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आदेश 
 

  ज्याअर्थी,  जागवतक आरोग्य सांघटनेने जगभर पसरलेला सार्थीचा रोग (Pandemic) म्हर्नू 
घोवित केलेला कोव्हीड-19 (कोरोना वविार्)ू देशात तसेच, महाराष्ट्रातही सांक्रवमत होता. त्यामुळे, 
सावणजवनक आरोग्य ववभागाने राज्यात कोरोना वविार्मुुळे उद्भवर्ाऱ्या सांसगणजन्य आजाराच्या 
अनुिांगाने  आरोग्यववियक आपत्कावलन पवरस्स्र्थती नमूद करून, वदनाांक 13.03.2020 च्या 
अविसूचनेन्वये सार्थरोग अविवनयम -1987 च्या खांड 2,3 व 4 ची अांमलबजावर्ी राज्यात सुरू 
केल्याने, राज्यातील सहकारी सांस्र्थाांच्या वार्षिक सवणसािारर् सभा घेरे् शक्य नव्हते. ही बाब ववचारात 
घेवून, महाराष्ट्र सहकारी सांस्र्था अविवनयम 1960 चे कलम 75 व कलम 81  मध्ये  वद.28 
वडसेंबर,2020 च्या अविवनयमान्वये सुिारर्ा करून, सन 2019-2020 या विासाठी  सहकारी 
सांस्र्थाांचे लेखापवरक्षर् वडसेंबर,2020 व वार्षिक सवणसािारर् सभा घेण्याचा कालाविी माचण,2021 
पयंत वाढववण्यात आला. त्यानांतर उक्त दोन्ही कलमात  वद. 20जानेवारी, 2022 रोजीच्या 
अविवनयमान्वय े पुन:श्च सन 2020-2021 या ववत्तीय विासाठी सहकारी सांस्र्थाांचे लेखापवरक्षर् 
करण्यास वडसेंबर,2021 व वार्षिक सवणसािारर् सभा घेण्याच्या कालाविीत वद. 31 माचण, 2022 पयंत 
वाढ करण्यात आली. 
 ज्याअर्थी, सहकारी सांस्र्थाांचे लेखापवरक्षर् व वार्षिक सवणसािारर् सभा घेण्याच्या कालाविीत 
महाराष्ट्र सहकारी सांस्र्था अविवनयम 1960 च ेकलम 75 व कलम 81 मध्य ेवर नमूद केल्याप्रमारे् 
सुिारर्ा करण्यात आली. उक्त सुिाररे्मुळे  2020-2021 या ववत्तीय विातील सहकारी सांस्र्थाांचा 
लेखापवरक्षर् कालाविी वदनाांक 31 वडसेंबर,2021 तर  वार्षिक सवणसािारर् सभा घेण्याचा कालाविी 
वदनाांक 31 माचण,2022 पयंत  वाढववण्यात आला. याकारर्ामुळे, तसेच  सांस्रे्थचा कारभार पाहर्ाऱ्या 
पदाविकाऱ्याांना कोववड-19 या सार्थीच्या आजारामुळे  सांस्रे्थचे दैनांवदन कामकाज पार पाडण्यास 
अनेक समस्या वनमार् झाल्या होत्या. पवरर्ामी  सन 2021-2022 या ववत्तीय विाचे लेखापरीक्षर् 
करण्याकरीता आवश्यक ती तयारी करण्यास पुरेसा अविी वमळाला नसल्याने, उक्त ववत्तीय 
विासाठीची वार्षिक सवणसािारर् सभा वववहत वळेत घेण्यास अडचर् वनमार् झाली. त्याचप्रमारे्, 
कोववड-19 च्या महामारीमुळे सभासदाांच्या प्रत्यक्ष सहभागाद्वारे करावयाच्या  कामकाजावरील 
स्र्थवगती वदनाांक 12 मे,2022 रोजी उठववण्यात आली. पवरर्ामी सांस्र्थाांचे लेखापरीक्षर् करण्यास 
ववलांब झाला असल्याने अविवनयमात वववहत केलेल्या कालाविीत सांस्र्थाांच्या वार्षिक सवणसािारर् 
सभा घेरे् शक्य होर्ार नसल्याची बाब ववववि सहकारी सांस्र्थाांनी शासनाच्या वनदशणनास आर्ली आहे.    
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त्याअर्थी,   महाराष्ट्र सहकारी सांस्र्था अविवनयम 1960 चे  कलम 157 मिील “राज्य शासनास 
सवणसािारर् ककवा ववशेि आदेशाद्वारे कोर्त्याही सांस्रे्थस ककवा सांस्र्थाांच्या वगास अविवनयमाच्या ककवा 
वनयमाांच्या आशयास बािा येर्ार नाही अशा फेरफारावनशी या अविवनयमाांच्या कोर्त्याही तरतुदीमध्ये 
वनदेश देता येतील”.  या  तरतूदीनुसार शासनास प्राप्त झालेल्या अविकारात  महाराष्ट्र सहकारी 
सांस्र्था अविवनयम 1960 च ेकलम 75 व कलम 81 मिील तरतूदीला सुट देवून, सन 2021-2022 या 
ववत्तीय विासाठी राज्यातील सवण सहकारी सांस्र्थाांच्या लेखापुस्तकाांचे लेखापरीक्षर् करण्यासाठी 
वदनाांक 31 ऑक्टोबर,2022 पयंत तसेच, वार्षिक सवणसािारर् सभा घेण्यासाठी वदनाांक 31 
वडसेंबर,2022 पयंत या आदेशान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे.  
 सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in  या सांकेतस्र्थळावर 
उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202209291229314902 असा आहे. हा आदेश 
वडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांवकत करून काढण्यात येत आहे. 
 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
 
        (अवनल ज. चौिरी) 
         कक्ष अविकारी, महाराष्ट्र शासन   
प्रवत, 

1. सहकार आयुक्त व वनबांिक, सहकारी सांस्र्था, पुरे्.  
(याांना ववनांती करण्यात येते की, सदर आदेश सवण सांबांविताांच्या वनदशणनास आर्ण्यात यावते.)  

2.  साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुरे्. 
3. सांचालक वस्त्रोद्योग, नागपूर.  
4. आयुक्त, दुग्ि व्यवसाय ववकास वरळी, मुांबई.  
5. सवचव, राज्य सहकारी वनवडर्कु प्राविकरर्, पुरे्. 
6. सवण ववभागीय सहवनबांिक/वजल्हा उपवनबांिक/उपवनबांिक,सहकारी सांस्र्था (सवण) 
7. वनवडनस्ती, कायासन 13-स 
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