
“जिल्हा ज्येष्ठ नागजिक समन्वय संजनयंत्रण 
सजमती” गठीत किण्याबाबत. 

महािाष्र शासन 
सामाजिक न्याय व जवशेष सहाय्य जवभाग 

शासन जनणणय क्र. डीडीपी -२०१९/प्र.क्र.३११/सामास ु
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
 जि. 31 ऑक्टोबि, २०१९    

प्रस्तावना-  

भाितीय संजवधानातील िाज्य धोिणाची जनिेशक तत्वातील अनुच्छेि ३९ क व ४१ मधील 
तितूिीनुसाि ज्येष्ठ नागजिकांना वृध्िापकाळ चांगल्या त-हेने घालजवता यावा, समािामध्ये त्यांच े
िीवन सुसहय व्हाव,े शाजििीक व मानजसक आिोग्य सुस्स्ितीत िहाव ेयासाठी िाज्याच ेसवणसमावशेक 
धोिण जि. ९ िुलै, २०१८ च्या शासन जनणणयान्वये जनगणजमत किण्यात आल ेआहे. 

आई-वडील व ज्येष्ठ नागजिक यांच्या चजितािण व कल्याणासाठी जनयम २०१०,                             
जि. २३ िून, २०१० च्या अजधसूचनेद्वािे प्रजसध्ि किण्यात आले आहेत. सिि जनयम २०१० मधील जनयम 
२२ नुसाि जिल्हास्तिावि अजधजनयमाच्या प्रभावी तिा समस्न्वत अमंलबिावणीसाठी आजण सल्ला 
िेण्यासाठी प्रत्येक जिल्हयाकजिता ज्येष्ठ नागजिकासंाठी जिल्हाजधकािी यांच्या अध्यक्षतेखाली 
“जिल्हा ज्येष्ठ नागजिक समन्वय संजनयंत्रण सजमती” स्िापन किण्याबाबत तितूि आहे. त्यानुसाि 
प्रत्येक जिल्हयाकजिता मा.जिल्हाजधकािी यांच्या अध्यक्षतेखाली “जिल्हा ज्येष्ठ नागजिक समन्वय 
संजनयंत्रण सजमती”  स्िापन किण्याची बाब शासनाच्या जवचािाधीन होती. 

 शासन जनणणय-  

आई-वडील व ज्येष्ठ नागजिक यांच्या चजितािण व कल्याणासाठी जनयम २०१९, जि. २३ िून, 
२०१० च्या अजधसूचनेमधील जनयम २२ नुसाि, प्रत्येक जिल्हयाकजिता मा.जिल्हाजधकािी यांच्या 
अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे   जिल्हा ज्येष्ठ नागजिक समन्वय संजनयंत्रण सजमती  गठीत किण्यात 
येत आहे. 

सिि सजमतीची िचना पढुीलप्रमाणे- 
    अ.क्र. पिनाम पि 

१ जिल्हाजधकािी अध्यक्ष 
२ मुख्य कायणकािी अजधकािी, जि.प. सह अध्यक्ष 
३ सहाय्यक आयुक्त, समािकल्याण सिस्य सजचव 
4 जिल्हा समािकल्याण अजधकािी सिस्य 
५ मुख्याजधकािी, नगिपजिषि/नगिपंचायत सिस्य 
६ महािाष्र ज्येष्ठ नागजिक संघ यांच े२ प्रजतजनधी  सिस्य 
७ जिल्हा पोलीस अजधक्षक सिस्य 
८ जिल्हा आिोग्य अजधकािी सिस्य 
९ जिल्हा मजहला बालजवकास अजधकािी सिस्य 
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 २. काये-    १) जिल्हास्तिावि अजधजनयमाची प्रभावी अंमलबिावणी किणे आजण समस्या जनवािणाच्या              
अनुषंगाने सल्ला िेणे. 

           २) तसचे ही सजमती जिल्हा स्तिावि िाज्य शासन जवजनर्दिष्ट किेल अशी व ज्येष्ठ नागजिकांच्या 
संबधंात अन्य कतेव्ये पाि पाडील. 

 

३.  उपिोक्त जिल्हा ज्येष्ठ नागजिक समन्वय संजनयंत्रण सजमतीचा कायणकाल जकमान १ वषाचा ककवा 
िोपयंत जिल्हाजधकािी सििची जिल्हा ज्येष्ठ नागजिक समन्वय संजनयंत्रण सजमती बिखास्त किीत नाही 
तोपयंत िाहील. 
 

४. सिि सजमतीची आवश्यकतेनुसाि 3 मजहन्यातून जकमान एकिा बठैक घेण्यात यावी. सिि 
बठैकीकजिता ज्येष्ठ नागजिक सिस्यांना आवश्यक तो बठैक भत्ता अिा किण्यात यावा . 
 

५. सिि शासन जनणणय महािाष्र शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्िळावि उपलब्ध 
किण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 201910311553360522 असा आहे. हा आिेश जडिीटल 
स्वाक्षिीने साक्षांजकत करुन काढण्यात येत आहे. 
 महािाष्राचे िाज्यपाल यांच्या आिेशानुसाि व नावाने 

                                                                                   
                     ( सं. जग. पाटील ) 

                                                    उप सजचव, महािाष्र शासन 
प्रजत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांच ेप्रधान सजचव 
२) मा.मंत्री (सवण) याचंे खािगी सजचव 
३) मा.िाज्यमंत्री ( सवण) याचंे खािगी सजचव 
४) मुख्य सजचव यांच ेवजिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई 
५) सवण अपि मुख्य सजचव यांच ेस्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मुंबई 
६) सवण प्रधान सजचव/सजचव (सवण मंत्रालयीन जवभाग) मंत्रालय,मुंबई 
७) मा.पोलीस महासचंालक, महािाष्र िाज्य,मुंबई 
८) सवण जवभागीय आयुक्त 
९) आयुक्त, समािकल्याण, पणेु 
१०) सवण पोलीस आयुक्त, महािाष्र िाज्य,मुंबई 
११) सवण जिल्हाजधकािी 
१२) सवण पोलीस अजधक्षक 
१३) सवण मखु्य कायणकािी अजधकािी,जिल्हा पजिषि 
१४) सवण प्रािेजशक उपायुक्त, समािकल्याण जवभाग 
१५) सवण सहाय्यक आयुक्त, समािकल्याण जवभाग 
१६) सवण जिल्हा समािकल्याण अजधकािी, जि.प. 
१७)  प्र.स. (सा.न्या.) यांच ेस्वीय सहाय्यक 
१८) जनवडनस्ती. 

 

http://www.maharashtra.gov.in/
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