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वाचा:    1. समक्रमाांक कद. 18 माचण, 2020 रोजीचे शासन आदेश. 
 2. महसुल व वन कवभाग कद. 31 मे, 2020 रोजीच ेआदेश 
 

ज्याअर्थी, जागकतक आरोग्य सांघटनेने जगभर पसरलेला सार्थीचा रोग (Pandemic) 

म्हर्नू घोकित केलेला कोव्हीड-19 (कोरोना कविार्)ु देशात तसेच, महाराष्ट्रातही सांक्रकमत होत 

असल्याने, सावणजकनक आरोग्य कवभागाने राज्यात कोरोना कविार्मुुळे उद्भवर्ाऱ्या सांसगणजन्य 

आजारामुळे  आरोग्यकवियक आपत्काकलन पकरस्स्र्थतीत नमूद करून, कदनाांक 13.03.2020 च्या 

अकिसूचनेन्वये सार्थरोग अकिकनयम -1897 च्या खांड 2,3 व 4 ची अांमलबजावर्ी राज्यात सुरू 

केली असरे्, त्याचप्रमारे्, त्याबाबत सावणजकनक आरोग्य कवभागाने कदनाांक 14 माचण, 2020 

रोजीच्या अकिसूचनेन्वये सांसगणजन्य रोगाचा प्रकतबांि व कनयांत्रर् यासाठी, कनयम प्रकसध्द कररे्, 

 ज्याअर्थी, महाराष्ट्र सहकारी सांस्र्था अकिकनयम 1960 मिील कलम 73 कक मिील 

तरतूदीप्रमारे् राज्य शासनाला कोर्त्याही नैसर्गगक आपत्तीमध्ये  जनकहताच्या दृष्ट्टीने कोर्त्याही 

सहकारी सांस्र्थाांच्या कनवडर्कूा पढेु ढकलण्याचा अकिकार असरे्, या तरतूदीनुसार जागकतक 

आरोग्य सांघटनेने जगभर परसलेला सार्थीचा रोग म्हर्नू घोकित केलेला कोरोना कविार् ू(कोव्हीड-

19) आकर् त्यामुळे उद्भवलेल्या गांभीर पकरस्स्र्थमुळे राज्यावर आलेली नैसर्गगक आपत्ती कवचारात 

घेता कविार्चूा  सांसगण टाळण्यासाठी राज्यातील सवण सहकारी सांस्र्थाांच्या कनवडर्कूा  कद. 18 माचण, 

2020 रोजीच्या शासन आदेशान्वये तीन मकहन्यासाठी पढेु ढकलण्यात आलेल्या असरे्, 

 त्याअर्थी, याबाबत सध्याच्या कोरोना कविार् ू (कोव्हीड-19) मुळे उद्भवलेल्या गांभीर 

पकरस्स्र्थतीचा कवचार करता, कोरोना कविार् ू(कोव्हीड-19) सांसगण टाळण्यासाठी वाचा क्र. 2 येर्थील  

कद. 31 मे, 2020 रोजीच्या आदेशान्वये राज्याचा ल ाकडाऊन कालाविी कद. 30 जून, 2020 पयंत 

वाढकवण्यात आला आहे. तसेच अद्यापही सार्थीचा रोग आटोक्यात येण्यास काही अविी लागर्ार 

आहे. त्याचप्रमारे् रुग्र्ाांच्या सांख्येत कदवसेंदकवस वाढ होत आहे.  अशावळेी राज्यातील सहकारी 

सांस्र्थाांच्या कनवडर्कूा घेरे् उकचत होर्ार नाही. या कनवडर्कूा कनभणय, मुक्त व पारदशणक 

वातावरर्ात घेण्याच्या दृष्ट्टीकोनातनू राज्यातील सवण सहकारी सांस्र्थाांच्या कनवडर्कूा, महाराष्ट्र 

सहकारी सांस्र्था अकिकनयम 1960 चे कलम 73 कक मिील तरतूदीनुसार ज्याप्रकरर्ी मा.उच्च / 

सवोच्च न्यायालयाने कनवडर्कू घेण्याचे आदेशीत केले आहे, अशा सहकारी सांस्र्था वगळून 



शासन आदेश क्रमाांकः सांककर्ण 0120/प्र.क्र. 70/13-स 
 

                    पृष्ट्ठ 2 पैकी 2  

राज्यातील सवण सहकारी सांस्र्थाांच्या कनवडर्कूा या आदेशाच्या कदनाांकापासनू ज्या टप्पप्पयावर 

असतील त्या टप्पप्पयावर पढुील तीन   मकहन्याांपयंत पढेु ढकलण्यात  येत आहेत. 

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

उपलब्ि करण्यात आला असून त्याचा सांकेताांक 202006171642313602 असा आहे. हा आदेश 

कडजीटल स्वाक्षरीने साक्षाांककत करून काढण्यात येत आहे. 

 महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

 
 

 
                           ( रमेश शशगटे ) 
                            अवर सकचव, महाराष्ट्र शासन  
प्रकत, 

1. सहकार आयकु्त व कनबांिक, सहकारी सांस्र्था, परेु्. 
2. कजल्हाकिकारी (सवण) 
3. सकचव, राज्य सहकारी कनवडर्कु प्राकिकरर्, परेु्. 
4. कवभागीय सहकनबांिक/उपकनबांिक, सहकारी सांस्र्था (सवण) 
5. कनवडनस्ती, कायासन 13-स. 
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