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आई वडील आ�ण 
येठ पालक / नाग�रक देखभाल आ�ण क�याण कायदा 2007 

 

�वषय / मजकूर 

  

�वभाग तपशील 
 

��तावना 

�करण/धडा  I �ा�ता�वक 

1  सं���त शीष�क  आ�ण  या�ती,  उपयोग व �ारंभ  

2  या$या 
3 अ&ध'ल�खत �भाव हो*यासाठ, कायदा  

�करण/धडा  II मया�.दत उ/रदा0य1व भागीदार2चे �व5प  

4 आई वडील आ�ण 7ये8ठ पालक / नाग9रक देखभाल 

5 देखभाल2साठ, अज� 
6 काय��े: व काय�प;धती 
7 देखभाल <याया&धकरणाची �थापना 
8 चौकशी?या बाबतीत सारांश �ABया 
9 देखभाल ऑड�र 

10 भ/ा बदल 

11 देखभाल ऑड�रची अंमलबजावणी 
12 �व'श8ट �करणांमEये देखभाल संबं&धत पया�य 

13 देखभाल रFकम जमा 
14 कोण1याह2 दा यास परवानगी असेल तेथे  याज प ुर�कार 

15 अपील2य <याया&धकरणाची �थापना 
16 अपील 

17 कायदेशीर �0त0नधी1व कर*याचा अ&धकार 

18 देखभाल अ&धकार2 

�करण/धडा  III वEृदापकाळ �थापना 
19 व;ृधाJमांची �थापना 

�करण/धडा  IV 7ये8ठ नाग9रकां?या वै;यकLय सेवांसाठ, तरतुद2 
20 7ये8ठ नाग9रकांसाठ, वै;यकLय सहाMय 
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�करण/धडा  V 7ये8ठ नाग9रकांचे जीवन व संप/ी यांचे संर�ण 

21 7ये8ठ नाग9रकां?या कNयाणासाठ, �'स;धी जनजागतृी इ 

22 या काय;यातील तरतुद2ं?या अंमलबजावणीसाठ, 0न.द�8ट केलेले अ&धकार2 
23 �व'श8ट प9रि�थतीत मालम/ेचे ह�तातंरण शू<य होईल 

�करण/धडा  VI खटNयाची �ABया  आ�ण ग<ुहे 

24 7ये8ठ नाग9रकांचे �दश�न व 1याग 

25 गु<Qयांची दखल 

�करण/धडा  VII नाना�वध �करण/धडा 
26 अ&धकार2 साव�ज0नक सेवक हो*यासाठ, 
27 .दवाणी <यायालयां?या काय��े:ात बंद2 आहे 

28 चांगNया J;धेने केलेNया कारवाईच ेसंर�ण 

29 अडचणी दरू कर*याची शFती 
30 कR S सरकारच े0नदTश दे*याचे अ&धकार 

31 कR S सरकारच ेआढावा घे*याचे अ&धकार 

32 रा7य सरकारचे 0नयम बन�व*याचे अ&धकार 

� तावना. 

पालक आ�ण 7ये8ठ नाग9रकां?या देखभाल आ�ण कNयाणासाठ, अ&धक �भावी तरतुद2ंची 

पूत�ता कर*यासाठ, एक कायदा आ�ण घटनेअंतग�त हमी  

�जास/ाक संसदेन े अXठाव<न  या वषा�त काय;या मEये अ&ध0नय'मत केलेले पढु2ल�माणे  

आहे: - 
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�करण/धडा  I: �ा ता�वक  

1. लघु शीष�क मया�दा, अनु�योग आ�ण आरंभ 

1.     हा कायदा पालक आ�ण 7ये8ठ नाग9रकाचंे देखभाल आ�ण कNयाण कायदा, 2007 \हटले जाऊ शकते. 

2.     हा कायदा भारताचे नाग9रक, भारताबाहेर राहणारे भारताचे नाग9रक ज\मू आ�ण का^मीर रा7य वगळता संपूण� 

भारतभर लागू . 

3.     अ&धकृत राजप:ातील अ&धसूचने;वारे रा7यात हा कायदा अंमलात येईल. 

2.  या$या 

या काय;यातील संदभ�  

a.     “मुल / आप1य” 1यात मुलगा, मुलगी, नात ूआ�ण नाती आहेत पण 1यात अNपवयीन मुलगा, मुलगी 

नात ूआ�ण नाती यांचा समावेश नाह2; 

b.    “देखभाल” \हणजे अ<न, कपड,े 0नवास आ�ण वै;यकLय उपचार आ�ण उपचारांची तरतूद समा�व8ट 

आहे; 

c.     “अNपवयीन” \हणजे १८ वषा�  पे�ा   कमी 

d.    “आई वडील” \हणजे वडील Aकंवा आई,  ज<मदाते, द/क Aकंवा साव: वडील Aकंवा साव: आई, प9रि�थतीनुसार, 

वडील Aकंवा आई  7ये8ठ पालक / नाग9रक असो अथवा नसो  

e.     “�व.हत” \हणज ेया काय;यांतग�त रा7य सरकारने बन�वलेले 0नयम; 

f.     “मालम/ा” \हणजे कोण1याह2 �कार?या मालम/ा, जंगम Aकंवा अचल, वaडलोपािज�त असो वा 

�व�ा�त, मूत� Aकंवा अमूत� आ�ण अशा मालम/ेतील हFक Aकंवा .हतसंबंधांचा समावेश  

g.    “नातलग” \हणजे मूल नसलेला 7ये8ठ नाग9रकाचा कोणताह2 कायदेशीर वारस, जो अNपवयीन नाह2 

आ�ण 1या?या म1ृयनूंतर 1या?या मालम/ेचा ताबा घेतो Aकंवा 1या?या मालकLचा असेल  

h.     “7ये8ठ नाग9रक” \हणजे (कोणतीह2  यFती) भारताचा नाग9रक, 7याचे वय साठ वषT Aकंवा 1यापे�ा 

जा�त आहे; 

i.      “रा7य सरकार”, कR Sशा'सत �देशा?या संदभा�त याचा अथ� रा7यघटने?या कलम २9 अ<वये नेमलेला 

�शासक 

j.      “<याया&धकरण” \हणजे कलम 7 ?या अंतग�त केलेल2 मRटेन<स .deयनूलची �थापना. 
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k.     “कNयाण” \हणज े7ये8ठ नाग9रकांसाठ, आव^यक अ<न, आरोfय सवेा, करमणूक कR Sे आ�ण इतर 

सु�वधांची तरतूद. 

3. अ&ध'ल�खत �भाव हो*यासाठ, कायदा 

या काय;या?या तरतुद2ंचा या काय;या य0त9रFत अ<य कोण1याह2 काय;यात �वसंगत असलेNया कोण1याह2 गो8ट2चा 

�0तकार कर*यास Aकंवा या काय;या य0त9रFत अ<य कोण1याह2 काय;या?या अमंलबजावणीमुळे कोण1याह2 साधनावर 

प9रणाम होणार नाह2. 

 

�करण/धडा  II: मया$%दत उ'रदा(य)व भागीदार*चे  व,प 

4. आई वडील आ�ण 7ये8ठ आई वडील / पालक यांची देखभाल  

1.     आई वडील आ�ण 7ये8ठ पालक जो �वत: ?या कमाईतून Aकंवा 1या?या मालकL?या मालम/ेतनू �वतःची 

देखभाल कर*यास असमथ� आहे, 1याला कलम 5 अंतग�त अज� कर*याचा हFक असेल. in case of— 

              i.        आई वडील Aकंवा आजी- आजोबा यांना, 1या?या एक Aकंवा 1यापे�ा जा�त सlान मुले / मुल2 कडून  

             ii.        �वना अँप1य आई वडील Aकंवा आजी- आजोबा यांना कलम २ (जी) मEये नमूद केलेNया अशा 

नातेवाईक कडून. 

2.     मुले Aकंवा नातेवाईक यांच ेकत� य आहे Aक आई आ�ण वaडलां?या/ घरातील वयोव;ृधां?या गरजा भागवणे 

जेणेक5न ते सामा<य जीवन जग ूशकतील  

3.     मुले Aकंवा नातेवाईक यांच ेकत� य आहे Aक आई आ�ण वaडलां?या/ घरातील वयोव;ृधां?या गरजा भागवणे 

जेणेक5न ते सामा<य जीवन जग ूशकतील  

4.     कोणतीह2  यFती, 7ये8ठ नाग9रकाचा नातेवाईक असेल आ�ण पुरेसे साधन असेल 1यांनी अशा 7ये8ठ 

नाग9रकाची मालम/ा 1या?या ताeयात असNयास Aकंवा अशा 7ये8ठ नाग9रका?या मालम/ेचा वारसा 

1या?याकडे असेल तर 1यांनी अशा 7ये8ठ नाग9रकाची देखभाल करावी: 

परंतु जर एखा;याप�ेा अ&धक नातेवाईक 7ये8ठ नाग9रका?या मालम/ेचा वारसा घे*यास पा: असतील तर अशा 

नातेवाईकांकडून 1यांना �ा�त झालेNया मालम/े?या �माणात देखभाल करावी लागेल. 

5. देखभाल2साठ, अज� 

1.     कलम 4 ?या अंतग�त देखभाल2साठ, अज� केला जाऊ शकतो  

a.     7ये8ठ नाग9रक Aकंवा पालकां;वारे, जसे �करण असेल 1या �माणे Aकंवा  
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b.    जर तो अ�म असेल तर, 1या?या;वारे अ&धकृत केलेNया कोण1याह2 अ<य  यFती;वारे Aकंवा सं�थ;ेवारे; 

Aकंवा 

c.     <याया&धकरणाने दखल घे*याबाबत �वचार करावा. 

या �वभागातील हेतूंसाठ, �प8ट2करण “सं�था” \हणजे सं�था नqदणी अ&ध0नयम, 1860, (1860 मधील २१) अंतग�त 

नqदणीकृत कोणतीह2 �वयंसेवी सं�था Aकंवा सEया अि�तsवात असलेला कोणताह2 कायदा  

2.     <याया&धकरण या कलमांतग�त देखभाल दtु�तीसाठ, मा'सक भ/ा दे*या?या संदभा�त, अशा मुलांना Aकंवा 

नातेवाईकांना देखभाल2साठ, मा'सक भ/ा दे*यास सांगू शकेल.  

3.     पोट-कलम (१) अ<वये देखभाल2साठ, अज� .दNयास मुलांकडून Aकंवा नातेवाईकांकडून देखभाल दtु�तीचे 

रFकम 0नि^चत कर*यासाठ, चौकशी बसवा�व. 

 4.     पोट-कलम (2) अ<वये देखभाल2साठ, अज� .दNयास अजा�?या नो.टस?या ता'मल तारखेपासून न वद 

.दवसां?या आत 0नकाल2 काढल2 जाईल  

5.     पोट-कलम (१) अ<वये देखभाल2साठ, अज� एक Aकंवा अ&धक  यFती �वt;ध दाखल होऊ शकतो  

6.     जेथे एकापे�ा जा�त  यFतीं?या �व5;ध देखभाल आदेश .दले गेले आहेत, 1यातील एकाचा म1ृय ूझाNयाने 

देखभाल करणे चाल ूठेव*या?या इतरां?या उ/रदा0य1वावर प9रणाम होत नाह2. 

7.     देखभाल खच� ऑड�र?या तारखेपासून देय असेल 

.8.    जर, ऑड�रचे पालन कर*यास पुरेसे कारण न 'मळाNयास मुले Aकंवा संबंधीत ऑड�र केलेले अपयशी ठरले तर 
ऑड�र?या �1येक उNलंघनासाठ, .deयूनल ;वारे थAकत रFकम वसूल कर*याच ेवॉरंट काढ*यात येईल आ�ण 

अशा  यFतीस संपूण� Aकंवा �1येक म.ह<या?या देखभाल खच� ?या कोण1याह2 भागासाठ, / दा याचा खचा�साठ,  

कारावास 'श�ा देऊ शकत ेजी एक म.ह<यापयvत Aकंवा देखभाल खच� देय होईपयvत वाढू शकते. 

वॉरंटची अंमलबजावणी झाNयावर वेतन न 'मळाNयास म.ह<या?या भ/ा, 7याची मदुत एक म.ह<यापयvत वाढू 

शकते Aकंवा िजतFया लवकर देय होईपयvत: 

परंत ुया कलमांतग�त कोण1याह2 रकमे?या पुन�ा��तीसाठ, कोणतेह2 वॉरंट दे*यात येणार नाह2 परंत ुजर तो 

<यायाधीशांना देय झालेNया तारखेपासून तीन म.ह<यां?या कालावधीत इतकL रFकम आकार*यासाठ, अज� न 

केNयास. 

6. काय$-े. व काय$प/धती : 

1.     कलम ५ अ<वये कारवाई कोण1याह2 िजNQयातील मुले Aकंवा नातेवाईकां�व5;ध केल2 जाऊ शकत-े 

अ. जेथे तो राहतो Aकंवा शेवटचा राहतो; Aकंवा 
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ब.    जेथे मुले Aकंवा नातेवाईक राहतात. 

२. कलम ५अ<वये अज� 'मळाNयानंतर <याया&धकरणाने 7या मुलांब;दल Aकंवा नातेवाईकां�वरोधात अज� 

दाखल केला आहे 1यांची उपि�थती 'मळ�व*यासाठ, �ABया जार2 केल2 जाईल. 

३.  मुलांची Aकंवा नातेवाईकांची हजेर2 'मळव*यासाठ, <याया&धकरणास �थमवगा�?या <यायदंडा&धकाy यांची 

तरतूद असेल. फौजदार2 �ABया सं.हता, १९७३ अंतग�त. (१९७४ चे २) 

४. अशा कारवाईचे सव� पुरावे मुलां?या Aकंवा नातेवाईकां?या उपि�थतीत घेतले जातील 7यां?या �वt;ध 

 देखभाल देय दे*याचा आदेश दे*यात आला आहे आ�ण सम<स �करणांसाठ, �व.हत केलेNया 

 प;धतीने नqद�वला जाईल: 

परंत ुजर मुले Aकंवा नातेवाईक 7या?या �वरोधात देखभाल भरपाईचा आदेश दे*याचे ��ता�वत केले असेल 

1याब;दल जाणूनबुजून सेवेकडे दलु�� केले जात असेल तर Aकंवा .deयनूलला जाणीवपूव�क दलु�� केले असेल 

तर <याया&धकरणाने सुनावणी घेऊन <यायालयीन भू'मकेची पूत�ता केल2 पा.हजे. 

५. जेथे मुले Aकंवा नातेवाईक भारताबाहेर राहत आहेत तेथे अशा अ&धकारा;वारे <यायालयीन सम<स 

सादर केले जातील, कारण कR S सरकार अ&धकृत राजप:ात अ&धसूचने;वारे या संदभा�त नमूद करेल. 

६. कलम ५ अ<वये अजा�वर सनुावणी घे*यापूव� <याया&धकरणाने हा सNला एखा;या सम<वय अ&धका 

रयाकडे पाठवावा आ�ण अशा तडजोडी?या अ&धकारयाने  1याचा 0नकाल एका म.ह<या?या आत सादर 

करावा आ�ण जर सुलभ तोडगा 0नघाला असेल तर <याया&धकरणाने 1यासंदभा�त आदेश पाठ�वला 

पा.हजे. 

 पट*करण या पोट-कलम “सम<वय अ&धकार2” ?या �योजनाथ� \हणजे 'कलम ५?या उप-कलम (१) ?या 

�प8ट2करणात संद'भ�त केलेल2 कोणतीह2  यFती Aकंवा �0त0नधी Aकंवा रा7य सरकारने उपखंड (1) 

अंतग�त 0नयुFत केलेNया देखभाल अ&धका-यांना �प8ट2करण .दले आहे. कलम १८Aकंवा या हेतनू े

<याया&धकरणा;वारे ना'मत केलेल2 इतर कोण1याह2  यFतीची. 

7. देखभाल 1याया2धकरणांची  थापना 

१. रा7य सरकार हा अ&ध0नयम सु5 हो*या?या तारखेपासून सहा म.ह<यां?या कालावधीत, अ&धकृत 

राजप:ात अ&धसूचने;वारे, �1येक उप�वभागासाठ, एक Aकंवा अ&धक <याया&धकरणे 0नि^चत करेल 

आ�ण 1यावर 0नण�य दे*या?या उ;देशाने अ&धसूचनेत 0न.द�8ट करेल. कलम ५अंतग�त देखभाल आदेश 

२. <याया&धकरणाचे अEय� रा7या?या उप�वभागीय अ&धकारयापे�ा कमी अ&धकार2 नसतील. 

३.   जेथे कोण1याह2 �े:ासाठ, दोन Aकंवा अ&धक <याया&धकरणे 0नयुFत केल2 जातात, रा7य सरकार 

सव�साधारण Aकंवा �वशेष आदेशानुसार 1यातील  यवसाया?या �वतरणाचे 0नयमन क5 शकते. 
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8. चौकशी7या बाबतीत सारांश �:;या 

 १. कलम ५ अ<वये कोणतीह2 चौकशी करतांना <याया&धकरणाने रा7य सरकारकडून या संदभा�त �व.हत 

  केलेNया कोण1याह2 0नयमां?या अधीन राहू शकते, अशा सारांश �ABयेस ते योfय वाटेल तसे  

  पाळतील. 

२.  शपथ�वधी प ुरावा घे*या?या आ�ण सा�ीदारां?या उपि�थतीची अंमलबजावणी कर*या?या उ;देशाने 

आ�ण कागदप:े आ�ण भौ0तक व�तूंचा शोध आ�ण उ1पादन कर*यास भाग पाड*या?या हेतनूे आ�ण 

�व.हत केलेNया इतर कारणांसाठ, <याया&धकरणास .दवाणी कोटा�चे सव� अ&धकार असतील; आ�ण 

गु<हेगार2 �ABया सं.हता, कलम  195 and आ�ण अEयाय XXVI ?या सव� कारणांसाठ, <याया&धकरण 

हे .दवाणी कोटा�चे मानले जाईल. ( १९७४ चे २) 

३.   या वतीने बन�वNया जाणाy या कोण1याह2 0नयमां?या अधीन राहून, <याया&धकरण, देखभाल-दालना?या 

कोण1याह2 दा याचा 0नवाडा कर*यासाठ, आ�ण 0नण�य घे*या?या उ;देशाने चौकशीसंदभा�त संबं&धत 

कोण1याह2 व�तूचे �वशेष lान असणार2 एक Aकंवा अ&धक  यFती 0नवडून ठेव*यास मदत क5 

शकेल. 

9. देखभाल ऑड$र. - 

१.मुले Aकंवा नातेवाईकांनो, 7ये8ठ नाग9रक �वत: ची देखभाल कर*यास असमथ� असNयाचे सांभाळ*यास 

दलु�� Aकंवा नकार देत असNयास, .deयनूल अशा दलु�� Aकंवा नकाराने समाधानी झाNयावर अशा 

मुलांना Aकंवा नातेवाईकांना मा'सक भ/ा दे*यास सांग ूशकेल अशा 7ये8ठ नाग9रका?या देखभाल2साठ, 

मा'सक दर, 7यायोगे .deयनूल योfय वाटेल आ�ण 7ये8ठ नाग9रकाला समान भरपाईसाठ,, वेळोवेळी 

थेट देऊ शकेल. 

२. अशा <याया&धकरणाने मा&गतलेला जा�तीत जा�त देखभाल भ/ा रा7य शासनाने �व.हत केलेला 

असावा जो दरमहा दहा हजार tपयांप े�ा जा�त नसेल. 

10. भ'ा बदल 

१.   कलम ९ नुसार मा'सक भ/ा �ा�त झाNयास देखभाल दtु�तीसाठ, मा'सक भ/ा दे*याचा आदेश 

 �ा�त झाNयास, चुकLची बाजू मांडणे Aकंवा व�तुि�थतीची चूक Aकंवा कोण1याह2  यFती?या  

 प9रि�थतीत बदल झाNयाचा प ुरावा 'मळाNयास <याया&धकरण अशा �कारचे बदल क5 शकत,े  

 देखभाल कर*या?या भ/ेत ते योfय वाटत.े 

२.<याया&धकरणास असे .दसनू आले आहे कL स�म .दवाणी कोटा�?या कोण1याह2 0नण�या?या प9रणामी 

कलम 9 अ<वये केलेला कोणताह2 आदेश र;द Aकंवा बदलावा, तो आदेश र;द करेल Aकंवा केस जसे 

असेल तसे 1यानुसार बदल ूशकतात. 
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11. देखभाल ऑड$रची अंमलबजावणी 

१. एक �त Aकंवा देखभाल ऑड�र आ�ण काय�वाह2?या खचा�संदभा�तील ऑड�रसह, जसे �करण असेल, 

7ये8ठ नाग9रक Aकंवा पालकांना कोणतीह2 फL न भरNयास, 7या?या बाबतीत असेल तसे .दले जाईल. 

आ�ण अशा आदेशाची अंमलबजावणी कोण1याह2 <याया&धकरणा;वारे 7या  यFती?या �वरोधात केल2 

गेल2 असेल अशा .ठकाणी, प�ांची ओळख आ�ण भ/ा न भरNयाब;दल संतु8ट झाNयाब;दल Aकंवा 

भ/ा न 'मळाNयास Aकंवा खच� \हणून, अशा <याया&धकरणा;वारे अशी अंमलबजावणी केल2 जाऊ 

शकते. 

२.   अ&ध0नयमा<वये कर*यात आलेNया देखभाल आदेशाचा फौजदार2 �ABया सं.हता, १९७३ (१९७४चा २) 

?या अEयाय नव या अ&ध0नयमानुसार पा9रत केलेNया ऑड�र �माणेच साम�य� व प9रणाम असेल 

आ�ण 1या;वारे अशा आदेशा?या अंमलबजावणीसाठ, �व.हत केलेNया प;धतीने अंमलात आणले 

जातील.  

12. �व@शट �करणांमAये देखभाल संबं2धत पया$य 

तथा�प, फौजदार2 �ABया सं.हता, १९७३ (१९७४ चे २)  अEयाय नव या मEये काह2ह2 असले तर2 7ये8ठ 

नाग9रक Aकंवा पालक या अEयायांतग�त देखभाल कर*यास पा: आहेत आ�ण या काय;यानुसार देखभाल 

कर*यास पा: आहेत, तरतुद2ंचा पूव��ह न ठेवता नमूद केलेNया सं.हतेचा नववा अEयाय, अशा दो<ह2 

अ&ध0नयमा अंतग�त अशा देखभाल2चा दावा करतो परंत ु1या दो<ह2 अंतग�त नाह2. 

13. देखभाल रBकम जमा 

जे हा या अEयायांतग�त आदेश काढला जाईल, अशा �कार?या अट2ं?या आधारे कोणतीह2 रFकम दे*याची 

आव^यकता असणार2 मुले Aकंवा नातेवाईक, <याया&धकरणाने आदेश जाह2र केNया?या तीस .दवसां?या आत, 

आदे'शत संपूण� रFकम अशा �कारे जमा करा यात <याया&धकरण 0नदTश देऊ शकेल. 

14. कोण)याह* दाEयास परवानगी असेल तेथे Eयाज परु कार 

7या.ठकाणी कोण1याह2 <याया&धकरणाने या काय;या<वये देखभाल दtु�तीचा आदेश .दNयास अशा 

<याया&धकरणास असे आदेश .दले जाऊ शकतात कL देखभाल कर*या?या रकमे य0त9रFत, साधारण  याज 

देखील अशा दराने आ�ण अज� कर*या?या तारखेपे�ा पूव�?या तारखेपासनू .दले जाईल. <याया&धकरणाने 

0नि^चत करा जे पाच टFFयांपे�ा कमी आ�ण अठरा टFFयांपे�ा जा�त नसावे. 

अEयाय 1  ?या अंतग�त देखभाल खचा�साठ, कोणता .ह अज� फौजदार2 �ABये?या कोड?या नव या चॅ�टर अंतग�त. 1973 

(1974 मधील 2) हा कायदा सु5 होताना <यायालयासमोर �लं�बत आहे 1यानंतर <यायालय पालकां?या �वनंतीनुसार 

असा अज� मागे घे*यास परवानगी देईल आ�ण अशा पालकांना <याया&धकरणासमोर देखभाल-अज� कर*यासाठ, अज� 

कर*याचा अ&धकार असेल.  
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15. अपील2य <याया&धकरणाची �थापना 

1.     रा7य सरकार, अ&धकृत राजप:ातील अ&धसूचने;वारे, �1येक िजNQयासाठ, <याया&धकरणा?या आदेशा�व5;ध 

अपील ऐक*यासाठ, एक अपील <याया&धकरण �थापन क5 शकेल.. 

2.     अपील2य <याया&धकरणाचे अEय� िजNहा दंडा&धका-यांपे�ा कमी नसलेले अ&धकार2 असतील. 

16. अपील 

1.     <याया&धकरणा?या आदेशानुसार कोणताह2 7ये8ठ पालक Aकंवा आई वडील, आदेशा?या तारखेपासून 

साठ .दवसां?या आत अपील <याया&धकरणाकडे अपील कर*यास �ाधा<य देऊ शकतात. 

जर का अपील वर मुले(आप1य) Aकंवा नातेवाईक 7यांना कोणतीह2 रFकम ;यावी लागेल अशा देखभाल 

ऑड�र?या �8ट2न ेअपील2य <याया&धकरणाने 0नदT'शत केलेNया प;धतीन े 

अपील <याया&धकरणाने हे 0नि^चत केले कL साठ .दवसां?या मुदती?या समा�तीनंतर अपील कर*यात 

आले तर  वेळेत अपील कर*यास अपीलक1या�स �0तबंध केला गेला हे स�माण दाखवावे लागेल. 

2.     अपील 'मळाNयावर अपील <याया&धकरणाने �0तवाद2ला नोट2स बजावावी. 

3.     अपील2य <याया&धकरण <याया&धकरणाकडून काय�वाह2?या नqद2 मागवू शकेल 7या?या �वरोधात 

अपील �ाधा<य आहे. 

4.     अपील2य <याया&धकरण अपीलची आ�ण रेकॉड�ची तपासणी क5न हे एकतर अपीलला परवानगी देऊ 

Aकंवा नाका5 शकेल. 

5.     अपील2य <याया&धकरण <याया&धकरणा?या आदेशा�व5;ध दाखल अपीलाबाबत 0नण�य घेईल व 

आ�ण अपील2य <याया&धकरणाचा आदेश अं0तम असेलः 

परंत ु या दो<ह2 प�ांना  यिFतशः Aकंवा अ&धकृत �0त0नधी;वारे सुनावणी घे*याची संधी .दNयाखेर2ज 

कोणतीह2 अपील नाकारल2 जाणार नाह2. 

6.     अपील2य <याया&धकरण अपील 'मळाNयापासून एका म.ह<या?या आत आपला लेखी आदेश दे*याचा 

�य1न करेल. 

7.    पोट-कलम (5)) अ<वये केलेNया �1येक आदेशाची �त दो<ह2 प�ांना �वनामुNय पाठ�वल2 जाईल.  

17. कायदेशीर �0त0नधी1व कर*याचा अ&धकार 

कोण1याह2 काय;यात समा�व8ट काह2ह2 असूनह2 <याया&धकरण Aकंवा अपील2य <याया&धकरणासमोर कोण1याह2 प�ाच े

�0त0न&ध1व कायदेशीर  यावसा0यका (मा वकLल)  ;वारे केले जाणार नाह2. 
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18. देखभाल अ&धकार2 

1.     रा7य सरकार, िजNहा समाज कNयाण अ&धकार2 Aकंवा िजNहा समाज कNयाण अ&धकार2 या पदा?या 

समक� अ&धका-यास देखभाल अ&धकार2 \हणून संबोधले जाईल / 0नयुFत करेल. 

2.     पोट-कलम (१) मEये संद'भ�त देखभाल अ&धकार2, एखा;या आई वडील / पालकांची इ?छा असNयास, 

<याया&धकरणा?या काय�काळात Aकंवा अपील2य <याया&धकरणा?या काय�काळात आई वडील / पालकांचे 

�0त0न&ध1व क5 शकतात / असे �0त0न&ध1व करतील.  

 

�करण/धडा  III:  : व/ृधाIमांची  थापना 

19. व;ृधाJमांची �थापना 

१. रा7य सरकार Aकमान एकशे प<नास 7ये8ठांची  यव�था करता येईल अशा घरात जे 0नध�न नाग9रक 

आहेत     

 �कार?या व;ृधाJमांची सुलभ .ठकाणी ट��याट��याने �1येक िजNQयात एक जशी आव^यक वाटेल,�थापन 

व देखभाल क5 शकते.     

२. अशा घरां?या र.हवाशांना वै;यकLय सेवा आ�ण करमणुकL?या साधनांसाठ, आव^यक असणाy या मानदंड व 

�व�वध �कार?या सेवांसह व;ृधाJमांचे  यव�थापन यासाठ, रा7य सरकार 'लहून देऊ शकते. 

3.या कलमातील हेतूंसाठ, �प8ट2करण:- "अप9र&चत" \हणजे कोण1याह2 7ये8ठ नाग9रकाचा, जो �वत: ची 

देखभाल कर*यासाठ, रा7य शासनाने वेळोवेळी ठर�वNया�माणे पुरेसे साधन नसतो. 

 

�करण/धडा IV:  : 
येठ नाग�रकां7या वै/यकKय सेवां7या तरतदु* 

20. 
येठ नाग�रकांसाठL वै/यकKय सहाMय 

रा7य सरकार याची खा:ी करेल – 

1. शासनाने पूण� Aकंवा अध�वट अनुदान .दलेल2 सरकार2 tfणालये Aकंवा tfणालये शFय 0ततFया सव� 

7ये8ठ नाग9रकांना बेड उपलeध कtन देतील; 

2. 7ये8ठ नाग9रकांसाठ, �वतं: रांगा लाव*याची  यव�था; 

3. 7ये8ठ नाग9रकांसाठ, ती�, ट'म�नल आ�ण डीजनरे.ट ह रोगां?या उपचारांची सु�वधा वाढ�वल2 जात;े 

4. द2घ�काळापयvत व;ृध रोग आ�ण व;ृधापकाळ यां?यासाठ, संशोधन काया�चा �व�तार केला जातो; 
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5.�1येक िजNहा 5fणालयात अनुवां'शक 5fणांसाठ, राखीव                सोयी सु�वधा आहेत 7यांचे 

आरोfय�वषयक काळजी घे*याचा      अनभुव असलेNया वै;यकLय अ&धकार2?या नेत1ृवात आहे. 

 

�करण/धडा V:  : 
येठ नाग�रकाचे जीवन व मालम'ेचे संर-ण 

21.  
येठ नाग�रकां7या क�याणासाठL �@स/धी जाग,कता इ)याद* उपाय. 

रा7य सरकार, याची खा:ी कर*यासाठ, सव� उपाययोजना करेल- 

1. या अ&ध0नयमा?या तरतुद2ंचा 0नय'मत अंतराने दरूदश�न, रेaडओ आ�ण ��टंसह साव�ज0नक माEयमां;वारे 

 यापक �चार केला जातो; 

2. या अ&ध0नयमाशी संबं&धत मु;;यांबाबत पो'लस अ&धकार2 आ�ण <यायालयीन सेवे?या सद�यांसह कR S 

सरकार आ�ण रा7य सरकार2 अ&धका-यांना 0नय'मतपणे संवेदनशीलता आ�ण जनजागतृी �'श�ण .दले जात;े 

3. 7ये8ठ नाग9रकां?या कNयाणाशी संबं&धत मु;;यांकडे ल� वेध*यासाठ, संबं&धत मं:ालय Aकंवा कायदा, 

गहृ0नमा�ण, आरोfय आ�ण कNयाणशी संबं&धत �वभागांनी पुर�वNया गेलेNया सेवा आ�ण 1यासंबंधी 

0नय'मतपणे आढावा घे*यात येतो. 

22. या काय/यातील तरतदु*ं7या अंमलबजावणीसाठL (न%द$ट केलेले अ2धकार* 

1. या अ&ध0नयमा?या तरतुद2 योfय �कारे पार पाडNया गेNया पा.हजेत आ�ण रा7य िजNहादंडा&धकार2 

1या?या अधीन असा अ&धकार2, 7याचा वापर क5न सव� अ&धकार वापरतील अशा अ&धका-याचा 0न.द�8ट 

कर*यासाठ, रा7य सरकार अशा अ&धकाराने अ&धकार देऊ शकेल व आव^यकतेनुसार िजNहा दंडा&धका-यावर 

अशी कत� ये लाग ूकर2ल. Aकंवा कोणतेह2 अ&धकार, Aकंवा सव� Aकंवा कोणतीह2 कत� ये पार पाडल2 गेल2 

आहेत जेणेक5न 1यांना दे*यात आलेल2 Aकंवा लाग ू केलेल2 आ�ण अशा अ&धकार Aकंवा कत� याची 

अंमलबजावणी �था0नक मया�देनुसार अ&धका-याने केNया पा.हजेत. 

2. 7ये8ठ नाग9रकांचे जीवन व संप/ीचे संर�ण दे*यासाठ, रा7य सरकार एक  यापक कृती योजना 'लहून 

देईल. 

23. �व@शट प�रि थतीत मालम'ेचे ह तांतरण शू1य होईल 

1.  हा कायदा सु5 झाNयावर 7या 7ये8ठ नाग9रकान,े आपल2 मालम/ा, भेटव�तू;वारे Aकंवा अ<यथा 

ह�तांत9रत केल2 असेल, अशा अट2?या अधीन असेल कL ह�तांतरणकता� ह�तांतरकास मूलभूत सु�वधा 

आ�ण मूलभूत शार29रक गरजा �दान करेल आ�ण अशा ह�तांतरणास नकार Aकंवा अपयशी अशा 

�कार?या सु�वधा व शार29रक गरजा पुर�व*यासाठ,, मालम/ेचे ह�तांतरण फसवणूक Aकंवा 
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जबरद�तीने Aकंवा अयोfय �भावाखाल2 केले गेले असेल असे मानले जाईल आ�ण dा<सफर?या 

पया�याने <याया&धकरणा;वारे शू<य घो�षत केले जाईल. 

2.  7या .ठकाणी कोण1याह2 7ये8ठ नाग9रकास मालम/ेतनू देखभाल घे*याचा हFक असेल आ�ण अशी 

मालम/ा Aकंवा 1यातील काह2 भाग ह�तांत9रत केला गेला असेल तर ह�तांतरणाकडे हFक ल�ात 

असNयास, Aकंवा ह�तांतरण कृत�न असNयास 1या ह�तांतरणा�वt;ध देखभाल कर*याचा हFक लागू 

केला जाऊ शकतो; परंत ु�वचारात घे*यासाठ, आ�ण अ&धकारा?या सूचने'शवाय dा<सफर?या �व5;ध 

नाह2. 

3.  कोणताह2 7ये8ठ नाग9रक अंमलबजावणीस असमथ� असNयास, 

    पोट-कलम (१) आ�ण (२) अंतग�त हFक, कलमा?या उपकलम      (१) ?या �प8ट2करणात संद'भ�त केलेNया 

कोण1याह2 सं�थे;वारे 1या?या वतीने काय�वाह2 केल2 जाऊ शकते. 

 

�करण/धडा  VI:  : खट�याची ग1ुहे आ�ण �:;या 

24. 
येठ नाग�रकांचे �दश$न व )याग 

7ये8ठ नाग9रकाची काळजी घे*यास Aकंवा संर�ण 'मळाNयास अशा 7ये8ठ नाग9रकास पूण�पणे सोडून 

दे*या?या उ;देशाने अशा .ठकाणी 7ये8ठ नाग9रकास तीन म.हने Aकंवा दंड वाढू शकेल अशी 'श�ा Aकंवा 

पाच हजार tपये दंड ठोठावल2 जाऊ शकते. 

25. ग1ुRयांची दखल 

1. कायदा 33 ?या फौजदार2 �ABये?या सं.हता 1973,( 2 मधील 1974) मEये काह2ह2 असले तर2 या 

काय;यांतग�त येणारा �1येक गु<हा संlेय आ�ण जामीनपा: असेल.  

२या काय;या<वये गु<Qयाचा <यायदंडा&ध .का-यामाफ� त खटला चाल�वला जाईल. 

 

�करण/धडा  VII:  : संकKण$ 

26. अ2धकार* साव$ज(नक सेवक होTयासाठL 

या काय;यांतग�त काय� कर*यासाठ, 0नयुFत केलेले �1येक अ&धकार2 Aकंवा कम�चार2 यांना भारतीय दंड 

सं.हते?या कलम २१ (45 मधील 1860) ?या अथा�नुसार लोकसेवक समजले जाईल. 

27. %दवाणी कोटा$7या काय$-े.ात बंद*  
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या काय;या?या कोण1याह2 तरतूद2 लाग ूअसलेNया कोण1याह2 बाबतीत कोण1याह2 .दवाणी कोटा�चे काय��े: 

असणार नाह2 आ�ण या काय;या;वारे Aकंवा 1या;वारे Aकंवा कर*या?या उ;देशाने जे काह2 केले गेले आहे 

1या संदभा�त कोण1याह2 .दवाणी कोटा�ने कोणताह2 आदेश .दलेला नाह2. 

28. चांग�या I/धेने केले�या कारवाईचे संर-ण 

कR S सरकार, रा7य सरकार Aकंवा �था0नक अ&धकार2 Aकंवा सरकार?या कोण1याह2 अ&धका-या�वt;ध जे काह2 

चांगNया J;धेने केले गेले आहे Aकंवा या काय;या?या अनुषंगान ेकेले जावे या उ;देशाने कोणताह2 खटला, 

खटला Aकंवा इतर कायदेशीर कारवाई होणार नाह2. तेथे बन�वलेले 0नयम Aकंवा ऑड�र. 

29. अडचणी दरू करTयाची शBती 

या काय;यातील तरतुद2ंना अंमलात आण*यात कोणतीह2 अडचण उदभवNयास, रा7य सरकार, अ&धकृत 

राजप:ात �'स;ध केलेNया आदेशानुसार, या काय;या?या तरतुद2ंशी �वसंगत नसलेNया अशा तरतुद2 क5 

शकतात, 7यांना 1या दरू करणे आव^यक आहे Aकंवा योfय असेल असे अडचण .दसते.  

परंत ु हा कायदा सु5 हो*या?या तारखेपासून दोन वषाv?या मुदती?या समा�तीनंतर असा कोणताह2 आदेश 

दे*यात येणार नाह2. 

30.कV W सरकारला (नदXश देTयाचे अ2धकार 

या काय;यातील तरतुद2ंची अंमलबजावणी कर*यासाठ, कR S सरकार रा7य सरकारांना 0नदTश देऊ शकेल. 

31.कV W सरकारचे आढावा घेTयाचे अ2धकार 

रा7य सरकार वेळोवेळी आढावा घेऊन या अ&ध0नयमा?या तरतुद2ं?या अंमलबजावणी?या �गतीवर कR S 

सरकार पर2�ण क5 शकते. 

32. रा
य सरकारचे (नयम बन�वTयाचे अ2धकार 

१. रा7य सरकार, अ&धकृत राजप:ातील अ&धसूचने;वारे या काय;या?या उ;देशाने काय�वाह2 कर*यासाठ, 

0नयम बनवू शकेल. 

२. आधी?या शFती?या सामा<यतेब;दल पूव��ह न ठेवता असे 0नयम यासाठ, �दान कt शकतात- 

अ). 0नयम 8 ?या  उपकलम (१)  ?या अंतग�त �व.हत केलेNया 5 0नयमां?या अधीन चौकशी. 

बी). 0नयम 8 ?या उपकलम (२) अ<वये अ<य हेतूंसाठ, <याया&धकरणाची शFती आ�ण काय�प;धती; 

सी). कलम 9 ?या उपकलम (२) अंतग�त <याया&धकरणामाफ� त आदेश .दलेला जा�तीत जा�त देखभाल भ/ा; 
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डी). कलम 19 ?या पोट-कलम (२) अ<वये अशा घरां?या र.हवाशांना वै;यकLय सेवा आ�ण करमणुकL?या 

साधनांसाठ, आव^यक असणार2 मानक व �व�वध �कार?या सेवांसह व;ृधाJमां?या  यव�थापनाची योजना; 

ई). कलम २२ ?या उपकलम (१) अ<वये या काय;यातील तरतुद2ंची अंमलबजावणी कर*यासाठ, अ&धका-याचे 

अ&धकार व कत� ये; 

एफ). कलम २२ ?या पोट-कलम (२) अंतग�त 7ये8ठ नाग9रकांचे जीवन व मालम/ेचे संर�ण कर*यासाठ, 

सव�समावेशक कृती योजना; 

 

जी). �व.हत Aकंवा अस ूशकणार2 इतर कोणतीह2 बाब 

3.  कायदा?या अ&ध0नयमा<वये बन�वलेले �1येक 0नयम रा7य �वधानसभे?या �1येक सभागहृा?या आधी 

ते तयार हो*यापूव�च तयार केले जातील, िजथे दोन घरे असतील Aकंवा अशा सभागहृा?या आधी एका 

सभागहृाचा समावेश असेल.  

 


