
ज्येष्ठ नागरिक िाज्य परिषद (स्टेट कौन्सील 
फॉि ओल्डि पससन) गठीत किण्याबाबत. 

    महािाष्र शासन 
सामारिक न्याय व रवशेष सहाय्य रवभाग 

शासन रनर्सय क्र. ज्येष्ठना-२०१६ /प्र.क्र.७९/सामास ु
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
 रद. 31 ऑक्टोबि, २०१९    

 

                           वाचा- (१) सामारिक न्याय व रवशेष सहाय्य रवभागाचे रद. १६ एरप्रल, २००४ िोिी    
                                           िारहि केलेले िाज्याचे ज्येष्ठ नागरिक धोिर्-२००४ 

(२) आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्स व कल्यार्ासाठी रनयम     
     २०१०, रद. २३ िून, २०१० ची अरधसचूना 

                                    (३) रद. ३० सप्टेंबि, २०१३ िोिी मा. मंरत्रमंडळाच्या बठैकीत मान्य केललेे  
                                          िाज्याचे सवससमावशेक धोिर्- २०१३ 
                                    (४) सामारिक न्याय रवभाग, शा.रन.क्र.ज्येष्ठना- २०१६/प्र.क्र.७९/सामासु, 

     रद. २६ मे, २०१६ 
प्रस्तावना-  

िाज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या रवचािात घेऊन तयांना तयांचे िीवन सुसह्यपरे् िगता याव े
ही बाब रवचािात घेऊन ज्येष्ठ नागरिकांना रवरवध सवलती देण्याच्या अनुषंगाने महािाष्र िाज्याच े
सवससमावशेक ज्येष्ठ नागरिक धोिर्ास रद. ३० सप्टेंबि, २०१३ िोिी मा. मंरत्रमंडळाने मान्यता रदली आहे. 
तयानुषंगाने आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्स व कल्यार्ासाठी रनयम,२०१० रद. २३ िून, २०१० 
च्या अरधसूचनेद्वािे प्ररसद द किण्यात आले आहेत. सदि रनयम २०१० मधील २१ नुसाि मा. मंत्री (सामारिक 
न्याय) यांच्या अद यक्षतेखाली ज्येष्ठ नागरिक िाज्य परिषद स्र्ापन किण्याबाबत तितूद आहे. तयानुसाि 
शासन रनर्सय रद. २६ मे, २०१९ अन्वये ज्येष्ठ नागरिक िाज्य परिषद गठीत किण्यात आलेली होती.  तर्ारप, 
सदिच्या परिषदेत रनयम २१ अन्वये सदस्यांची पतुसता होत नसल्यामुळे सदिचा शासन रनर्सय रद. २६ मे,२०१९ 
अन्वये गठीत किण्यात आलेली ज्येष्ठ नागरिक िाज्य परिषदमद ये सुधािर्ा करुन नव्याने ज्येष्ठ नागरिक 
िाज्य परिषद गठीत किण्याची बाब शासनाच्या रवचािाधीन होती. 
 

शासन रनर्सय-  

   आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्स व कल्यार्ासाठी रनयम, २०१९ रद. २३ िून, २०१० 
च्या अरधसूचनेमधील रनयम २१ नुसाि, मा.मंत्री (सामारिक न्याय) यांच्या अद यक्षतेखाली ज्येष्ठ नागरिक िाज्य 
परिषद उपिोक्त नमूद रद. २६ मे, २०१९ च्या शासन रनर्सयान्वये गठीत किण्यात आली आहे. तर्ारप, सदि 
शासन रनर्सय याद्वािे अरधक्ररमत किण्यात येत आहे.  

 आई-वडील व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्स व कल्यार्ासाठी रनयम २०१० मधील रनयम २१ मधील 
तितुदीनुसाि मा.मंत्री (सामारिक न्याय) यांच्या अद यक्षतेखाली खालीप्रमारे्  “ज्येष्ठ नागरिक िाज्य परिषद” 
(स्टेट कौन्सील फॉि ओल्डि पससन) नव्याने गठीत किण्यात येत आहे. 
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अ.क्र. पदनाम पद 
१ मा.मंत्री (सामारिक न्याय) पदरसद द अद यक्ष 
2 अपि मुख्य सरचव/ प्रधान सरचव/सरचव 

सामारिक न्याय रवभाग, गहृ रवभाग/परिवहन 
रवभाग, सावसिरनक आिोग्य रवभाग, वदै्यकीय रशक्षर् 
रवभाग, शालेय रशक्षर् रवभाग, नगि रवकास रवभाग, 
ग्राम रवकास रवभाग, महसूल व वन रवभाग,गृह 
रनमार् रवभाग, उच्च व तंत्र रशक्षर् रवभाग, मारहती 
व िनसंपकस  रवभाग, रवधी व न्याय रवभाग, उद्योग, 
उिा व कामगाि रवभाग, सामान्य प्रशासन 
रवभाग,सावसिरनक बांधकाम रवभाग, रवत्त रवभाग, 
सांस्कृरतक कायस रवभाग, सहकाि, पर्न व वस्त्रोद्योग 
रवभाग, अन्न व नागिी पिुवठा, कौशल्य रवकास व 
उद्योिकता रवभाग 

पदरसद द सदस्य 

3 ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्यार् या क्षेत्रातील तज्ञ व 
कायसकते 

सदस्य 

४ रवख्यात ज्येष्ठ नागरिक (पदरसद द सदस्यांच्या 
संख्येपेक्षा कमी नाही इतके प्ररतरनधी) 

सदस्य 

५ आयकु्त, समािकल्यार् आयकु्तालय, परेु् पदरसद द सदस्य 
सरचव 

    
 २. ज्येष्ठ नागरिक िाज्य परिषदेची काये-  

१) ज्येष्ठ नागरिकांच्या अरधरनयमाच्या प्रभावी अंमलबिावर्ीसाठी सल्ला देरे्.  

२)  ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्यार् योिना व समस्यांचा साकल्याने रवचाि करुन ज्येष्ठ नागरिकांचे 
कल्यार्ासाठी कायसक्रम आखण्याबाबत कायसवाही किरे्. 

 ३)  ज्येष्ठ नागरिकांच्या संदभात िाज्य शासन रवरनर्ददष्ट किेल अशी इति कतसव्य पाि पाडरे्. 

३.  उपिोक्त ज्येष्ठ नागरिक िाज्य परिषदेमधील पदरसद द सदस्य वगळता इति सदस्यांचा कायसकाल  
रकमान १ वषाचा ककवा िोपयंत िाज्य शासन सदिची ज्येष्ठ नागरिक िाज्य परिषद बिखास्त किीत नाही 
तोपयंत िाहील. 
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४. सदि िाज्य परिषदेची बठैक सहा मरहन्यातून एकदा आयोरित किण्यात येईल.  

५. सदि बठैकीला ज्येष्ठ नागरिक सदस्यांना बठैक भत्ता रु.५०० (रुपये पाचशे फक्त) िाहील. तसेच 
मुंबई/नवी मुंबईसह बाहेरुन येर्ा-या ज्येष्ठ नागरिकांना बठैकीसाठी केलेल्या प्रवासखचाची देयके सादि 
केल्यानुसाि एस.टी बस/थ्री टायि ए.सी चे प्रवासभाडे िोखशाखेमाफस त अदा किण्यात येईल. 

 सदिचा खचस मागर्ी क्र. एन-३, २२३५, सामारिक सुिक्षा व कल्यार् िाज्य स्तिीय ) (०९) (०१) ज्येष्ठ 
नागरिकांच्या योिनांची िारहिात व प्ररसद दी (२२३५ बी ३१६) या लेखारशषामधून भागरवण्यात यावा. 

६ सदि शासन रनर्सय महािाष्र शासनाच्या  www.maharashtra.gov.in  या संकेतस्र्ळावि उपलब्ध 
किण्यात आला असून तयाचा संगर्क सांकेतांक 201910311603501722 असा आहे. हा आदेश रडिीटल 
स्वाक्षिीने साक्षांरकत करुन काढण्यात येत आहे. 

 महािाष्राचे िाज्यपाल यांच्या आदेशानुसाि व नावाने 
 

                                                                           
                           ( सं. रग. पाटील ) 

                                                 उप सरचव, महािाष्र शासन 
प्ररत, 

1) मा. मुख्यमंत्री याचंे प्रधान सरचव 
2) मा.मंत्री (सवस) याचंे खािगी सरचव 
3) मा.िाज्यमंत्री ( सवस) यांच ेखािगी सरचव 
4) मुख्य सरचव यांच ेवरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मंुबई 
5) सवस अपि मुख्य सरचव यांच ेस्वीय सहाय्यक, मंत्रालय,मंुबई 
6) सवस प्रधान सरचव/सरचव (सवस मंत्रालयीन रवभाग) मंत्रालय,मंुबई 
7) मा.पोलीस महासंचालक, महािाष्र िाज्य,मंुबई 
8) सवस रवभागीय आयकु्त 
9) आयुक्त, समािकल्यार्, परेु् 
10) सवस पोलीस आयुक्त, महािाष्र िाज्य,मंुबई 
11) सवस रिल्हारधकािी 
12) सवस पोलीस अरधक्षक 
13) सवस मुख्य कायसकािी अरधकािी,रिल्हा परिषद 
14) सवस प्रादेरशक उपायकु्त, समािकल्यार् रवभाग 
15) सवस सहाय्यक आयकु्त, समािकल्यार् रवभाग 
16) सवस रिल्हा समािकल्यार् अरधकािी, रि.प. 
17)  प्र.स. (सा.न्या.) याचंे स्वीय सहाय्यक 
18) रनवडनस्ती. 

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