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GUJARAT BILL NO.  15  OF  2019. 

 

 

THE GUJARAT CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) 
BILL, 2019. 

 

 

A BILL 
 

 

further to amend the Gujarat Co-operative Societies  Act, 1961. 

 

સન ૨૦૧૯નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૧૫.     
 

ગજુરાત સહકારી મુંડળી (સધુારા) વિધેયક, ૨૦૧૯. 
 

ગજુરાત સહકારી મુંડળી અવધવનયમ, ૧૯૬૧ િધ ુસધુારિા બાબત વિધેયક. 
 
આથી,  ભારતના ગણરાજ્યના સિત્તેરમા વર્ષમાાં નીચેનો અસિસનયમ કરવામાાં 

આવે છે:- 
 

૧. આ અસિસનયમ ગજુરાત િહકારી માંડળી (સિુારા) અસિસનયમ, ૨૦૧૯ કહવેાશે. 
 
(૨) તે, રાજ્ય િરકાર, રાજપત્રમાાં જાહરેનામાથી નક્કી કરે તેવી તારીખે અમલમાાં 

આવશે. 
 
૨. ગજુરાત િહકારી માંડળી અસિસનયમ, ૧૯૬૧માાં, કલમ ૭૪-ગમાાં, પેટા-કલમ 

(૧)માાં, ખાંડ (૫) કમી કરવો.  
 

 

 

  

ટ ુંકી સુંજ્ઞા અને 
આરુંભ.  

સન ૧૯૬૨ના 
ગજુરાતના ૧૦મા 
અવધવનયમની કલમ 
૭૪-ગ-નો સધુારો. 

સન ૧૯૬૨નો 
ગજુરાતનો 
૧૦મો. 
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ઉદે્દશો અને કારણો 

ગજુરાત િહકારી માંડળી અસિસનયમ, ૧૯૬૧ની કલમ ૭૪-ગ-માાં દશાષવ્યા 

પ્રમાણ,ે તમામ માંડળીઓની િસમસતઓના િભ્યોની ચ  ાંટણી અને િસમસતઓ દ્વારા 

અસિકારીઓની ચ  ાંટણી, િદરહુ અસિસનયમના પ્રકરણ ૧૧ ક-ની જોગવાઈઓને અિીન 

રહીને યોજવામાાં આવે છે. 

 િદરહુ અસિસનયમની કલમ ૧૪૫-ઘ પ્રમાણ,ે િહકારી ખાાંડ કારખાનાની 

ચ  ાંટણીઓ, િાંબાંસિત જજલ્લાઓના કલેક્ટર દ્વારા યોજવામાાં આવે છે અને આ હતે ુમાટે, 

અમકુ ચ  ાંટણી અસિકારીઓ અને અન્ય અસિકારીઓની પણ કલેક્ટર દ્વારા સનમણ  ક 

કરવામાાં આવે છે. િમય જતાાં, કાયદાના અમલીકરણ અને વહીવટ માટે, કલેકટર એ 

િરકાર અને લોકો વચ્ચેની મહત્વની કડીરૂપ (વ્યક્ક્ત) હોવાથી, તેમના કાયષભારમાાં 

એકિારો વિારો થતો રહ્યો છે અને આ િાંજોગોમાાં, આવા િહકારી ખાાંડ કારખાનાઓની 

ચ  ાંટણી માટેની તમામ કાયષરીસત સનયત િમયમાાં પ  ણષ કરવા, તે (કલેક્ટર) અિમથષ રહ ે

છે. ઉપરાાંત, િદરહુ અસિસનયમની કલમ ૧૪૫-ચ-ની જોગવાઈઓ પ્રમાણે, ચ  ાંટણીના 

િાંબાંિમાાં, િત્તા વાપરવા અને ફરજો બજાવવા માટે નીમેલી વ્યક્ક્તઓને મિુાફરી ભથથાાં, 

દૈસનક ભથથાાં અને અન્ય મહનેતાણાાં, કોઈ હોય, તો તે ચ  કવવા િહહતનુાં આવી ચ  ાંટણી 

યોજવા અંગેનુાં ખચષ િહકારી ખાાંડ કારખાના દ્વારા ભોગવવામાાં આવે છે, જેની પ્રસતક ળ 

અિર આવી માંડળીઓના િભ્યોને થાય છે.  

 આથી, તમામ િહકારી ખાાંડ કારખાનાને, કલમ ૭૪-ગ-ની જોગવાઈઓના 

કાયષકે્ષત્રમાાંથી બહાર લાવવાનુાં જરૂરી જણાયુાં છે. સવિેયકની કલમ ૨-થી તે અંગેની 

જોગવાઈ કરી છે. 

આ સવિેયકથી, ઉપયુષક્ત ઉદે્દશો સિદ્ધ કરવા માટે, િન ૧૯૬૧નો િદરહુ 

અસિસનયમ સિુારવા િાયુું છે.  

 

ઈશ્વરવસિંહ પટેલ, 
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ધારાકીય સત્તા સોંપિાની યાદી 

 

આ સવિયેકથી, નીચેની બાબતોના િાંબાંિમાાં િારાકીય િત્તાની િોંપણીની 
જોગવાઇ કરી છે:-  

 

કલમ ૧.- આ કલમની પેટા-કલમ (૨)થી, રાજ્ય િરકારને, રાજપત્રમાાં 
જાહરેનામાથી, અસિસનયમ જે તારીખે અમલમાાં આવશે તે તારીખ નક્કી કરવાની િત્તા 
મળે છે. 

 

ઉપયુષક્ત િારાકીય િત્તાની િોંપણી આવશ્યક અને િામાન્ય પ્રકારની છે. 

 

તારીખ: ૧૮મી જુલાઈ, ૨૦૧૯.     ઈશ્વરવસિંહ પટેલ. 
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પરુિણી 

ગજુરાત સહકારી મુંડળી અવધવનયમ, ૧૯૬૧ (સન ૧૯૬૨ના ગજુરાતના ૧૦-મા)માુંથી 
ઉતારા. 

 

૭૪-ગ (૧) નીચે જણાવલે વગષની માંડળીઓની િસમસતઓના િભ્યોની ચ  ાંટણી અને એવી 
િસમસતઓ દ્વારા અસિકારીઓની ચ  ાંટણી પ્રકરણ ૧૧-કની જોગવાઇઓને અિીન રહશેે અને 
તે પ્રકરણથી અથવા તે હઠેળ સનહદિષ્ટ કરેલ રીતે તેનુાં િ ાંચાલન કરવુાં જોઇશે:- 
 

(૧) થી (૪)              XXX                           XXX                   XXX 

(૫) તમામ િહકારી ખાાંડ કારખાના; 

(૬) થી (૭)              XXX                            XXX                  XXX  

(૨) થી (૪)              XXX                            XXX                  XXX  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

કેટલીક 
મુંડળીઓની 
સવમવતઓ અને 
અવધકારીઓની 
ચ  ુંટણીનુું સુંચાલન 
કરિા માટેની 
જોગિાઇ અને 
એિી 
સવમવતઓના 
સભ્યોના હોદ્દાની 
મદુત. 
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                                 ગજુરાત વિધાનસભા સચચિાલય 

 

              

                

[સન ૨૦૧૯નુું ગજુરાત વિધેયક ક્રમાુંક: ૧૫.]  

          

 

                                         

ગજુરાત સહકારી મુંડળી અવધવનયમ, ૧૯૬૧ િધ ુ
સધુારિા બાબત વિધેયક. 

 

 

[શ્રી ઈશ્વરવસિંહ પટેલ, 

       રાજ્ય કક્ષાના સહકાર મુંત્રીશ્રી.] 

 

 

(સન ૨૦૧૯ના જુલાઇ મહહનાની ૧૮મી તારીખે 
ગજુરાત સરકારી રાજપત્રમાું પ્રવસદ્ધ કયાા મજુબ) 

 

 

ડી. એમ. પટેલ, 

સચચિ, 

ગજુરાત વિધાનસભા. 
 



THE GUJARAT CO-OPERATIVE SOCIETIES
(AMENDMENT) BILL, 2019.

GUJARAT BILL NO. 15 OF 2019.

A BILL

further to amend the Gujarat -operative Societies Act, 1961.

It is hereby enacted in the Seventieth Year of the Republic ot
India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Gujarat Co-ope ve Societies Short tiue and
(Amendment) Act, 2019. commencement.

(2) It shall come into force on such d as the State Government may.

by notification in the Official Gazette, appoint.

H-272- (SrS-10)



Amendment of 2" In the Gujarat Co-operative Societies AcL 1967, in section 74C, Guj. X of 1962.



STATEMENT OF OBJECTS AND ASONS

e elections of the members of the commit(ees and of the
officers by the committees, of all the societies as mentioned in section

74c of the Gujarat co-operative Societies Act, 196l are held s ect to
the provisions of Chapter XI-A of the said Act.

As per section 145D of the said Act, the elections of the co-

operative sugar factories are held by the Collector of the respective

districts and for this purpose, certain ret ing officers and other officers
are also appointed by the collector. with the passage of time, the work
load of the collector has been eonsistently increased as the collector is

an important link between the Government and the people for

is unable to complete all the procedure for elections of such co-operative

sugar factories within stipulated time. Moreover, as per the provisions of
section 145E of the said Act, the expenses of the holding of such

election, including the payment of travelling allowances, daily

allowances and other remuneration, if any, to the persons appointed to

exercise the powers and perfo the duties in respect of the election, are

to be bome by the co-operative sugar factories which may adversely

affected to the members of such societies"

It is, therefore, considered necessary to bring, all the co-operative

sugar factories, outside the purview of the provisions of section 74C"

Clau,se 2 of the Bill provides 1trr the same.

This Bill seeks to end the said Act of 1961 to achieve the

aforesaid objects.

TSHWARSINH PATEL,
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following respects:--

use L- Sub-clause e) of this clause empowers the State
Gove ent to appoint, by notification in the official Gazette, the date
on ich the Act shall come into force.

The delegation of legislative power, as aforesaid, is necessary
and is ofa no al character.

Dated the 18th Julv" 2019. ISHWARSINH PATEL.
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ANNEXURE

socrETIES ACT, 1961.

74c. (l) The election of the members of the committees of the

offrcers by the committee, of the societies of the categories mentioned

below shall be subject to the provisions of chapter xI- A and shall be

conducted in the manner laid down by or urder that Chapter:-

Provision for
conduct of
elections

committees and

officers of
certain societies

and term of
office of
members of
committees.

(i) to (iv)

(v) all Co-operative Sugar Factories;

(vi) to (vii) )o(X

Q)to () xxx

)o(X

XXX

XXX

XXX

XXX







G T BILL NO. 15 OF'2019.

A BILL

further to amend the Gujarat Co-operative Societies Act,
r961.

ISHRI ISTTWARSINH PATEL,
MINISTER OF STATE'FOR CO-OPERATIONI

(As published in the Gujarat Government

Gazette of 186 July,2019)

D.M.PATEL

Secretary,

Gujarat Legislative Assembly.

Govpnm',mNr CBNrnaL Pnsss, AR.




