षा / लेखा व अनुज्ञयेता), मंुबई / नागपूर 
9. सहकार आयुक्त व ननबंिक सहकारी संस््ा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
10. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, साखर सकुंल, नशवाजी नगर, पुणे -5 
11. संचालक, वस्त्रोद्योग वोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

http://www.maharashtra.gov.in/
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12. पणन संचालक, पणन सचंालनालय, पुणे 
13. संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर 
14. श्री. स. अ. पाटील, नवशेष कायण अनिकारी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोग नव ाग, मंरालय, 

मंुबई 
15. सवण सह सनचव / उप सनचव /अवर सनचव / कक्ष अनिकारी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग वोग 

नव ाग,   मंरालय, मंुबई 
16. सवण मंरालयीन नव ाग 
17. सवण नव ागीय आयुक्त, महसूली नव ाग 
18. मा. सवण आमदार/खासदार, महाराष्ट्र राज्य, 
19. ननवड संग्रह आस््ा -  
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