राज्याचे सर्वसमार्ेशक ज्येष्ठ
नागररक धोरण 2013 ची
अंमलबजार्णी करण्याबाबत.

महाराष्र शासन
सामारजक न्याय र् रर्शेष सहाय्य रर्भाग
शासन रनणवय क्रमांक :- ज्येष्ठना 2016/प्रक्र.71 /सामासू
नर्ीन हैद्राबाद हाऊस, रशबीर कायालय, नागपूर.
रदनांक :- 09 जुल,ै 2018
प्रस्तार्ना :भारताच्या संरर्धानातील राज्य धोरणाची रनदे शक तत्र्ार्रील अनुच्छे द 39 क र् 41
मध्ये ज्येष्ठ नागररक सुस्स्ितीत असार्ा अशी तरतूद आहे. ज्येष्ठ नागररकांचे समाजातील
स्िान रर्चारात घेता त्यांना र्ृध्दापकाळ चांगल्या तऱ्हेने घालरर्ता यार्ा, समाजामध्ये त्यांचे
जीर्न सुसह्य व्हार्े, शारररीक/मानरसक आरोग्य सुस्स्ितीत रहार्े, र्ृध्दापकाळामध्ये त्यांच्या
आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, रशक्षणाचा हक्क आरण सार्वजरनक मदत रमळरर्ण्यासाठी राज्य
शासनाने रद. 14/6/2004 रोजी राज्याचे ज्येष्ठ नागररक धोरण, 2004 (भाग-1) जारहर केले
असून त्यामध्ये अखर्थचक बाबींचा समार्ेश आहे. त्यानंतर राज्याचे सर्वसमार्ेशक धोरणास मा.
मंत्रीमंडळाने रदनांक 30/09/2013 रोजी मान्यता रदलेली आहे . याबाबत रदनांक
16/01/2018 रोजी मा. मंत्री (सा.न्या.) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत रदलेल्या
सुचनेनुसार तसेच राज्याचे सर्वसमार्ेशक ज्येष्ठ नागररक धोरणाच्या अंमलबजार्णीसाठी
स्िापन करण्यात आलेल्या सरमतीने रदलेल्या मान्यतेनुसार याबाबतचा शासन रनणवय रनगवरमत
करण्याची बाब रर्चाराधीन होती.
शासन रनणवय :
राज्याचे सर्वसमार्ेशक़ ज्येष्ठ नागररक धोरणाबाबत रद.30/09/2013 रोजी
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये रनणवय घेण्यात आला आहे . त्या अनुषंगाने सदर शासन रनणवयामध्ये
नमूद बाबींकरीता ज्येष्ठ नागररकांची र्योमयांदा 60 र्षे ककर्ा त्यापेक्षा जास्त अशी करण्यात
येत आहे .
शासनाचे सर्वसमार्ेशक ज्येष्ठ नागररकांबाबतचे धोरण.
राष्रीय धोरणात घालून रदलेल्या तत्र्ांचे पालन करुन मुख्यत: पुढील घटकांर्र लक्ष
केंद्रीत करण्याचा राज्य शासन प्रयत्न करेल.
अ) ज्येष्ठ नागररकांसाठी आर्थिक रनयोजन करणे.
ब) ज्येष्ठ नागररकांच्या आरोग्याची काळजी घेणे.
क) ज्येष्ठ नागररकांना ताण तणार्ास तोंड दे ण्यासाठी सक्षम करणे.
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राज्य

शासनाच्या

सर्वसमार्ेशक

ज्येष्ठ

नागररकांच्या

धोरणाबाबत

झालेल्या

रनणवयानुसार संबंरधत प्रशासकीय रर्भागाने ज्येष्ठ नागररक योजनेसंबंधी पुढीलप्रमाणे कायवर्ाही
करार्ी.
सार्वजरनक आरोग्य रर्भाग :
1) रनराधार र् गंभीर आजार असलेल्या ज्येष्ठ नागररकांना धमादाय संस्िा/स्र्ंयसेर्ी संस्िा
यांनी मदत करण्यासाठी राज्य शासनाकडू न आर्ाहन करण्यात यार्े.
2) आजारपणाचे र्ेळीच रनदान होणे र् आजारपण होऊ नये म्हणून प्ररतबंधनात्मक योजना
ज्येष्ठ नागररकांसाठी तयार करण्यात यार्ी. त्याचा प्रचार करण्यात येऊन र्ेळोर्ेळी
आरोग्यरर्षयक रशरबरे घेण्यात यार्ीत.
3) आरोग्यरर्षयक रशक्षणाचे कायवक्रम ज्येष्ठ नागररकांपयंत पोहोचर्णे आर्श्यक आहे.
ज्येष्ठांसाठी मानरसक आरोग्य सेर्म
े ध्ये र्ाढ करण्यात यार्ी. याकररता कायवरत असलेल्या
स्र्यंसेर्ी संस्िांना शासनाचे प्रोत्साहन ्ार्े.
4) र्ै्कीय महारर््ालयांशी संबंरधत रुग्णालयामध्ये र्ृद्ांसाठी 5% खाटांची सोय करार्ी.
5) शासनाच्या अखत्याररत असलेल्या रुग्णालयांमध्ये ज्येष्ठ नागररकांसाठी र्ेगळी सोय असेल
तसेच त्यांना प्रािम्यक्रम दे ण्यात यार्े. त्यांच्यासाठी सला ा मागवदशवनासाठी (क्स्न्सकलग)
ठरारर्क र्ेळ राखून ठे र्ण्यात यार्ी.
6) ज्येष्ठ नागररकांसाठी र्ै्कीय सेर्ा र् ॲम््युलन्स सेर्ा उपल्ध करुन दे ण्याबद्दल सेर्ाभार्ी
संस्िांचा सहभाग र्ाढरर्ण्याचे प्रयत्न करण्यात यार्ेत.
7) खाजगी र्ै्कीय सुरर्धा दे णाऱ्या संस्िा / रुग्णालये / रस्ट यांना 60 र्षार्रील ज्येष्ठ
नागररकांकररता 50% सर्लत दे ण्याबाबत आर्ाहन करण्यात यार्े. तसेच खाजगी र्ै्कीय
सेर्ा दे णाऱ्या डॉक्टरांना र्योर्ृध्दांसाठी फी मध्ये सर्लत दे ण्यासाठी आर्ाहन करण्यात
यार्े. त्यासाठी र्ै्कीय क्षेत्रातील प्ररतरनधीक संस्िांबरोबर सुसंर्ाद साधण्यात यार्ा.
8) र्ै्कीय सेर्ा र् मानसशास्त्रीय उपचार आरण समुपदे शन यांच्या पृष्यिव प्ररशरक्षत
व्यार्सारयक / सामरजक कायवकते यांची नेमणूक करण्यात यार्ी.
9) रनराधार व्यक्तींच्या धतीर्र ज्येष्ठ नागररकांना र्ै्कीय सेर्ा दे ण्यात यार्ी.
10) सार्वजरनक आरोग्य कायवक्रमात “र्ृद् रचकीत्सा” याचा समार्ेश करण्यात यार्ा.
11) रुग्णालयांमध्ये "ज्येष्ठ नागररक रचकीत्सा रर्भाग" र् "ज्येष्ठ नागररकांसाठी स्र्तंत्र स्र्ागत
कक्ष" यांचा समार्ेश करण्यात यार्ा.
12) शासकीय रुग्णालयामध्ये ज्येष्ठ नागररकांसाठी मोफत डायरलरसस सेंटरची स्िापना
स्र्यंसेर्ी संस्िांच्या माध्यमातून दे ण्याचा प्रयत्न करार्ा.
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13) ज्येष्ठ नागररकांसाठी आरोग्य तपासणी र् उपचार रशरबरे आयोरजत करण्यात यार्ीत.
सध्या ज्येष्ठ नागररकांच्या सहकायाने काही रठकाणी अशी रशरबरे आयोरजत करण्यात
यार्ीत.
14) ज्येष्ठ नागररकांच्या उपचार र् पुनर्वसन संदभात राज्यातील प्रादे रशक मनोरुग्णालयातील
कमवचाऱ्यांकरीता कालबद् प्ररशक्षण कायवक्रम आयोरजत करण्यात यार्ेत.
15) राजीर् गांधी जीर्नदायी योजनेचा लाभ दरर्षी दाररद्रय रेषेखालील लोकांना रदला जातो.
तिारप सदर योजनेतंगवत ज्येष्ठ नागररकांना मोफत आरोग्य सेर्ा दे ण्याचा प्रयत्न करार्ा.
16) आरोग्य रर्भागाने मारहती र् जनसंपकव कायालयामाफवत र्ृध्दांसाठी र् र्ृध्दांच्या आरोग्याच्या
समस्या रर्षयी रेरडयो, टी.व्ही. माफवत ज्येष्ठ नागररकांसाठी आरोग्य रर्षयक कायवक्रम
आयोरजत करण्यात यार्ेत. तसेच आयईसी ्यूरो माफवत रेरडयो कजगल्स/रट.व्ही. र्र
फूटनोटस र् जारहराती दे ण्यात याव्यात.
17) मेमरी स्क्लनीक स्िापनेबाबत कायवर्ाही करार्ी.
18) सव्हेक्षणाद्वारे ज्येष्ठ नागररकांच्या आरोग्य रर्षयक समस्या जाणून घेणे र् त्यांचेर्र उपचार
करण्याचे धोरण राबरर्ण्यात यार्ेत.
19) ज्येष्ठ नागररकाने आरोग्य केंद्राकडे संपकव केल्यास प्रािरमक आरोग्य रर्षयक तपासणी
करुन तक्रारीबाबत संबंरधत डॉक्टरांना तात्काळ अर्गत करतील. जेणेकरुन र्ृद् रुग्णांर्र
तात्काळ उपचार करण्यात यार्ेत.
20) शासकीय आरोग्य सेर्ा ज्येष्ठ नागररकांच्या प्ररतबंधक र् रोगमुक्त रचरकत्सेर्र तसेच
आरोग्य रशक्षणार्र भर दे तील. त्यासाठी जागरतक आरोग्य संघटनेच्या (WHO)
सूचनांनूसार प्रािरमक आरोग्य केंद्रांना सक्षम केले जार्े. सर्व शासकीय रुग्णालये,
महानगरपारलका र् नगरपारलका रुग्णालये, प्रािरमक आरोग्य केंद्रांत / उपकेंद्रात पुरेसे
र्ै्कीय अरधकारी, पररचाररका, औषधे, र्ै्कीय सुरर्धा दे ण्यात याव्यात.
21) शासकीय रुग्णालये, महानगरपारलका / नगरपररषदा / नगरपारलका / नगरपंचायत
रुग्णालये तसेच प्रािरमक आरोग्य केंद्रे यामध्ये ज्येष्ठ नागररकांसाठी कालबद् रशरबरे
घ्यार्ेत र् याबाबत संबंरधत ज्येष्ठ नागररक कक्षास अहर्ाल सादर करण्यात यार्ा.
नगर रर्कास रर्भाग :1) महानगरपारलका / नगरपररषद / नगरपारलका / नगरपंचायती यांची रुग्णालये तसेच
प्रािरमक आरोग्य केंद्र यांच्या अखत्याररत असलेल्या रुग्णालयामध्ये ज्येष्ठ नागररकांसाठी
र्ेगळी व्यर्स्िा करण्यात यार्ी. त्यांना प्रािम्यक्रम दे ण्यात यार्ा. त्यांच्यासाठी ठरारर्क र्ेळ
/ ठरारर्क जागा राखून ठे र्ण्यात याव्यात.
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2) स्िारनक स्र्राज्य संस्िांचे प्रशासनात र्ृध्दांच्या अनुभर्ाचा र् ज्ञानाचा फायदा घ्यार्ा.
स्िारनक स्र्राज्य संस्िांमध्ये उपल्ध असलेल्या इमारतीमध्ये अन्य कायवक्रम सुरु नसताना
ज्येष्ठ नागररकांच्या संस्िांना जागा उपल्ध करुन दे ण्यात याव्यात. महानगरपारलका /
नगरपारलका / नगरपररषद / नगरपंचायती यांनी ज्येष्ठ नागररकांचे करमणुक केंद्र, ज्येष्ठ
नागररक केंद्र इत्यादींसाठी नाममात्र दर ककर्ा मोफत जागा / ईमारत उपल्ध करुन ्ार्ी.
3) ज्येष्ठ नागररकांच्या आर्श्यक गरजा भागरर्ण्यासाठी आर्श्यक असलेल्या सेर्ा उपल्ध
करुन दे णारी बहु उद्देरशय केंद्रे , सहकारी गृहरनमाण संस्िेमध्ये मध्यर्ती रठकाणी योजनेत
यार्ीत. त्यासाठी गृहरनमाण संस्िांचे आराखडे मंजूर करताना योग्य अटी घालण्याचा
रर्चार व्हार्ा.
4) उ्ानात तसेच पदपिार्र ज्येष्ठ नागररकांसाठी बाकांची व्यर्स्िा करण्यात यार्ी.
उ्ानात व्हील-चेअर नेण्याची सोय करण्यात यार्ी.
5) सार्वजरनक बस मध्ये सुलभ रीतीने चढण्यासाठी व्यर्स्िा करण्यात यार्ी.
6) अपंगांसाठी तसेच ज्येष्ठ नागररकांसाठी उपयोगी ठरतील अशा स्र्च्छतागृहांची सोय
करण्यात यार्ी. घरातील स्नानगृहात / स्र्च्छतागृहात न घसरणाऱ्या फरशा, पकडदांडा
बसरर्ण्याबाबत सूरचत करण्यात यार्े. तसेच नर्ीन बांधकाम करण्यात येणाऱ्या
गृहयोजनेच्या स्र्च्छतागृहामध्ये ज्येष्ठ नागररकांचा सुलभ र्ार्र होईल अशा तरतुदी
कराव्या या अटींच्या अधीन राहू न इमारतीच्या आराखड्यास मान्यता दे ण्यात यार्ी.
7) ज्येष्ठ नागररकांना ज्याप्रमाणे आयकरामध्ये, प्रर्ासामध्ये र् इतर बाबतीत सर्लत रदली
जाते त्याप्रमाणे महानगरपारलका, नगरपारलका द्वारा आकारणाऱ्या करामध्ये सर्लत
दे ण्याचा प्रयत्न करण्यात यार्ा.
8) मॉल, रेस्टॉरेंट, कायालये, रसनेमागृहे र् इतर सार्वजरनक रठकाणी सुलभ अडिळा रर्रहीत
व्हील चेअर प्रर्ेश तसेच ज्या सोयी-सुरर्धा उपल्ध करुन दे णे शक्य आहे, त्या दे ण्यात
याव्यात.
9) प्रत्येक रजल्ह्यात 4 र्ृध्दाश्रमासाठी जागा राखून ठे र्ण्यात यार्ी.
10) रर्रर्ध रनर्ासी र् अरनर्ासी संकुलात र्ृद्ाश्रम उभारता यार्े याकररता अरतररक्त चटई क्षेत्र
रनदे शांक (एफ.एस.आय.) उपल्ध करुन दे ण्यात यार्ा.
11) नगर रर्कास रर्भागाकडू न नर्ीन टाऊनशीप ककर्ा मोया संकुलास परर्ानगी दे ताना
र्ृद्ाश्रम स्िापन करणे सक्तीचे करार्े. ज्येष्ठ नागररकांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या र्ृद्ाश्रम /
रनर्ास व्यर्स्िेसाठी चटईक्षेत्र रनदे शकांच्या सक्तीची तरतूद करण्यासाठी र् त्यासाठी
रर्रर्ध अरधरनयमामध्ये आर्श्यक सुधारणा करण्यात यार्ी.
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12) सर्व रनर्ासी, र्ारणज्य र् इतर संकुले यामध्ये ज्येष्ठ नागररकांसाठी सोय सुरर्धांची तरतुद
करण्यासाठी मागदशवक तत्त्र्े आखून ्ार्ीत तसेच यासाठी रर्कास रनयंत्रण रनयमार्ली
(DCR) यामध्ये आर्श्यक ते बदल करार्ेत.
गृह रर्भाग :
1) ज्येष्ठ नागररकांचा रर्रर्ध स्तरातून होणारा छळ, रपळर्णूक यापासून त्यांचे संरक्षण
करण्यात यार्े.
2) प्रत्येक रजल्ह्यांच्या रठकाणी तसेच पोलीस आयुक्तालयात ज्येष्ठ नागररकांसाठी रर्ना शुल्क
हेल्प लाईन सुरु करण्यात यार्ी. याद्वारे आरणबाणीच्या र्ेळी ज्येष्ठ नागररकांना तात्काळ
आरोग्य सेर्ा आर्श्यक सूचना तिा सुरक्षा रर्षयक मदत उपल्ध करण्याबाबत उरचत
कायवर्ाही करार्ी.
3) ज्येष्ठ नागररकांना आपत्कालीन पररस्स्ितीत तातडीने मदत रमळर्ण्यासाठी आधुरनक
तंत्राचा र्ापर करुन आपात्कालीन सतकव करणारी यंत्रणा (Emergency Alert System)
रर्कसीत करण्यात यार्ीत. त्यामध्ये उदा. मोबाईल अलामव, इंटरनेट, जी.पी.एस. याद्वारे
सुरक्षेसाठी संपकव केल्यास संकट समयी ज्येष्ठ नागररकांना आहे त्या रठकाणी मदत दे णे
शक्य होईल.
4) पोरलसांनी ज्येष्ठांची सुररक्षतता र् अन्य प्रश्न यामध्ये जाणीर्पूर्क
व प्रयत्नशील राहण्यासाठी
जागरुकता दाखर्ार्ी. ज्येष्ठ नागररकांना होणारे रर्रर्ध सतार्णूकीसंबंधी (Elderly abuse)
तक्रारी प्राधान्याने र् खास लक्ष दे ऊन काय्ाच्या च्कटीत सोडरर्ण्यासाठी प्रयत्न
करण्यात यार्े.
5) आई र्डील र् ज्येष्ठ नागररक यांच्या चररतािव र् कल्याणासाठी रनयम 2010 च्या प्रकरण 6
मधील रनयम 20 मध्ये ज्येष्ठ नागररकांच्या रजरर्तांचे र् मालमत्तेचे संरक्षण करण्याबाबत
कृरत आराखडा रर्रनर्थदष्ट केला आहे. त्याचप्रमाणे पोलीस ठाण्यात त्यांच्या हद्दीत राहणाऱ्या
सर्व ज्येष्ठ नागररकांचे रर्शेषत: एकाकी राहणाऱ्या ज्येष्ठ नागररकांची अ्ार्त यादी
ठे र्ण्यात यार्ी.
6) पोलीस ज्येष्ठ नागररकांर्र मैत्रीपूणव लक्ष ठे र्तील. पोलीस ठाण्याच्या प्ररतरनधीने सामारजक
कायवकता अिर्ा स्र्यंसेर्क यांच्यासह मरहन्यातून रकमान एकदा एकाकी र् अशक्त ज्येष्ठ
नागररकांना सरदच्छा भेट ्ार्ी.
गृहरनमाण रर्भाग :1) तयार होत असलेल्या सर्व गृहरनमाणांमध्ये, र्ारणज्य, व्यापारी र् इतर संकुले यामध्ये ज्येष्ठ
नागररकांसाठी सोयी सुरर्धांची तरतूद करण्यासाठी मागवदशवक तत्र्े आखून दे ण्यात यार्ीत.
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2) शासनाच्या इतर गृहरनमाण योजनांमध्ये र्ृध्दांना घर / गाळा दे ताना तळमजल्यार्रील घर /
गाळा दे ण्याचा प्रयत्न करण्यात यार्ा.
महसूल रर्भाग :1) प्रत्येक रजल्ह्यात र्ृध्दांसाठी शासकीय जरमनी उपल्ध करुन दे ण्याचा प्रयत्न करण्यात
यार्ा.
2) आई र्डील र् ज्येष्ठ नागररक यांच्या चररतािव र् कल्याणासाठी अरधरनयम 2007 तसेच
त्याअंतगवत रदनांक 23 जून 2010 च्या अरधसूचनेत्र्ये राज्यात लागू केलेले रनयम 2010
यामधील तरतूदींची अंमलबजार्णी करुन ज्येष्ठ नागररकांना त्यांच्या पाल्यांकडू न रनर्ाह
खचव दे ण्याची तरतुद केली आहे. राज्यातील प्रत्येक उप रर्भागात संबंरधत उपरर्भागीय
अरधकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली रनर्ाह प्रारधकरण स्िापन केले आहे त्याची व्यापक प्ररसध्दी
करार्ी.
उच्च र् तंत्र रशक्षण रर्भाग :1) ज्येष्ठ नागररकांकरीता व्यार्सारयक प्ररशक्षणाचे मागवदशवन करण्यात यार्े. जेणेकरुन त्यांचे
र्ृद्त्र् उत्पादनक्षम र् सकारात्मक बनेल. हे उरद्दष्ट साध्य करण्यासाठी शासन खाजगी
क्षेत्रात कायवरत असलेल्या अनेक संस्िा र् अशासकीय संघटनांशी संपकव साधण्यात यार्ा.
2) ज्येष्ठ नागररकांचा रर््ापीठे , ग्रंिालये, संशोधन संस्िा आरण सांस्कृरतक केंद्र यांच्याशी
संपकव र् सहभाग र्ाढरर्ण्यात यार्ा. तसेच ज्येष्ठ नागररकांचे सामारजक, सांस्कृरतक,
क्रीडा र् इतर क्षेत्रातील ज्ञानाची तरुण रपढीशी दे र्ाणघेर्ाण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात
यार्ेत.
शालेय रशक्षण रर्भाग :1) ज्येष्ठ नागररकांच्या समस्यांची जाणीर्

समाजात होण्यासाठी रर््ार्थ्यांचे शालेय

जीर्नापासूनचे र्ृध्दापकाळात र्डीलधाऱ्यांचे जीर्नात उद्भर्णाऱ्या प्रश्नांबद्दल जाणीर् करुन
घेणे आर्श्यक आहे त्यासाठी शालेय अभ्यासक्रम आखताना याचा रर्चार करण्यात यार्ा.
जेणेकरुन संस्कारक्षम पाल्य र्ृद् पालकांकडे योग्य दृष्टीकोन ठे र्तील.
2) ज्येष्ठ नागररकांचा रशक्षण संस्िा र् रर््ार्थ्यांशी संपकव घडर्ून सुसंर्ाद साधण्यात यार्ा.

ज्याने दोघांनाही लाभ होईल.
3) ज्येष्ठ नागररकांना रशक्षणाच्या, प्ररशक्षणांच्या र् मारहतीच्या भेदभार्रर्रहीत संधी उपल्ध

करुन ्ाव्यात.
4) राष्रीय रदर्साच्या कायवक्रमांत ज्येष्ठ नागररकांना रर्शेष अरतिी म्हणून आमंरत्रत करण्यात

यार्े.
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5) परहली ते बारार्ी पयंतच्या शालेय तसेच महारर््ालयीन अभ्यासक्रमात मूल्य रशक्षणाच्या

उरद्दष्ठांपैकी कुटु ं बातील र्रडलधाऱ्या व्यक्तींशी आदरभार्, परस्पर सहकायव, बंधुभार्, प्रेम
इ. पोषक मुल्यांचे पायपुस्तकातील धड्याद्वारे मूल्यरशक्षण दे ण्यात यार्े.
मारहती र् जनसंपकव महासंचालनालय :1) ज्येष्ठ नागररकांच्या आरोग्यरर्षयक तसेच इतर कायवक्रमाना तसेच योजनांना प्ररसध्दी
दे ण्यात यार्ी.
2) र्ृध्दांचे प्रश्नाबद्दल प्रसार माध्यमाद्वारे सामारजक स्तरार्र जाणीर् करुन दे णे, प्रबोधन करणे
र् त्याद्वारे या प्रश्नाबद्दल जागरुकता र् संर्द
े नरशलता रनमाण होणे यासाठी प्रयत्न करण्यात
यार्ा.
3) र्ृध्दांचे आरोग्य, रशक्षण कायवक्रम सुरनरित करणे या प्रयोजनाकरीता मुख्य प्रसार माध्यमे र्
इतर संदेश मागव यांचा र्ापर करण्याचा र् त्यांना बळकटी दे ण्याचा प्रयत्न करार्ा.
सामारजक न्याय र् रर्शेष सहाय्य रर्भाग :1) र्ृध्दांसाठी असणाऱ्या सर्व योजना एकाच छत्राखाली आणून त्या योजनांचा लाभ संबंरधत
र्ृध्दांना दे ण्यासाठी स्र्तंत्र ज्येष्ठ नागररक कक्ष रनमाण करुन त्याद्वारे सरनयंत्रण करार्े.
2) दर ५ र्षानी ज्येष्ठ नागररक धोरणाचे पुनर्थर्लोकन (Review) करण्यात यार्े.
3) र्योर्धवनाचा र् ज्येष्ठांच्या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी र्ै्कीय महारर््ालये, संशोधन
संस्िा र् सक्षम ज्येष्ठ नागररकांसाठी काम करणाऱ्या रबगर सरकारी संस्िा यांच्या मदतीने
ज्येष्ठ नागररकांसंबंधी र् त्यांच्या समस्यासंबंधी मारहती एकरत्रत करण्यात यार्ी. त्याचा
ज्येष्ठ नागररकांचे कल्याण कायवक्रम आखण्यासाठी उपयोग होईल.
4) राज्य, खाजगी क्षेत्रातील र् अशासकीय संघटनांच्या क्षेत्रातील र्ृध्दाश्रमांना उत्तेजन,
सहाय्य र् आधार (एकात्मीकृत) ्ार्ा आरण अशा र्ृध्दाश्रमांची नोंदणी, मुल्यांकन,
संरनयंत्रण र् त्यांना सहाय्य यासाठी रर्रनयामक सुरर्धा पुररर्ण्यात आल्याची खात्री करार्ी.
5) राज्य शासनाकडू न ककर्ा इतर स्र्यंसेर्ी संस्िाकडू न ज्येष्ठ नागररकांकरीता संस्िा
चालरर्ण्यात येतात, त्या संस्िाचे कामकाजाचे परररक्षण एका त्रयस्ि संस्िेकडू न करण्यात
यार्ेत यासाठी रर््ापीठाचा र् इतर संस्िेचा उपयोग करण्यात यार्ा.
6) राज्य शासन दर र्षी ज्येष्ठ नागररक रदर्शी ज्येष्ठ नागररकांच्या स्स्ितीबाबत र्ार्थषक
अहर्ाल (Annual Report on Status of Senior Citizen) प्ररसद् करण्यात यार्े. ज्यात
ज्येष्ठ नागररकांचे रर्रर्ध बाबतीत समाधान रनदेशांक (Senior Citizen Contentment
Index) प्ररसद् करण्यात यार्े.
7) राज्य शासनाचे ज्येष्ठ नागररक कल्याणरनधी स्िापन करार्ा. त्यांच्या रर्रनयोगासाठी
राज्यस्तर, रजल्हास्तर र् महानगरपारलका / नगरपारलका स्तरार्र सरमती गठीत करार्ी.
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8) र्ृध्दाश्रमांमधील र्ृद् ररहर्ाशांचे आर्थिक, मानरसक र् शारररीक अशा प्रकारचे शोषण
होण्यास प्ररतबंध करण्याबाबत कायवर्ाही करार्ी.
समाज कल्याण आयुक्तालय :1) राज्यातील मातोश्री / अनुदारनत र्ृद्ाश्रम यांच्या संरचनेत सुधारणा करण्यात यार्ी.
2) रजल्हा स्तरार्र मातोश्री र्ृध्दाश्रमासाठी असलेली रनयंत्रण सरमतीमध्ये सुधारणा करुन त्या

योजनेत र्ृद्ाश्रम सला ागार सरमती स्िापन करण्यात यार्ी. या सरमतीर्र ज्येष्ठ नागररक
संघाच्या योग्य प्ररतरनधीचा समार्ेश करण्यात यार्ा.
3) र्ृध्दाश्रमात प्रर्ेश घेतलेल्या ज्येष्ठ नागररकांची सुरक्षा र् रजरर्ताची काळजी घेण्याची

जबाबदारी ही संबंरधत र्ृध्दाश्रमाच्या व्यर्स्िापनाची राहील. यात व्यर्स्िापनाकडू न कसूर
झाल्याचे

आढळू न आल्यास त्याबाबत व्यर्स्िापनार्र कायदे शीर कारर्ाई करण्याची

तरतूद ठे र्ार्ी. तसेच र्ृध्दाश्रमातील कमवचारीर्ृद
ं हा आर्श्यक प्ररशक्षण धारक असेल याची
व्यर्स्िापनांस दक्षता घेण्याबाबत त्यांना सुरचत करार्े.
4) ज्येष्ठ नागररकांनी त्यांच्या आरोग्याची काळजी कशी घ्यार्ी याबाबत मागवदशवक सूचना

दे ण्यासाठी अस्स्तत्र्ात कायवरत असलेल्या ज्येष्ठ नागररकांच्या संस्िांना प्रोत्सारहत
करण्यात यार्े.
रर्धी र् न्याय रर्भाग :
1) ज्येष्ठ नागररकांना कायदे रर्षयक सला ा र् इतर मदत करण्यासाठी रर्शेष सूचना रदल्या
जाव्यात. बार असोरसएशन सारख्या संस्िांनी यामध्ये पुढाकार घेण्यास रर्नंती केली जार्ी.
रजल्हा / तालुका स्तरार्रील 60 र्षार्रील र्ृद् अजवदार / प्ररतर्ादी यांचे दार्े प्राधान्य
दे ऊन रनकालात काढण्यात यार्ेत.
2) ज्येष्ठ नागररकांना असलेल्या अरधकाराबाबत जागृती रनमाण करण्याकररता महाराष्र राज्य
रर्धी सेर्ा प्रारधकरणातफे राज्यातील सर्व रजल्हा रर्धी सेर्ा प्रारधकरण तसेच तालुका रर्धी
सेर्ा सरमतीतफे, सर्व रजल्हा, तालुका तसेच गार् पातळीर्र रशरबरे घेण्यात यार्ीत.
ग्राम रर्कास रर्भाग :
1) रनराधार ग्रामीण भागातील ज्येष्ठ नागररकांना रनर्ाऱ्याची सोय व्हार्ी यासाठी पंतप्रधान
आर्ास योजने अंतगवत प्रािम्य दे ण्यात यार्े.
2) अशासकीय संघटना र् स्िारनक स्र्राज्य संस्िा यांच्याकडू न ज्येष्ठ नागररकांसाठी
एकछत्री सेर्ा संकल्पनेचा रर्कास करण्यात यार्ा.
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3) ज्येष्ठ नागररकांसाठी करमणूक केंद्र / सुरर्धा केंद्र यासाठी ग्रामपंचायतीने रर्नामुल्य /
नाममात्र दरात जागा यासाठी ग्रामपंचायतीने रर्नामुल्य / नाममात्र दरात जागा / इमारत
इतरत्र उपल्ध करुन ्ार्ी.
सांस्कृरतक कायव र् पयवटन रर्भाग :
1) पयवटन रनर्ास संकुलामध्ये रर्ना हंगामाच्या कालार्धीत ज्येष्ठ नागररकांना सर्लत दे ण्यात
यार्ी. त्याचप्रमाणे पयवटन हंगामाच्या कालार्धीत ज्येष्ठ नागररकांना प्राधान्य दे ण्यात यार्े.
2) मनोरंजन र् सजवनशील कला कायवक्रम यांचा रर्कास करण्यात यार्ा.
3) र्ृद् कलार्ंताना मानधन दे ण्याची योजना राबरर्ण्यात यार्ी.
सामान्य प्रशासन रर्भाग :
1) शासकीय र् रनमशासकीय कायालयातील ज्येष्ठ नागररकांच्या समस्या प्रकऱणी शीघ्र
कायवर्ाही होण्यासाठी रर्शेष प्राधान्य दे ण्यात यार्े. त्यासाठी सूचना संबंरधतांना रनगवरमत
करण्यात याव्यात.
2) ज्येष्ठ नागररकांचे प्रश्न अरतशय व्यापक र् त्यांचे रर्रर्ध पैलू असल्यामुळे त्यांचे प्रश्न
सोडरर्ण्यासाठी ज्या स्र्यंसेर्ी संस्िा, जे शासकीय अरधकारी/कमवचारी काम करतात
त्यांना प्ररशक्षण दे ण्यात यार्े.
र्ै्कीय रशक्षण र् औषधी द्रव्य रर्भाग
1) “र्ृद् रचकीत्सा काळजी” करीता समन्र्यीत प्रकल्पाद्वारे जोमाने संशोधन र् रर्कासासाठी

प्रयत्न करण्यात यार्े.
2) र्ृद्त्र् प्ररक्रयेत मंदगती / रर्लंब करणाऱ्या प्ररक्रयांर्र सखोल संशोधन करण्यात यार्े.
3) जीर्नदायी आरोग्यदायी योजनेतंगवत आयुष घटकांचा (आयुर्द
े / होरमओपॅिी / युनानी /

योग र् रनसगोपचार) समार्ेश करण्यात यार्ा.
सहकार, पणन र् र्स्रो्ोग रर्भाग
सर्व सहकारी गृहरनमाण संस्िामध्ये पररसरातील सर्व ज्येष्ठ नागररकांच्या र्ापरासाठी
जागा उपल्ध करुन दे ण्याचा प्रयत्न करण्यात यार्ा. सहकारी गृहरनमाण संस्िांच्या
उपरर्धीमध्ये तशी सुधारणा करण्यात यार्ी.
अन्न, नागरी पुरर्ठा र् ग्राहक संरक्षण रर्भाग
रनराधार र् रनराश्रीत 60 र्षार्रील ज्येष्ठ नागररकांना अंत्योदय योजनेतंगवत स्र्स्त
दराने र् प्रािम्याने रशधा देण्यात यार्ी.
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सार्वजरनक बांधकाम रर्भाग :सार्वजरनक बांधकाम प्रादे रशक रर्भागाच्या अंतगवत असलेल्या शासकीय इमारतीत
ज्येष्ठ नागररकांना Right of Persons with Disabilities Act, 2016 नुसार रॅम्प र् प्रसाधन
गृहाची तिा इतर आर्श्यक सुरर्धा उपल्ध करुन दे ण्यात यार्ी.
रर्त्त रर्भाग :र्ृध्दांना आश्रय दे णाऱ्या र् त्यांची दे खभाल करण्याऱ्या पाल्यांना केंद्र सरकारकडे
आयकरात सुट दे णेसंदभात प्रस्तार् पाठर्ार्ा र् पाठपुरार्ा करार्ा.
क्शल्य रर्कास र् उ्ोजकता रर्भाग :र्ृध्दांच्या ज्ञानाच्या क्शल्याचा र्ापर शासन, स्िारनक स्र्राज्य संस्िा तसेच खाजगी
संस्िांना आर्श्यक असल्यास करुन घेण्यासाठी योजना तयार करार्ी.
खालील बाबी रर्भागर्ार संयुक्तररत्या राबर्तील.
नगररर्कास / गृहरनमाण रर्भाग :म्हाडा र् रसडको, MMRDA, NIT सारख्या संस्िाकडू न रर्रर्ध रठकाणी गृहरनमाण
प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत, अशा सर्व प्रकल्पात र्ृध्दांसाठी आर्श्यक त्या सर्व सोयी-सुरर्धा
करण्यात याव्यात.
नगर रर्कास / ग्रामरर्कास रर्भाग :1) ज्येष्ठ नागररकांसाठी रदर्सभराच्या काळात दे खभाल र् रर्रंगुळा केंद्र (Day Care Centre)
स्िापन करण्यात यार्े.
2) ज्येष्ठ नागररकांची काळजी घेण्याची जबाबदारी प्रत्येक स्िारनक प्रारधकरणाची राहील.
3) शहराचा र्ृद् रमत्र म्हणून रर्कास करणे - आधुरनक र्ै्कीय सुरर्धांमुळे र्ाढते आयुवमान,
पररणामी ज्येष्ठ नागररकांच्या लोकसंख्येत होणारी प्रचंड र्ाढ यांचे गांरभयव लक्षात घेऊन
र्ृध्दापकाळातील अडचणी दू र करुन र्ृध्दांचे जगणे सुसह्य करण्यासाठी शहरांचा र्ृद् रमत्र
म्हणून रर्कास करण्याची संकल्पना जागरतक आरोग्य संघटनेने स्स्र्कारली आहे. सर्व
स्िारनक स्र्राज्य संस्िामाफवत ही संकल्पना रारबर्ली जाईल. ज्यामध्ये स्र्यंसेर्ी
संस्िांमाफवत रर्रंगुळा केंद्रे र् स्मृतीभ्रंश केंद्रे यांची स्िापना करणे, र्ृध्दांना मोफत अिर्ा
अल्प दराने र्ाहतुक व्यर्स्िा उपल्ध करुन दे णे र् त्यामध्ये त्यांच्यासाठी आसने सुररक्षत
ठे र्णे, आजी-आजोबा उ्ानाची व्यर्स्िा करणे र् त्यात स्र्च्छता गृह र् इतर सोयी
पुररर्णे, त्यांच्यासाठी रर्रर्ध करमणूक र् आरोग्य रर्षयक कायवक्रमांचे आयोजन करणे,
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सदर रर्रंगुळा केंद्रात रफजीओिेरपी, नेत्रतपासणी, प्रिमोपचार, रक्तदाब र् रक्तशकवरा
तपासण्याची व्यर्स्िा र् आरोग्य प्ररशक्षण या बाबींचा दे रखल समार्ेश असेल. तसेच
रसनेमागृह, नाटकामध्ये सर्लतीच्या दराना प्रर्ेश दे णे र् त्यांचेसाठी आसन आररक्षत ठे र्णे,
ज्येष्ठ नागररक रदन साजरा करणे, त्यांचेसाठी ग्रंिालयाची सुरर्धा मोफत र्ा सर्लतीच्या
दराने उपल्ध करुन दे णे इत्यादी बाबींचा समार्ेश करण्यात यार्ा.
गृह / ग्रामरर्कास / महसूल रर्भाग :1) ज्येष्ठ नागररकांच्या संरक्षणाखाली “र्ाडव न योजना” पररणामकारकररत्या राबरर्ण्यात यार्ी.
त्यासाठी पोलीस र् स्िारनक स्र्राज्य संस्िा यांच्यात समन्र्य राखण्यात यार्ा.
2) मुंबईत 60 र्षार्रील ज्येष्ठ नागररकांसाठी पोलीसांनी सुरु केलेली मदत र्ारहनी क्रमांक
103 र् क्रमांक 1029 प्रमाणेच राज्यातील सर्व रजल्हा र् तालुका स्तरार्र अशा प्रकारची
सुरर्धा उपल्ध करुन दे ण्याबाबत प्रयत्न करण्यात यार्ा.
सार्वजरनक आरोग्य रर्भाग / मारहती र् जनसंपकव महासंचालनालय :र्ृद्ांचे आरोग्य,रशक्षण कायवक्रम सुरनरित करणे या प्रयोजनाकरीता मुख्य प्रसारमाध्यमे
र् इतर संदेशमागव यांचा र्ापर करण्याचा र् त्यांना बळकटी दे ण्याचा प्रयत्न करार्ा.
सार्वजरनक आरोग्य / र्ै्कीय रशक्षण रर्भाग :1) ज्येष्ठ नागररकांना रनयरमतपणे आरोग्यरर्षयक र् मानरसक समुपदे शनाचा फायदा रमळे ल
याकरीता आरोग्य कमवचाऱ्यांची सेर्ा र् रुग्णालयाच्या रर्स्तारीत कायवक्रम सेर्च
े ा भाग
म्हणून उपल्ध करार्ा. खाजगी रुग्णालय र् तज्ञांनाही त्यात सहभागी करुन घ्यार्े.
2) खाजगी र्ै्कीय सेर्ा दे णाऱ्या डॉक्टरांनी “फी” मध्ये ज्येष्ठ नागररकांना सर्लत
दे ण्यासाठी त्यांना आर्ाहन करण्यात यार्े.
गृह/सार्वजरनक आरोग्य/सामारजक न्याय/नगर रर्कास/ग्राम रर्कास/सामान्य प्रशासन रर्भाग :ज्येष्ठ नागररकांचे संबंरधत खालील रदर्स पाळण्यात यार्े.
अ) 15 जून - ज्येष्ठ नागिरक छळ प्रतिबंध जािि
ृ ी दिवस (World Elderly Abuse Awareness
Day)

ब) २१ सप्टें बर - जागरतक (स्मृतीभ्रंश) रदर्स (World Alzheimer°s Day)
क) १ ऑक्टोबर - जागरतक ज्येष्ठ नागररक रदर्स (International Day of Older Person.)
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या रदर्शी र्ृत्तपत्रात जारहराती दे णे, सार्वजरनक पदयात्रा, प्रभात फेऱ्या, सभा रर्शेष
कायव केलेल्या ज्येष्ठांचा र् ज्येष्ठ नागररकांसाठी काम करणाऱ्या रबगर सरकारी संस्िांचा
सत्कार र् ग्रर् इ. कायवक्रम आयोरजत करण्यात यार्ेत
ग्राम रर्कास / नगर रर्कास रर्भागांतगवत महानगरपारलका, नगरपारलका र् स्िारनक
स्र्राज्य संस्िा अंतगवतही र्रील रदर्स पाळण्यात यार्े.
सामारजक न्याय / गृह रर्भाग / मारहती र् जनसंपकव महासंचालनालय :ज्या ज्येष्ठ नागररकांची मुले र् नातेर्ाईक दे खभाल करीत नसल्यामुळे ज्येष्ठ
नागररकांना र्ृध्दाश्रमात रहार्े लागते अशा पाल्यांच्या नार्ांची यादी (Defaulter List) जाहीर
करुन त्या यादीला व्यापक प्ररसध्दी दे ण्यात यार्ी.
उ्ोग र् कामगार / ग्राम रर्कास / नगर रर्कास रर्भाग :सक्षम ज्येष्ठ नागररकांना अधवर्ळ
े नोकऱ्या रमळरर्ण्यासाठी मदत करण्यात यार्ी. काही
लघुउ्ोग प्राधान्याने ज्येष्ठ नागररकांसाठी दे ण्यात यार्ेत. (उदा. पारकटे , उदबत्या, मेणबत्या,
पापड बनरर्णे, इत्यादी) लघुकजव (Microfinance) रमळरर्ण्यासाठी मदत करण्यात यार्ी तसेच
बचत गट सुद्ा स्िापन करण्यात यार्ेत. ज्येष्ठ नागररकांसाठी काम करणाऱ्या ज्येष्ठ नागररक
संघ, रबगर सरकारी संघटना र् स्र्यंसेर्ी संस्िांना Helpline द्वारे कायदे शीर मदत दे ण्यात
यार्ी.
सामान्य प्रशासन / रर्धी र् न्याय / सार्वजरनक बांधकाम रर्भाग :ज्येष्ठ नागररकांच्या समस्या रनर्ारण्यामध्ये स्र्यंसेर्ी संस्िांचा सततचा सहभाग हा
अत्यंत मोलाचा आहे. चॅररटे बल रस्ट, धार्थमक / इतर संस्िा यांना सेर्ा पुररर्ण्याचे कायवक्षत्र
े
रर्स्तृत करण्यासाठी त्यांना प्रोत्सारहत करण्यात यार्े. शासकीय / रनमशासकीय संस्िा /
कायालये, समाज मंरदरे , रर्रंगुळा केंद्रे येिील जागा ठरारर्क रदर्शी ठरारर्क र्ेळेमध्ये ज्येष्ठ
नागररकांच्या कायवक्रमाकररता उपल्ध करुन दे ण्यात यार्ी.
सामारजक न्याय / सामान्य प्रशासन रर्भाग :ज्येष्ठ नागररकांच्या प्रश्नांचे आस्िापूर्क
व सोडर्णूक होण्यासाठी र् रर्रर्ध रर्भागामाफवत
राबर्ार्याच्या योजनांचे सरनयंत्रण व्हार्े याकररता सामारजक न्याय रर्भाग आरण सर्व शासकीय
रर्भाग यामध्ये समन्र्य साधण्यासाठी रर्भागामध्ये उप सरचर्ांच्या स्तरार्र कक्षाची स्िापना
करण्यात यार्ी. तसेच सामारजक न्याय रर्भागाच्या आयुक्तालय (समाज कल्याण) स्तरार्र
ज्येष्ठ नागररकां संदभात रर्षयासाठी स्र्तंत्र कक्षाची रनर्थमती करण्यात यार्ी.
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सामारजक न्याय / नगर रर्कास / ग्राम रर्कास / रर्धी र् न्याय रर्भाग (धमवदाय आयुक्त) :1) र्योर्ृद् व्यक्तींसाठी काम करणाऱ्या संघटना र् अशासकीय संघटना यांनी केलेले प्रयत्न र्
काम यामध्ये या संस्िांची महत्र्ाची भूरमका असेल आरण या योजना र् कायवक्रम यांची
रचना, रनयोजन आरण संरनयंत्रण करतेर्ळ
े ी या संस्िांनी राज्य शासनाशी संपकव ठे र्णे
आर्श्यक असेल.
2) र्योर्ृद् व्यक्तींचे सक्षमीकरण र् पुनर्सवन याबाबतचे पंचर्ार्थषक र् र्ार्थषक कायवक्रम तयार
करण्यात यार्ेत आरण सर्व नागरी, ग्रामीण र् स्िारनक स्र्राज्य संस्िा/मंडळे (अशासकीय
संस्िा) या कायवक्रमांचे कायान्र्यन करतील. या कायाचे समन्र्यन र् सरनयंत्रण सामारजक
न्याय रर्भागाद्वारे करण्यात यार्ेत.
रर्त्त / नगररर्कास / ग्रामरर्कास रर्भाग :ज्येष्ठ नागररकांना ज्याप्रमाणे आयकरामध्ये, प्रर्ासामध्ये र् इतर बाबतीत सर्लत
दे ण्यात येते. त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत, महानगरपारलका, नगर पारलका दे यकरामध्ये, मालमत्ता
कर इत्यादी करामध्ये सूट / सर्लत दे ण्याचा प्रयत्न करण्यात यार्ा.
महसुल / सार्वजरनक बांधकाम रर्भाग :शासनाच्या रनर्ासी संकुलात र्ृध्दाश्रमासाठी तिा ज्येष्ठ नागररकांच्या सुरर्धेसाठी
जागा उपल्ध करुन दे ण्यात याव्यात.
सर्व प्रशासकीय रर्भाग :1) राज्याचा प्रत्येक रर्भाग राज्याच्या धोरणाच्या मागवदशवक तत्र्ान्र्ये रर्रनर्थदष्ट कायवक्रमांचा
रनदे श करील र् त्यानुसार र्योर्ृद् व्यक्तींसाठी योजना र् कायवक्रम राबरर्ण्यात याव्यात.
2) कायवक्रम र् योजना याबाबतची मारहती रर्भागाच्या कायवक्रम अंदाजपत्रकातील स्र्तंत्र
प्रकरणामध्ये दे ण्यात यार्ी. सामारजक सुरक्षा, रशक्षण, रर्त्तीय संरक्षण, र्योर्ृद् व्यक्तींची
उत्पादकता यासंबंधीच्या प्ररशक्षणाचे प्ररतकबब रनयोजन प्ररक्रयेत रदसून यार्े.
3) र्योर्ृद् व्यक्तींची सामारजक सुरक्षेच्या धोरणाची अमंलबजार्णी शासनाचे सर्व रर्भाग,
रनमशासकीय संस्िा, स्िारनक स्र्राज्य संस्िा, अशासकीय संघटना र् र्योर्ृद् व्यक्तींच्या
कल्याणासाठी कायवरत असलेल्या इतर संबंरधत संघटना यांच्याकडू न पालन करण्यात
यार्े. र्ृद्ांना ज्या काही परर्ाना / मान्यतेची आर्श्यकता असेल त्याबाबत सर्व संबंरधत
प्रारधकरणांनी र्ृध्दांना प्रािम्याने सहाय्य करार्े.
4) प्रत्येक रर्भागानी तिा स्िारनक स्र्राज्य संस्िांनी ज्येष्ठ नागररकांसाठी योजना / सुरर्धा /
कायवक्रम इत्यादीची जारहरात रनयरमतपणे (रकमान दर ३ मरहन्यांनी) करार्ी.
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प्रत्येक रर्भागांनी ज्येष्ठ नागररकांसाठी योजना / सुरर्धा / कायवक्रम इत्यादीर्रील खचव
त्यांच्या रर्भागांतगवत उपल्ध रनधीतून करार्ा. तसेच स्िारनक स्र्राज्य संस्िांनी
(महानगरपारलका / नगर पररषद / नगर पंचायती / रजल्हा पररषद / पंचायत सरमती / ग्राम
पंचायती) ज्येष्ठ नागररकांसाठी योजना / सुरर्धा / कायवक्रम इत्यादीर्रील खचव त्यांचेकडील
उपल्ध रनधीतून करार्ा.
सदर शासन रनणवय रद. 30/09/2013 रोजी मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात
आलेल्या रनणवयानुसार रनगवरमत करण्यात येत आहे.
प्रस्तुतचा शासन रनणवय महाराष्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या
संकेतस्िळार्र

उपल्ध

करण्यात

आला

असून

त्याचा

संगणक

सांकेतांक

201807101737196122 असा आहे . हा शासन रनणवय रडजीटल स्र्ाक्षरीने साक्षांरकत करुन
काढण्यात येत आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आदे शानुसार र् नांर्ाने,

Chandrakant
haridas Wade
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( चंद्रकांत ह. र्डे )
कायासन अरधकारी, महाराष्र शासन
प्ररत,
1) मा. राज्यपाल यांचे सरचर्
2) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सरचर्
3) सर्व मंत्री / राज्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई.
4) मा. मंत्री, सामारजक न्याय यांचे खाजगी सरचर्
5) मा. राज्यमंत्री, सामारजक न्याय यांचे खाजगी सरचर्
6) मा. मुख्य सरचर्, महाराष्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.
7) अमुस / प्रधान सरचर् / सरचर्, सर्व मंत्रालयीन रर्भाग, मंत्रालय, मुंबई (आर्श्यक त्या
कायवर्ाहीसाठी)
8) आयुक्त, समाज कल्याण, म.रा. पुणे
9) संचालक, सार्वजरनक आरोग्य, महाराष्र राज्य
10) पोलीस महासंचालक, महाराष्र राज्य
11) महासंचालक, मारहती र् जनसंपकव महासंचालनालय, मुंबई
12) धमवदाय आयुक्त, महाराष्र राज्य
13) सर्व रजल्हारधकारी
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14) सर्व मुख्य कायवकारी अरधकारी, रजल्हा पररषद
15) सर्व आयुक्त / मुख्यारधकारी (महानगरपारलका / नगर पररषद / नगर पंचायती)
16) सर्व प्रादे रशक उपायुक्त, समाज कल्याण रर्भाग
17) सर्व सहायक आयुक्त, समाज कल्याण
18) सर्व रजल्हा समाज कल्याण अरधकारी, रजल्हा पररषद
19) सर्व रजल्हा कोषागार अरधकारी
20) रनर्डनस्ती - सामासू.
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