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पकरपत्रि :-  

 महाराष्ट्र सहिारी संस्था अकिकनयम 1960 चे िलम 77अ, िलम 78 अन्वये ज्या 

सहिारी संस्थावंर प्राकििृत अकििारी / प्रशासि याचंी नेमर्िू िेली जाते. अशा सहिारी 

संस्थाचंे दैनंकदन िामिाज कनयुक्त िेलेले प्राकििृत अकििारी/ प्रशासि/ प्रशासि मंडळ पूर्ण 

िरत असतात. या िामिाजामध्ये संस्थेच े दैनंकदन िामिाजासोबतच सचंालि मंडळाच्या 

कनवडर्िूीची प्रकक्रया कवहीत मुदतीत पूर्ण िररे् व त्याअनुषंकगि िरावयाच्या पूवण तयारीच्या 

िामिाजाचाही समावशे होतो. परंतु कनवडर्िू प्रकक्रया कवहीत मुदतीत पूर्ण िरण्यासाठी 

िरावयाच्या िामिाजािडे प्राकििृत अकििारी / प्रशासि दुलणक्ष िरून, सदर िामिाजात   

ब-याच त्रटुीही ठेवत/ राहत असल्याचे शासनाच्या कनदशणनास आलेले आहे. त्याचा पकरर्ाम 

म्हर्नू संस्थेची कनवडर्िू प्रकक्रया पूर्ण िरताना संबंकित संस्थेचे कनबंििानंा / कनवडर्िू कनर्णय 

अकििा-यानंा / कनवडर्ूि प्राकििरर्ास कवकवि अडचर्ी येतात. त्यासाठी सवण कनबंििानंा 

सूकचत िरण्यात येते िी, आपल्या अकिनस्त कनयुक्त िेलेल्या संस्थावरील प्राकििृत अकििारी 

/ प्रशासि यानंा आपल्या स्तरावरून खालील सूचना देण्यात याव्यात :-  

1) प्राकििृत अकििारी यानंी पदभार घेतल्यानंतर संबंकित संस्थेचा आदशण उपकविी 

मंजूर आहे िाय, याची खात्री िररे्. आदशण उपकविी मंजूर झालेला नसल्यास आदशण 

उपकविी मंजूरीबाबत िायणवाही प्रािान्याने पूर्ण िरावी.  

2) प्राकििृत अकििारी यांचेमार्ण त कवकहत मुदतीत संचालि मंडळाच े

कनवडर्िूीिरीता आवश्यि असर्ारी पात्र मतदाराची यादी तयार िरून कजल्हा / 

तालुिा / प्रभाग सहिारी कनवडर्िू अकििारी याचंेिडे कवनाकवलंब सादर िरण्यात 

यावी.  
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3) महाराष्ट्र सहिारी संस्था अकिकनयम 1961 व त्याखालील कनयम 1961, 

महाराष्ट्र सहिारी संस्था (सकमती कनवडर्िु) कनयम तसेच संस्थेचे मंजूर आदशण उपकविी 

यातील तरतुदींचे पालन िरून कनदोष मतदार यादी तयार िरावी.  

4) महाराष्ट्र सहिारी संस्था अकिकनयम 1960 चे िलम 73 (आय) चे उल्लंघन होर्ार 

नाही याचंी दक्षता घेण्यात यावी.  

5) मतदार यादीमध्ये थिबािीदार सभासदाचंा समावशे िररे्, थिबािीदार 

सभासदानंा कनयमानुसार थिबािी भरण्यािरीता िायदेशीर नोटीस न देरे् इ. मुळे 

मतदार यादीबाबत कववाद कनमार् होऊन कनवडर्िू मोिळ्या, भयमुक्त व पारदशणि 

वातावरर्ात पार पाडण्यात अडचर्ी कनमार् होतात. हे सवण टाळण्यासाठी अशा 

प्रिारच्या अडचर्ी कनमार् होर्ार नाहीत याची पुरेपूर िाळजी घेण्यात यावी.  

6) महाराष्ट्र सहिारी संस्था अकिकनयम 1960 चे िलम 27(1A) नुसार अकक्रयाशील 

सभासदानंा मतदानाचा अकििार नसल्यामुळे मतदार यादीमध्ये अकक्रयाशील 

सभासदाचा समावशे होर्ार नाही याची दक्षता घ्यावी.  

7) मतदार यादी तयार िरताना संस्थेचे सभासद नोंदवही “आय” नमुना, सभासद 

यादी, “जे” नमुना, शेअसण सर्टटकर्िेट याचंा आिार घेवून मतदार यादी तयार िरावी.  

8) महाराष्ट्र सहिारी संस्था अकिकनयम 1960 चे िलम 73 िब (10) नुसार कवहीत 

मुदतीत कनवडर्िू पूर्ण िरण्यािरीता िाळजीपूवणि प्रयत्न िरावते. 

      सवण कनबंििानंा सुकचत िरण्यात येते िी, संस्थेवर कनयुक्त िेलेले प्राकििृत अकििारी 

/ प्रशासि हे महाराष्ट्र सहिारी संस्था अकिकनयम 1960 मध्ये नमूद िालाविी पेक्षाही जास्त 

िालाविी िरीता अनािलनीय िारर्ािंरीता िायणरत राहतात ही बाब अकिकनयमातील 

तरतूदींशी कवसंगत आहे िारर् महाराष्ट्र सहिारी संस्था अकिकनयम 1960 मिील कवकवि 

तरतूदींचे अवलोिन िेले असता प्रशासि / प्राकििृत अकििारी यानंा मुदतवाढ देण्याची तरतूद 

िायद्यात आढळून येत नाही त्यामुळे कनयमाप्रमारे् कवहीत मुदतीत कनवडर्िूा घेण्याची िायणवाही 

िरण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
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 सदर शासन पकरपत्रि महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 

संिेतस्थळावर उपलब्ि िरण्यात आले असून, त्याचा संिेतािं 201907031655584102 

असा आहे. हे पकरपत्रि कडजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित िरुन िाढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याचं्या आदेशानुसार व नावानें, 

 
 

 

                                       ( अकनल ज. चौिरी ) 
                                   िायासन अकििारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रकत- 

1. सकचव, राज्य सहिारी कनवडर्िु प्राकििरर्, महाराष्ट्र राज्य, पुरे्- यानंा कवनंती 
िरण्यात येते सदर पकरपत्रि सवण कवभागीय सहकनबंिि, कजल्हा उपकनबंिि, सहायि 
कनबंिि, सहिारी संस्था याचं्या कनदशणनास आर्ण्यात याव.े 

 प्रत, 
1. प्रिान सकचव (सहिार) याचंे, सहिार,पर्न व वस्त्रोद्योग कवभाग, मंत्रालय, मंुबई याचंे  

स्वीय सहाय्यि  
2. सहिार आयुक्त व कनबंिि, सहिारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुरे्-1 
3. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, साखर सिुंल,कशवाजी नगर, पुरे् 
4. पर्न संचालि, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवती इमारत, पुरे् 
5. संचालि, हातमाग व वस्ञोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
6. कनवडनस्ती िायासन 13-स. 
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