
रा���य इले��ॉनक� एवं सचूना �ौ�यो�गक� सं�थान, औरंगाबाद

इले��ॉन�स आ$ण मा'हती 
तं+,ान मं+ालय
�ायोिजत 
�क/प

“त+ं,ाना1या वापरा�वारे 
सश�तीकरण आ$ण जीवन 

सधुारणे”



1. भारता�या लोकसंयाशा��ीय लाभां�वषयी�या सव� चच�साठ�, त�ण 
लोकसंया, ह� �यांची संयाह� वेगाने वाढत आहे.

2. लोकसंया २०११ �या जनगणनेनुसार भारतात जवळजवळ १०4 
दशल. व0ृध 2य3ती आहेत; 53 दशल. ि��या आ8ण 51 दशल. 
पु�ष.

3. 2015-१-16 �या अ$खल भारतीय 8ये�ठ नाग:रक संघाने केले?या 
सव�.णात असे Aदसून आले आहे कC39% व0ृधांना एकतर सोडून गेले 
आहेत Gकंवा ते एकटेच राहत आहेत आ8ण कुटुंबांसमवेत राहणारे 60% 
व0ृध लोक गैरवत�न आ8ण छळ सहन करतात.

4. शर�रावर होणारे गुMहे, मालमNेवर�ल गुMहे आ8ण आOथ�क गुMQयांना 
RयेSठ नागTरक बळी पडतात.

5. मोबाईल अँिWलकेशMस �या वापरामुळे अखंड कौटुंZबक बंधनाची भावना 
[नमा�ण होऊ शकते आ8ण मह]वपूण� बचत, भांडण मु3त Zबल पेम̂_स 
/ यूAटaलट� सि2ह�सेस देखील होऊ शकते Rयामुळे जीवनमान आ8ण 
RयेSठ नागTरकांची आरामशीर पातळी सुधारेल.

6. �व�वध आजारांची वारंवारता �वशेषत: वयोव0ृध लोकांमcये खूप 
सामाMय आहे. 

7. शासकCय योजना अनेक Aठकाणी आहेत परंतु या उपeम व 
योजनां�वषयी जागfकता अभाव आहे आ8ण व0ृध समाजात काय� 
करgयासाठ� समh धोरण व काय�eमांना iो�साहन देgयाची गरज आहे

पा<व=भमूी

1



काह� त>ये

2

1. यएून जनरल असĵल�ने 1999 Qया वषा�ला RयेSठ 2य3तीचंे 
आंतरराSl�य वष� mहणून घो�षत केले.

2. संयु3त राSl महासभेने 15 जनू हा व?ड� ए?डर गैरवत�न 
जागfकता Aदन mहणनू [नयु3त केला आहे.

3. व0ृध 2य3तींचे क?याण सु[निoचत करgया�या वचनब0धतेस 
पुSट� देgयासाठ� व0ृध 2य3तीवंर�ल राSl�य धोरण (एनपीओपी) 
जानेवार� १ 1999 1999. मcये जाह�र केले गेले.

4. जवळपास 6 मधील 1 2य3ती व0ृधांना काह� iकारचे गैरवत�न 
कर�त आहेत. पालक आ8ण RयेSठ नागTरकांचे देखभाल आ8ण 
क?याण कायदा, २००७ आ8ण मसुदा - RयेSठ नागTरकांसाठ�चे 
राSl�य धोरण, २०११ हे ए?डर राइ_स .े�ातील अaलकडील 
यश�वी यश आहे.

5. जनुे पालक कायदेशीरTर�या �यां�या बचावासाठ� �यां�या iौढ 
मुलांकडून आOथ�क मदतीचा दावा क� शकतात आ8ण नकार 
mहणजे �याला तुfंगवासाची मुदत Aदल� जाऊ शकत.े

6. RयेSठ नागTरक आप?या मालमNेवर ह�तांतरणा0वारे ह3क सांगू 
शकतो.

7. अशा RयेSठ नागTरकाची काळजी Gकंवा संर.ण घेत असले?या 
एखा0या 2य3ती0वारे कोण�याह� Aठकाणी RयेSठ नागTरकाचा 
�याग करणे गुMहा आहे आ8ण अशा 2य3तीस तुfंगवासाची aश.ा 
ठोठावल� जावी.



1. जारा (व0ृधाव�था) बु0धां�या तपoचय��या 
चार कारणांपैकC एक.

2. वेदांत आuमा�या �वaशSट पु�षाथा�तून 
मो.iािWत करgयाचा युि3तवाद करतो.

3. मो. - व0ृधाव�थेसह जीवन-चeां�या 
�ासांपासनू मु3तता.

4. संयु3त कुटुंबाने एिजंग - भारतीय परंपरेत 
आयुSयभर काळजी देgयाची iGeया 
सु[निoचत केल�.

�ाचीन त?व,ान, आ@माAवषयी बोलते
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1. �माट= फोनचा वापर



पा<व=भमूी
1. �माट�फोन हे जीवन अOधक सुलभ करgयासाठ� आहेत आ8ण सुलभतेचा आ8ण 

काय�.मतेचा खरोखर फायदा होईल असा जर एखादा वयोगट असेल तर तो mहणजे 
जेSठ

2. जे2हा आजचे नवीनतम अँwॉइड �माट�फोन वापरgयाची वेळ येते ते2हा समाजातील 
व0ृध सद�यांचा i[तकार होऊ शकतो! 

3. आप?याला सेल फोनची आवoयकता का आहे?
i. अ�यावoयक फोन कॉल करणे
ii. नातवंडांबरोबर ि2ह{डओ गWपा मारणे
iii. wायि2हंग करताना Gकंवा चालताना, कुणाला  मदत करgयासाठ� जीपीएस 

वापरणे
iv. कुठे जात असताना  हवामानाचा अंदाज घेणे 
v. मोबाइल अ ॅWस�या माcयमातनू आरो}य सेवा घेणे 

थोड3यात सेल फोन व0ृध जणांना स.म बनवू शकतात अOधक �वतं�पणे जगणे,
माAहती ने पTरपूण� सुर~.त मदत फ3त एक कॉल दरू आहे

4. आmह� तुmहाला मदत करgयाचा iय�न करतो आ8ण आप?याला जगgयासाठ� 
आवoयक असले?या सव� गोSट� ची काळजी घेतो जेणेकfन तुmह� आरामदायक, 
आनंद� आयुSय जगावे.

1.1



1. फोन नंबर मॅनेजर हा आWत �वकCयांचे फोन नंबर साठवgयास 
मदत करतो संपक�  eमांक सहजपणे संच[यत करgयात आ8ण 
शोधgयात मदत करते, जसे कC नावे, पNे आ8ण दरूcवनी 
eमांक.

2. नवीन फोन नंबर जतन करgयासाठ� : आपण आप?या फोनवर 
जतन कf इि�छत नंबर डायल करा -> डा2या (वर�या) बाजूचे 
बटन ि3लक करा -> नवीन संपक�  पया�य [नवडा -> तपशील 
i�वSट करा (नाव, ईमेल, कंपनीचे नाव इ.)-> पया�य [नवडा ->

संपक�  जतन करा वर ि3लक करा.
3. आपण आप?या aसम Gकंवा फोनवर संपक�  जतन कf शकता.

थेट aसममcये बचत करgयाचा फायदा हा आहे Gक आपण 
आपला aसम घेऊ शकता आ8ण एका नवीन फोनमcये टाकू 
शकता आ8ण आपले संपक� फोन नंबर �वTरत आप?याकड े
येतील.

4. संपका�तील फोन नंबर गूगल अकाउंट मcये (जी मेल मcये) 
संhAहत केले जाऊ शकतात 

5. �पीड डायल हे एक फं3शन आहे या 0वारे वापरक�या�स एक 
अकं दाबून कॉल करता येतो . Aह Geया �वशेषत: नेहमी काह� 
आWत �वकCयांचे नंबर डायल करणा� या फोन वापरक�या�साठ� 
उपयु3तआहे.

फोने नबंर चे Eयव�थापन

1.2



1. एसएमएस हे, टेaलhाम, तार पाठवgयाचे आधु[नक fप 
आहे.

2. एसएमएस हे बँक, खरेद� , स�यता पडताळणी साठ� फार 
मह�वाचे आहे 

एसएमएस पाठAवणे / पाहणे

1.3



कॅमेरा हाताळणे 

1.4

कॅमेरा 
कॅमेरा अँप सुJ करा 
1. खा�ी करा Gक कॅमेरा एक फोटो साठ� सेट आहे.

2. फोटो आ8ण �व{डओ साठ� कॅमेरा आप?या ल�यावर क̂A�त 
करा 

3. शटर आयकॉन ि3लक करा, फोन एक �वaशSट आवाज 
कर�ल .

�माट�फोन वाप�न ि2ह{डओ कॉल



टॉच= / Aवजेर� 

1.5

मोबाइल मधील टॉच�- मोफत �लॅशलाइट: �वTरत 
iकाशमान होणा�या एलईडी �लॅश लाईट 0वारे आपला 
फोन चमकदार टॉच�मcये बदलतो. �lोब मोडमcये / 
लुकलुकणारा iकाश सु0धा देतो
मोबाइल टॉच� - हे एक अँप आहे यात एलईडी Kलॅश 
लाईट, 8या�वारे आपण टॉच� वापरतो 

�eCन�या शीषा�वfन खाल� wॅग करा



वाय-फाय, मोबाइल डटेा, O/यटूूथ

1.6

वाय-फाय हॉट�पॉट, मोबाइल डटेा?
1. वाय-फाय हॉट�पॉट अशी एक गोSट आहे जी 

आप?याला मोफत/ �वकत इंटरनेट वापरgयासाठ� 
परवानगी देत ेइंटरनेट हे एक वायरलेस कने3शन आहे 
Rयास Wलॅन mहणतात. 

2. पोट�बल वाय-फाय हॉट�पॉट . वाय-फाय हॉट�पॉट 
तयार कfन सोबत �या सहका-रला इंटरनेट 
वापरgयासाठ� परवानगी देत/े घेत े.

3. मोबाइल डटेा चाल ू/ बंद करgयासाठ�- आपला सूचना 
बार खाल� खेचा आ8ण सेAट}ंज उघडा.



Pाउझर वापJन इंटरनेट चा वापर करणे 

1.7

1. इंटरनेट �ाउझर अिWलकेशन उघडा. इंटरनेट �ाउझर मcये गूगल 
होमपेज उघडा.

2. सच� �वडंो वर ि3लक करा.



गगूल अSस�टंट 

1.8

1. गूगल अaस�टंट सGeय करgयासाठ� 
होम बटन/ होम आयकॉन GकंOचत 
Rया�त वेळ दाबून ठेवा

2. होम बटन/ होम आयकॉन GकंOचत 
Rया�त वेळ दाबून ठेवा आ8ण गूगल
अaस�टंट तुmहाला पाAहजे ते बोलायला 
सांगेल.

3. ते शोध iGeया सुf करेल.

4. आपण ओ के गूगल असे mहणून देखील 
गूगल अaस�टंट सGeय कf शकता /
वापf शकता �यानंतर तुmहाला 
शोधgयाची शंका बोलावी लागेल.



संगीत संT'हत करणे आ$ण संगीत ऐकणे 

1.9

आप/या फोनमVये संगीत Wले 
करा
1. आप?या {ड2हाइस�या मुय 

सेAट}ंज मेनूवर जा. 
2. "अकाउं_स" अंतग�त गगुल

[नवडा.
3. आपण वापरत असलेले खात े

गगुल Wले mयुaसक 0वारे 
[नवडा.

4. गगुल Wले mयुaसक �eोल 
करा आ8ण चके बॉ3स ला 
चके के?याची खा�ी करा. 

5. गुगल Wले mयुaसक aल�ट मcये 
Aदसत नसेल तर तूmह� साईन इन 
के?याची खा�ी करा.



गगुल मॅWस (नकाश)े

1.10

गगूल नकाश ेकसे वापरावे
1. गूगल नकाशे हे एक आoचय�कारक अSटपैलू 

साधन आहे Rयामुळे Aठकाण A ते Aठकाण B
पय�त माग� शोधgयासाठ� वापरक�या�ना जलद 
आ8ण सुलभ मदत करते. मग ते या 
र��याव�न �या र��यावर जाणे असो Gक 
आंतरखंडीय iवास असो 

2. आप?या फोनसाठ� गूगल नकाशे अ ॅप 
aमळ�वgयासाठ�, गूगल Wले �टोर वfन हे 
गूगल अ ॅप �वनामू?य डाउनलोड करा



आणीबाणी सेवा

1.11

1. संपणू� भारत देशामcये  धो3या�या वेळी �वतःचा Gकंवा दसु�या�चा  जीव 
वाचवgयासाठ� घर ऑGफस वाचवgयासाठ� ११२ हा हे?प लाईन  नबंर 
आहे 

2. ११२ हे?प लाईन नंबर वfन आपणास एकZ�त र�तीने, �वTरत पोaलस 
(100), अि}नशमन (101), आरो}य (�}णवाAहका) (108), मAहला सरु.ा 
(1090) आ8ण बाल संर.ण यासारया सेवांमcये मदत घेता येत.े

3. एकZ�त हे?प लाईन नबंर वर ‘पॅनीक कॉल’ (घाबरले?या मनि�थतीत 
केलेला कॉल)

4. ११२ हे?प लाईन नंबर वर आणखी काह� वैaशS_य :
a. �माट= फोन साठX : कोण�याह� आप�काल�न पTरि�थतीत, 

आप�काल�न i[तसाद क̂� (ईआरसी) वर पॅनीक कॉल सGeय 
करgयासाठ� आपणास आप?या �माट� फोनवर सतत तीन वेळा 
‘पॉवर बटण’ दाबावे लागेल.

b. सVया फोन साठX : आप?या सामाMय फोन 0वारे पॅनीक कॉल सGeय 
करgयासाठ� आपणास द�घ�काळ '5' Gकंवा '9' बटण दाबने  आवoयक 
आहे.



2. ऑनलाईन आ�थ=क 
Eयवहारांचा वापर



2.1

ऑनलाइन खरेद�साठX 7 कारणे



ऑनलाइन खरेद�चे फायदे

2.2

1. आपणास पाAहजे त ेशोधणे सोपे आहे.

2. आपण गद� टाळू शकता.

3. आप?याला रांगावंर थांबायची गरज नाह�.

4. उ�पादने �व�त आहेत.

5. आपण इि�छत कोण?याह� वेळी खरेद� कf शकता.

6. प:रवहन खच� वाचवू शकतो.

7. तो वेळ वाचवू शकतो.



 [डिजटल वॉले\स व यपूीआय

2.3



BHIM मVये कसे जायचे?

2.4

1. Google Play �टोअर वfन 
बीएचआयएम अॅप डाउनलोड आ8ण 
�था�पत करा.

2. आपल� पसंतीची भाषा [नवडा.
3. बँक सीबीएस सह न�दणीकृत मोबाइल 

नंबर असलेला aसम [नवडा.
4. 4 अंकC अनुiयोग संकेतशjद सेट क�न 

लॉOगन करा.
5. बँक खात ेपया�य वाप�न आप?या बँक 

खा�यांचा दवुा साधा.
6. डZेबट काड�च ेशवेटच े6 अंक आ8ण डZेबट 

काड�ची अं[तम मुदत देऊन आपला 
यूपीआय �पन सेट करा.

7. iोफाइल पया�यला भेट 0या आ8ण 
आभासी पेम̂ट पNा (2ह�पीए) च े(2 
2ह�यु�अल पेम̂ट पNा) सेट करा.



BHIM मVये कसे जायचे?

2.5

8. एक iाथaमक आभासी पेम̂ट पNा 
(2ह�पीए) mहणनू एक 2ह�यु�अल पेम̂ट 
पNा (2ह�पीए) सेट करा.

9. नाव @ अपी हा iाथaमक आभासी 
पेम̂ट पNा (2ह�पीए) अस ूशकतो जो 
इतरांसह सामा[यक करणे सुलभ 
करत.े

10.�कॅन आ8ण पे पया�या0वारे पैसे 
पाठवा आ8ण संकaलत क�न 3यूआर 
कोड वैaशS_य उपलjध आहे कधीह�.

11.पाठवा, iाWत करा, 2ह�यु�अल पेम̂ट
पNा (2ह�पीए), खात ेeमांक वापfन 
पैसे aमळवा.

12.आयएफएससी, �कॅन आ8ण पे 
पया�य.



ड]ेबट/ ^े[डट काड= का आव<यक आहे?

2.6

1. थेट रोख 2यवहाराची गरज नाह�
2.रोख पैसे काढणे सोपे आहे
3.रोख सोबत घेgयाची गरज नाह�
4.खातदेारांकड े�या�या अकाउंट 
�टेटम̂टमcये 2यवहाराची न�द 
अस ूशकत.े

5. सु�वधा. 
6. ब~.से. 
7. फायदे. 
8. चलन fपांतर.



2.1

ड]ेबट काड=�वारे देय

2.7

•काड�चा iकार [नवडा •काड� कोड mहणजे सी2ह�2ह� 
काड��या मागील बाजूस एक 3 

अंकC eमांक

•Aदले?या काड��या पुढ�ल 
बाजूस काड�धारकाचे नाव, काड� 

नंबर आ8ण कालबाQयता 
तार�ख i�वSट करा. 



2.1

ड]ेबट काड=�वारे देय

2.8

•आप?या न�दणीकृत मोबाइलवर 
ओट�पी पाठ�वला जाईल बँक 
खा�यासह eमांक

•ओट�पी i�वSट करा आ8ण मेक 
पेम̂टवर टॅप करा.

•यश�वी पेम̂ट नंतर पावती 
2यु�पMन असेल



2.9

एट�एममVये ड]ेबट काड=चा वापर

1. आपले काड� घाला.
2.  त ेयो}य अस?यास र3कम 

तपासा. 
3. �पन i�वSट करा hीन बटण दाबा.
4. ि�लपमcये कपात केलेल� र3कम 

तपासा.

१) आपले काड� घाला.
२) २ अकंांचा eमांक i�वSट करा आ8ण तयार करा.    
३) खा�ीने त े�oयमान आहे.
४) खा�याचा iकार [नवडा.
५) आपला �पन i�वSट करा.
६) र3कम i�वSट करा.
७) 2यवहार संपवा.

दकुानांमVये ड]ेबट काड=चा वापर



ऑनलाईन बँक सेवा

2.10

योनो अ ॅप वापJन देय चरण 
1. आपला वापरकता� आयडी आ8ण 

संकेतशjद वाप�न योनो अॅप उघडा 
आ8ण लॉOगन करा 

2. ‘eे{डट काड�’ वर जा आ8ण Rया 
पेम̂टसाठ� आपण इ�छुक आहात 
अशा एसबीआय eे{डट काड�ची [नवड 
करा 

3. ‘माय Tरलेशनaशप’ पया�यावर ि3लक 
करा आ8ण ‘आता 0या’ बटण [नवडा 

4. Rया एसबीआय सेवेची / चालू 
खा�यातून आपण देय देऊ इि�छत 
आहात ते [नवडा 

5. देय र3कम [नवडा - एकूण थकबाकC 
Gकंवा Gकमान देय र3कम Gकंवा 
इतर कोणतीह� र3कम पेम̂ट पूण� 
करgयासाठ� ‘आता 0या’ वर ि3लक 
करा



पेम̀ट वॉलेट/यपूीआय वापरताना सुरabतता सचूना

2.11

•सी2ह�2ह� नंबर, �पन, काड� 
नंबर इ�याद� माAहती 
कोणाबरोबर सामा[यक कf 
नका. 

•ल.ात ठेवा, बँका कॉलवर 
आप?याला या गोSट�ंब0दल 
कधीह� �वचारत नाह�त. 

•2यापार� �यां�याकड ेकाड� 
तपशील संच[यत करgयापूव� 
सुiaस0ध आ8ण �वoवासू आहे 
याची खा�ी करा. 



3.ऑनलाइन ]बले भरणे



पा<व=भमूी
1. ऑनलाईन िबल भरणे हे सोयी�कर आहे. आप�ा िव
ीय 

सं�थेमाफ� त ऑनलाइन पेम�ट के�ाने आपली सव� िबले क� �ीय 

�थानाव�न भरणे सोयीचे होते.

2. ऑनलाईन िबल भरणे सुरि%त आहे 

3. ऑनलाईन िबल भर�ामुळ�  पैशाचं 2यव�थापन सुलभ होत.े

4. ऑनलाईन िबल भरणे  हे पया�वरणीयआहे.

5. ऑनलाईन िबल भरणे आप?याला संघAटत ठेवत.े

6. ऑनलाईन िबल भर�ामुळ� आपला वेळ व श)ी वाचते.

3.1



IRCTC अँप वापcन रे/वे तक�ट बुdकंग

3.2

ितकीट बुक कर�ासाठी �ॅन माय जन� 
 वर �ीक करा. 

कोठून कुठं पय#त जायच आहे ते 
'ेशन सीले) करा. 

 आपण जा रे*े ने +वास करणार 
आहोत ती सीले) करा.



3.3

IRCTC अँप वापcन रे/वे तक�ट बुdकंग

िदनांक आिण रे*ेचा कोण-ा वगा/तून 
+वास करायचा आहे ते िसले) करा. 

+वाशाची 
मािहती 
भरा.

+वाशाची मािहती भराआणी 
+वाशाची सं0ा वाढवा.  



IRCTC अँप वापcन रे/वे तक�ट बुdकंग

3.4

भरलेली मािहती तपासून पहा 
आिण पैसे भर�ासाठी 

+ोिस34 पे वर 5�क करा 

पैसे भर�ासाठी डेिबट काड/ िकंवा 
भीम अँप िसले) करा 



महाAवतरण अँप वाप9न वीज िबल भरणे

3.5

नवीन खात ेतयार करा 

लॉ�गन नाव आ$ण पासवड= 'दले/या 
सचुना नसुार बनवा 

नeदणी करताना तमुचा ई-मेल, Tाहक ^मांक 
आ$ण मोबाइल नंबर बरोबर टाका 



महाAवतरण अँप वाप9न वीज िबल भरणे

3.6

नeदणी  पणू=  झा/यावर तमुला होम पेज 
'दसेल. 

वीज देयक भरणा वर ि�लक करा. 

नeदणी करताना टाकलेला Tाहक नंबरच 
वीज ]बल समोर येईल. 

वीज ]बल देयक  वर ि�लक करा. 



MSRTC अँप वापcन बस बुdकंग व ]बल भरणे 

3.7

कोठून कुठं पय#त जायच आहे ते
 'ेशन सीले) करा. 

वेळेनसुार आ$ण गरजेनसुार बस 
नवडा.



MSRTC अँप वापcन बस बुdकंग व ]बल भरणे 

3.8

बस पकडयच आ$ण उतरायचा 'ठकाण 
नवडा.

�वा<याची मा'हती भरा. 

बसयची जागा 
नवडा 



MSRTC अँप वापcन बस बुdकंग व ]बल भरणे

3.9

पयमेfट चा पया=य  नवडा तपशील चके करा आ$ण अदा करा 
वर ि�लक करा 



झोमॅटो अँप वcन जेवण बकु करणे

3.10

उपाहार गघृ नवडा. पदाथ= नवडा. 



3.11

झोमॅटो अँप वcन जेवण बकु करणे

ऑड=र 'दल� आ$ण AवAवध 
पया=यां�वारे पैसे �या जसे क�,

1. पेम̀ट वॉलेट
2. ड]ेबट काड=
3. घरपोच 'द/यावर रोख 
र�कम.



PayTm मोबाइल वापcन :रचाजi करा

3.12

Sसम �कार नवडा आ$ण 
मोबाइल नंबर �Aव�ट करा.

मोबाइल र�चाज= करjयासाठX  
�ीपेडवर ि�लक करा.



3.13

PayTm मोबाइल वापcन :रचाजi करा

र�कम �Aव�ट 
करा

पैसे परत SमळAवjयासाठX उपलOध 
�ोमोकोड �Aव�ट करा.

वेगवेगkया पया=यां�वारे :रचाज= करjयासाठX पुढे जा
1. पेम̀ट वॉलेट
2. ड]ेबट काड=



ओला अँप वापcन वाहन बdुकंग

3.14

ओला ची टॅ�सी बुक करjयासाठX तnुहला 
कोठून गाडी 

कोठपयoत जायचय याचा पूण= पpा टाकायचा. बdुकंग नि<चत करा. 



ओला अँप वापcन वाहन बdुकंग

3.15

माझा खा-ावर जावून पयमे< पया=य 
वर 5�क करा. 

पैसे भर�ासाठी डेिबट काड/ िकंवा 
भीम अँप िसले) करा. 



4. ईमेल, सोशल मी[डया आ$ण 
मोबाइल अWॅस



Play Store / Wले �टोर

4.1



Inside Play Store

4.2

• After click you will be able to see 

what is inside play store.

• Here, various apps can be seen.

• Like games, Sudoku.

• Daily news applications are also 

available on play store.

Wले �टोर मधी  
आप/याला AवAवध �कार 
चे �च+ 'दसतील.  rयांना  
आपण अँप nहणतो . 
आपण Wले �टोर मधी 
AवAवध गेnस (^�डा ) 
dकंवा  पु�तक चे अँप  
पण बघू  शकतो. 



Search Tab In Play Store

4.3

This is the tab where 

according to our need 

we search for apps.

Click on the tab.

लाल :रगं दाखवलेलं पया=य 
मधी आप/याला लागणार� 
अँप साठX शोध घेतो . पया=य  

वर दाबा . 



Searching The Application

4.4

Write the name of 

application You 

want to download.

जे अँिWलकेशन 
आप/याला नवड 
कारची ए , तचा 
नाव Sलहा आ$ण 
शोध करावा. 



Selecting Desired App

4.5

Click on the 

required 

application. 

तnुहाला AवAवध नाव 
'दसतील.  ?या मधनू 
एक पपया= नवडावे . 



Installing APP /अँप डाउनलोड करणे 

4.6

Click on install 

button shown by 

red mark. You will 

see app installing.

लाल घेर मधी असलेल 
इf�टॉल पया=य 
नवडावा. तुnहाला 
अँप इf�टॉल होpfन

'दसेल . 



Installing Process/ �d^या करणे 

4.7

After the app gets 

download, a green 

button will be 

visible.  Click in the 

green button.अपँ  डाउनलोड 
झालय नंतर , 'हरवा 
बटण येईल. तया 
पया=य वर दाबा . 



WHATS APP ACCOUNT

4.8

Till now we saw how to download 
application from play store.

Now ,lets see how to make account in 
Whats app?

आpा  पर̀त आपण बघतलं , 
Wलाय�टोरे वcन अँिWलकेशन कास 
डाउनलोड करायच . Eहा\स अँप वर 

अकाउंट कसं उघढयचं ?



4.9

After opening the 

application, click on the 

green button.

Write your mobile no. 

using keypad and click 

next2हा_स अपँ उगढलया 
नंतर, खाल�ल Aहर2या 

बटण वर दाबा.
 नंतर आपला 
मोबाइल eमांक 

aलहून ने3�ट नावं चा 
बटण दाबा 

BASIC PROCESS/ मलूभतू �d^या 



Reading OTP/ सरुabत संकेतशOद 

4.10

After pressing next 

button, an OTP will Be 

automatically 

generated and 

detected. Click on 

continue button 
ने��ट बटण दाब/या 
नंतर एक सरुabत ^मांक 
आप/या मोबाइलला वर 
'दसेल. तला खाल�ल 
लाल घेर (continue) 

असलेला पया=य ला दाब 



Selecting Picture/ �तमा नवड 

4.11

First click on the 

camera symbol. 

सगळयात आ�ध  हया 
कॅमेरा  सारखं 

'दसणाया=  �च+ वर 
दाबा 

Click on gallery or camera 

symbol in red mark

नंतर खाल� 'दसणारा गॅलर� 
1या �च+ वर दाबा,



Selecting Picture From Gallery

4.12

गॅलर� मधी  AवAवध 
�च+ ं, तुnह� 
काढलेले �च+ 

'दसतील. ?या पकै� 
एक  नवडा.

In gallery you will 

see various folder. 

Select image from 

an one.



• After image selection 
you will see such 
structure.

• �च+ चायन के/या नंतर असं  
'दसेल .

• Expand it. 

• ?याला वाढवा .

Setting IMAGE/ �च+ सेट करणे 

4.13

Click on OK.

ओके  वर दाबा. 



Writing Name/ नाव लेखन 

4.14

Write your name.

नावं Sलहा .

A
fte

r u
p

lo
a

d
in

g
 

im
a

g
e

 a
n

d
 n

a
m

e
, 

click
 n

e
x

t. 

प:रचय �च+ आ$ण नावं 
Sलहून, ने��ट  या 
पया=य  वर दाबा . 



How to chat?/ चाट कसं  करायच?ं

4.15

To select the contact click 

the button as shown.

आता आप/याला कोणाशी 
बोलायचं ए ते नवडjया 
साठX हा  पया=य नवडा .

Select a contact to 

chat.

आpा 8यांचा शी 
बोलायचं ए ते संपक=   

नवडा . 



Writing Message/ संदेश लेखन

4.16

Now you can write personal message to 

selected contact. Click on type message and 

write the message.

आpा तुnह� नवडले/या संपक= शी बोल ूशकता. 
खाल�ल पया=य वर दाबा आ$ण संदेश Sलहा. 



Writing Message/ संदेश लेखन

4.17

Write Your message.

आपला संदेश Sलहा .

Click on this white 

button to send your 

message. 

�च+ मधी  लाल घेर चा 
आत चा पया=य दाब . 



CHAT OPTION/चाट चे पया=य 

4.18

There is option for voice chat.

आवाजी संदेश पाठAवणे .

There is option for calling.

कॅSलfग  चा पया=य 

There is option for video chat.

Aव[डओ कॅSलfग चा पया=य 



Opening Gmail/जी मेल उघडण ं

4.20

www.gmail.com

Open browser.

Type www.gmail.com

Pॉवसर उगढा . ?यात 
www. Gmail.com. असे 

कcन Sलहा 

Click create account 

option as indicated in red 

ring.

खाल�ल लाल घेर मधी 
असलेलं पया=य नवडा.  



Writing Information/ जाणकार� Sलहणे 

4.21

Write your name 

and last name.
आपलं पणू= नाव 
Sलहावं 



Gmail Address / जीमेल पpा 

4.22

Select an one of 

the given 

options 

available.
खाल�ल पैक� एक 
पया=य नीवडा .



Gmail Address/ जीमेल पpा 

4.23

You can create our 

own mail ID.
आपण आपला मेल ID 
�वतः पण Sलहू शकतः.

Click Next.

खाल�ल पया=य 
नीवडा .



Basic Information/ मलूभतू जाणकार�

4.24

Write your birth day and 

select gender. Press next.

आपल� जfम तथी 
Sलहाआ$ण Sलगं नवडावं .
खाल�ल पया=य नीवडा



Final Step

4.25

Now the final step is to 

click this button and you 

are ready to use.

आpा rया  बटण वर 
ि�लक करा. 



Gmail Account/ जीमेल खात ं

4.26

After login to your 

Gmail you can see this 

screen welcoming you.

Gmail उघड/या नंतर 
तnुहाला असं �वागत 
संदेश भेटेल . 



5. सरकार� सेवांचा वापर



उमंग अपॅ Aवषयी सव= माह�ती 

5.1

1. उमंग अvँॉइड अिWलकेशन , 
आयओएस आ8ण �वडंोज फोनवर 
Aवनामू/य डाउनलोड करता येईल. 

2. उमंग अvँॉइड अिWलकेशन एक 
यु[नफाइड अिWलकेशन आहे 
Rयाचा उपयोग आयकर भरणे, 
आधार आ8ण भ�वSय [नवा�ह 
[नधीची चौकशी करणे, गॅस 
aसaलडंर बुGकंग करणे, पासपोट� 
सेवा यासारया अनेक पॅन इं{डया 
ई-सरकार� सेवांचा वापर करता 
येतो.



उमंग अपॅचे महwवाचे फायदे

5.2

1. iािWतकर भरणे, आधार, भ�वSय [नवा�ह 
[नधी, गॅस बुGकंग, पासपोट� सेवा यासारया 
सुमारे 200 सरकार� सेवांसाठ� एकल ]बदं ू
�वेश.

2. हे ग�धळ कमी करत े आ8ण वैयि3तक 
�वभागीय अनुiयोग �था�पत करgयाची 
आवoयकता दरू करत.े

3. 24/7 ऑनलाइन iवेश एखा0यास सेवा 
वापरgयास, द�तऐवज इ�याद� पाहgयाची 
परवानगी देतो.

4. सरकार� �वभागांना भेट देऊन आ8ण रांगेत 
थांबून मह]वपूण� वेळ बचत.

5. एक सुरabत, एकसमान आ8ण वापरकता� 
अनुकूल अनुभव iदान करत.े



नeदणी आ$ण लॉग इन कसे कराव

5.3

उमंग अँvॉइड अँिWलकेशन वर 
OTP लॉ�गन  करा 

कूप=या तुमचा मोबाईल ^मांका 
एंटर करा व पढुे या बटण वर 
ि�लक करा 

रिज�टर नंबर वर
Sमळालेला OPT 

एंटर करा 



उमंग अिWलकेशन होम �^�न

5.4

 

मह?वाची वैSश�टे

1. आधार, पेगोEह, [डजीलॉकरसह 
एक+ीकरण.

2. सहज �वेश.

3. आप/या बोटावर सरकार� सेवां1या  'टपा.

4. समAप=त Tाहक समथ=न.



एचपी गॅस ब�दल सव= माह�ती

5.5



उमंगचा वापर कJन एचपी गॅस पुfहा भरा

5.6



उमंग अपॅवर ई-हॉि�पटल

5.7



र�ताची उपलOधता तपासा

5.8



तपशील लॅबचा अहवाल

5.9



आधार काड= ब�दल सव=माह�ती

5.10



यएूएन नबंर वापJन नeदणी करा

5.11



नवpृी वेतन व सामाfय सेवा

5.12



पेfशनर लॉ�गन �^�न

5.13



dकसान सAुवधा व Eह�आयपी मा'हती.

5.14



dकसान व कंपनीची मा'हती

5.15



]बयाणे Aव^े?यांची मा'हती Sमळवा

5.16



पॅन काड= ब�दल सव= मा'हती

5.17



पॅन काड=चा अज= ऑनलाईन भरा

5.18



पॅन काड= दJु�त करणे

5.19



6. फसवणकू आ$ण सरुabतता 
खबरदार�



1. ऑनलाइन असलेल� एखाद� Eय�ती Aव<वासाह= आहे असे समजू नका: एखाद�
2य3ती तमु�याबरोबर ई-मेल, सोशल नेटवGक� ग साईट Gकंवा ि2हडीओ चाट
0वारे कmयु[नकेट करत असेल आ8ण तmुह� �या 2य3तीला �वतः ओळखत
नसाल तर ती 2य3ती तमुचा गैरफायदा घेऊ शकत.े

2. आपल� कोणतीह� संवेदनशील मा'हती ऑनलाइन कधीह� देऊ नका: बरेच
घोटाळे आहेत कC जे आपल� पस�नल माAहती काढून आप?या�व�0ध वापरल�
जाऊ शकते असे भरपरू घोटाळे करgयासाठ� �कCम असतात �या वापfन
आप?याला फसवgयाचा iय�न केला जाऊ शकतो

3. आपल� ऑनलाइन बँdकंग, लॉग इन मा'हती वैध करjयासाठX Aवनंती कधीह�
ऐकू नका

4. सोशल मी[डयावर खाजगी मा'हती सामायककc नका

ऑनलाइन सरुabतता मलूतwवे

6.1



5. “आपण पुर�कार िजंकला” यासारyया संदेशांवर कधीह� Aव<वास ठेवू
नका: आपण िजंकलेले ब.ीस घेgयासाठ� तmुहाला तमुची वैयि3तक
माAहती 0यावी लागेल असे सांगणा� या 2य3तीवर �वoवास ठेवू नका,
कारण �या माAहतीचा तमु�या�व�0ध उपयोग केला जाऊ शकतो.

6. अनोळखी माणसाला कधीह� ह� पैसे पाठवू नका

7. जेEहा तnुह� एखा�या Eय�तीला पैसे पाठवत असाल ?या अगोदर ?या
माणसाची स?यता ��थाAपत करा dकंवा ओळख अस/याची खा+ी कcन
मगच पैसे पाठवा

ऑनलाइन सरुabतता मलूतwवे

6.2



6.3

ऑनलाईन Eयवहारात खबरदार�
1. आप?या कुठ?याह� अकाउंटचा पासवड�

अगद� सोपा ठेवू नका Rयामcये नाव,

पNा, गाव, इंhजी शjद Gकंवा aस3वेMस
इ�याद� संकेतशjद वापf नका

2. आपला पासवड� असुर~.त Aठकाणी aलहून 
ठेवू नका Gकंवा कोणालाह� सागं ूनका

3. एक मजबूत आ8ण गुंतागुंतीचा संकेतशjद
सेट करा.

4. ऑनलाइन पैशाचा 2यवहार करताना
आपला पासवड� Gकंवा ओट�पी कोणालाह�
सांगू नका



मोबाइल फोन वापराची सुरbा

6.4

1. पासवड� तयार करताना +ाम,े कॅिपटल 
लेटस� .ॉल लेटस�, 0मांक आिण 1ेशल 
कॅरे2र यांचे संयोजन असावे.

2. फाईल िकंवा डायरीत कोठेही पासवड� िल7 
नका जेणेक�न इतरांना ते सहज सापडेल.

3. ऑनलाइन 8वहारांसाठी साव�जिनक9र+ा 
उपल; मशी< टाळ=ाचा >य? करा. 
श@तो वैयA)क िडBाइस वापरा.

4. िवCसनीय ई-कॉमस� पोट�लवDन नेहमी खरेदी 
कर=ाचा >य? करा. कोणतेही मोबाईल ॲप 
इंHॉल कर=ाअगोदर +ा संबंिधत 9र8ू 
ज�र वाचा.

5. "Https" ने >ारंभ होणारी URL असणे 
आवLक आहे आिण "http" ने नाही.



संकेतशOद आ$ण ओट�पी

6.5

6. तुमचा मोबाइल फोन अ�ात 2य3तीला देऊ 
नका. 

7. आपण मोबाइलवर कोणतेह� अॅप �था�पत 
करत अस?यास ते �वoवसनीय ��ोतावfन 
डाउनलोड केले अस?याचे सु[निoचत करा.

8. आपण ऑनलाइन 2यवहार करत अस?यास 
कोणाबरोबरह� वापरकता�नाव, संकेतशjद, 
ओट�पी शेअर कf नका.

9. आपण 2यवहारासाठ� eे{डट काड�, डZेबट 
काड� वापरत अस?यास, आपल� ग[त�वधी 
कोणी पहात नाह� हे सु[निoचत करा. बँक, 
एलआयसी सारखी कोणतीह� आOथ�क सं�था 
कधीह� आपला खाते eमांक, संकेतशjद 
Gकंवा ओट�पी �वचारत नाह�. ह� माAहती 
कोणालाह� शेअर कf नका.



सरुbा

6.7

10. बँक कम�चार� Gकंवा आरबीआय 
कम�चा� यांiमाणे ढ�ग कर�त असले?या
अ�ात 2य3ती�या फोन कॉलला i[तसाद 
देऊ नका.

11. �वतः�वषयी Gकंवा नातेवाईका ं �वषयी 
खर� माAहती ती सोशल वेबसाईटवर 
Gकंवा इतर इंटरनेट माcयमांवर ती शअेर 
कf नका �या माAहतीचा द�ुपयोग होऊ 
शकतो.

12. ऑनलाइन lांजे3शन Gकंवा इंटरनेट 
वर�ल सम�यां�वषयी जाग�कता असणे 
खूप मह]वाच ेआहे.



सरुbा

6.8

13.अ�ात 2य3तीकडून आले?या मेलची 
i[तसाद देऊ नका.

14.लॉटर� �वषयक खोटे मेल Gकंवा इतर 
iलोभनांना बळी पडू नका कारण तो 
Gफaशगं अटॅक अस ूशकतो.

15.मोबाइल वॉलेट ॲप मcये बँक खा�याचा 
तपशील जतन क� नका आ8ण जर� सेव 
केले असेल तर अगोदर {डल�ट करा.



7. जे�ठ नाग:रकांसाठX शाशक�य 
योजना 



व�ृध Eय�तींब�दल रा���य धोरण

7.1

1. जानेवार�, 1999  मcये भारत सरकारने व0ृध 2य3तींब0दल 
राSl�य धोरण जाह�र केले. हे धोरण आंतर-.े�ीय सहकाय� आ8ण 
सहकाया�साठ� एक �व�ततृ चौकट उपलjध करत.े 

2. या धोरणात देशातील व0ृध 2य3तीं�या आरो}यासाठ� ह�त.ेप 
करgयाच ेअनेक .े� - आOथ�क सरु.ा, आरो}य सेवा आ8ण पोषण, 
[नवारा, aश.ण, क?याण, जीवन व मालमNेच ेसंर.ण इ. 

3. उ�पादक व0ृध�वाला iो�साहन देgयाची गरज ओळखनू, धोरणात 
व0ृध 2य3तींसाठ� मह]वपूण� औपचाTरक सामािजक सरु.ा iदान 
करgयात कुटुंबाच ेमह]व देखील यावर जोर देgयात आला आहे.

4. धोरणाची अंमलबजावणी सलुभ करgयासाठ�, पंचायती राज सं�था, 
राRय सरकारे आ8ण भारत सरकार�या वेगवेग�या �वभागांचा 
सहभाग सामािजक Mयाय व अOधकाTरता मं�ालयाकड े[नगडीत 
जबाबदार�च ेसमMवय साधनू बन�वला गेला आहे. 



व�ृध Eय�तींब�दल रा���य धोरण

7.2

घटक
1.आOथ�क सुर.ेसाठ� समथ�न
2.आरो}य सेवा
3.[नवारा
4.व0ृध 2य3तींचे क?याण आ8ण इतर गरजा
5.गैरवत�न आ8ण शोषण �वf0ध संर.ण
6.व0ृध 2य3तीं�या संभा2य �वकासासाठ� संधी
7.जीवनाची गुणवNा सधुारणे



NPOP व�ृधां1या आरोzयासाठXचा अज̀डा

Source: National Programme for Health Care of Elderly by Ms. Madhuri Bind (K J Somaiya College) 7.3



व�ृध Eय�तीसाठX रा���य प:रषद

7.4

एनसीओपीची मूळ उ0द�Sटे आहेत…

1. पॉaलसी आ8ण काय�eमा ब0दल सरकारला स?ला देणा�या 
व0ृध 2य3ती  …

2. अंमलबजावणीबाबत शासनास अaभiाय 0या जुMया 
2य3तींब0दल तसेच �वaशSट �वषयीच ेराSl�य धोरण व0ृध 2य3तींसाठ� 
काय�eम उपeम…

3. सरकार तसेच कॉप�रेट .े�ासह व0ृध 2य3तींसाठ� सवलती, सूट आ8ण 
सवलती देने. 

4. व0ृध 2य3तींच ेसामूAहक मत शासनाला 0या
5. व0ृधाव�थेस उ�पादक आ8ण �वार�यपूण� बन�वgयासाठ� उपाय  सुचवा 

..
6. �प�यामधील अंतर संबंधांची गुणवNा वाढ�वgयासाठ� उपाय सुचवा
7. व0ृध 2य3तीं�या Aहतासाठ� इतर कोणतहे� काय� करा.



व�ृधाव�था सामािजक आ$ण उ?पfनाची सुरbा

7.5

1. मं�ालयाने “ओ?ड एज सोशल एंड इMकम aस3युTरट� (ओएएसआयएस)” 
हा iक?पदेखील सfु केला आहे: राSl�य सामािजक सहा�य 
काय�eमांतग�त (एनएसएपी) पुर�व?या जाणा� या क̂� सरकार�या पेMशन 
आ8ण hॅ�युइट� योजना आ8ण व0ृधाव�था पेMशन �वभाग  हा iक?प 
पहात आहे.

2. इंAदरा गांधी राSl�य व0ृधाव�था [नवNृीवेतन योजना 
(आयजीएनओएपीएस): [नवNृीवेतन f. 200 f. 60 वष� त े 79 वष� 
वयोगटातील 2य3तींसाठ�. 80 वष� Gकंवा �यापे.ा जा�त वया�या 
2य3तींसाठ� पेMशन दरमहा f. 500 / - आहे.



एनपीएचसीईचे धोरण आ$ण उ�द��टे

7.6

धोरण :
1. व0ृध�व 2य3तीसाठ�  iवेशयो}य, परवडणार� आ8ण उ�च-गुणवNेची द�घ�-

मुदतीची, सव�समावेशक आ8ण सम�प�त काळजी सेवा iदान करणे;
2. RयेSठ नागTरकांसाठ�  नवीन आराखडा  तयार करणे;
3. “सव� वयोगटातील 2य3तीसाठ�  साठ� स.म वातावरण तयार करgयासाठ� एक 

चौकट तयार करणे;
4. सGeय आ8ण [नरोगी व0ृध�वा�या संक?पनेस iो�साहन देणे;
5. एनआरएचएम, आयुष आ8ण इतर सव� �वभागांचे अaभसरण
उ�द��टे:
1. समुदाय आधाTरत iाथaमक आरो}य सेवा पcदती0वारे व0ृधांना iो�साहनपर, 

i[तबंधा�मक, उपचारा�मक आ8ण पुनव�सन सेवांमcये iवेश iदान करणे.
2. व0ृधांमधील आरो}या�या सम�या ओळखgयासाठ� आ8ण मजबूत रेफरल 

बॅकअप समथ�नासह समुदायामcये यो}य आरो}य ह�त.ेप iदान करणे.
3. व0ृधांना आरो}य सेवा देgयासाठ� वै0यकCय आ8ण पॅरामे{डकल 2यावसा[यक 

तसेच कुटुंबातील काळजीवाहूंची .मता वाढ�वणे
4. RयेSठांना संदभ� सेवा iदान करणे



एनपीएचसीई 2010 ची रणनीती

Source: National Programme for Health Care of Elderly by Ms. Madhuri Bind (K J Somaiya College) 7.7



एनपीएचसीईसाठX पूरक योजना

Source: National Programme for Health Care of Elderly by Ms. Madhuri Bind (K J Somaiya College) 7.8



वयोव�ृध नाग:रकांची काळजी घेjयासाठX �वयंसेवी सं�था

Source: National Programme for Health Care of Elderly by Ms. Madhuri Bind (K J Somaiya College) 7.9



व�ृधांची काळजी घेjयासाठX �वयंसेवी सं�था

7.10

1. इं}लंडमधील व0ृध समाजाला मदत करgया�या धत�वर हे/प एज 
इं[डयाची �थापना 1978 मcये झाल�. व0ृध लोकां�या कारणासाठ� आ8ण 
�यांची काळजी घेgयासाठ� हे देशभर काय�रत आहे.

2. वय काळजी एक चॅTरटेबल l�ट mहणनू न�दणीकृत आहे. ह� भारताची 
अhगgय आरो}य सेवा कंपनी आहे जी व0ृध 2य3ती, शार�Tरक�S_या 
अपंग 2य3ती आ8ण कुटुंबांना आधार देgयावर �वoवास ठेवत.े आप?या 
उ�कृSट सेवा iदान कfन हे आप?याला iभावीपणे �वत�ं करत.े

3. व�ृध@म �यां�या एकटेपणाचा सामना करgयासाठ� आ8ण इतर लोकांशी 
संपक�  साधgयासाठ� आ8ण संवाद साधgयासाठ� सव� सोयी आ8ण सोई 
iदान करतात. भारतात व0ृधाuमांची 300 घरे आहेत, जी शहर� भागात 
आहेत.

4. आ�था फाऊंडशेन औरंगाबाद ह� सं�था आ8ण �वoव�त काय0याMवये 
सन  2008 मcये न�दणीकृत एक �वयंसेवी सं�था आहे. हे RयेSठ 
नागTरकांना जेTरयाAlक काळजी घेgयाची गरज आहे आ8ण �यांना टाटा 
इंि�ट_यूट ऑफ सोशल सायMस, मुंबई (ट�आयएसएस) �या संयु3त 
�व0यमाने जेर�Alक केअरचा iमाणप� अ�यासeम iदान कर�त आहे



इतर धोरणे, सAुवधा, भpे आ$ण फायदे

7.11

1. अMनपणूा�
2. पेMशन आ8ण कौटुंZबक पेMशन
3. iािWतकर सूट (�वN कायदा कलम 88 बी, 1992)
4.  �वमा योजना
5.  व0ैयकCय उपचारां�या बाबतीत कमी र33म  
6. बँGकंग
7. iवास
8.RयेSठांसाठ� माaसके 



व�ृधांसाठX समAप=तआव<यकआरोगय सेवा 

7.12



व�ृधांचा आरोzयास धोका

Source: National Programme for Health Care of Elderly by Ms. Madhuri Bind (K J Somaiya College) 7.13



भारतातील व�ृधांमVये Aवकृती Jzण

Source: National Programme for Health Care of Elderly by Ms. Madhuri Bind (K J Somaiya College) 7.14



आरोzयAवषयक सेवेसाठX मुyय अडचणी

Source: National Programme for Health Care of Elderly by Ms. Madhuri Bind (K J Somaiya College) 7.15



8. Legislations, Acts and 
Personal Laws

8. कायदे,
कायदे आ$ण वयैि�तक कायदे



1. घटने1या कलम ४१ मVये अशी तरतदू आहे.
बेरोजगार�, व�ृधाव�थे1या बाबतीत काम, ह�क SमळAवjयासाठX, Sशbणाचा 
ह�क आ$ण साव=जनक सहकाया=साठX रा8य मया=द�त �भावी तरतूद करेल ...

2. 'हदं ूदpक व देखभाल कायदा, १९५६: व�ृध आ$ण अश�त पालकाचंी देखभाल 
करणे अनवाय= आहे

३. मिु�लम वैयि�तक कायदा: पालकांची काळजी आ$ण पाठबळ �दान करते 
४. फौजदार� �d^या सं'हता (सी. पी. सी.) १९७३: मुलां�वारे पालकांची देखभाल 
देखील सुनि<चत करते

वधैानक तरतदु�

8.1



पालकांच ेदेखभाल व क/याण आ$ण 
8ये�ठ नाग:रक अ�धनयम– 2007

8.2

काय�यात अशी तरतूद आहेः
 पालक आ8ण RयेSठ नागTरकांनी �यां�या मुलांनी / आजी-मुलांकडून, 

नातेवाईकांकडून गरजेनुसार देखभाल�साठ� दावा करgयाची iभावी यं�णा; 
 RयेSठ नागTरकां�या फाय0यासाठ� देखभाल�चा दावा, Rयांना मुलं, नातवंड े

Gकंवा नातेवाईक नाह�त. 
 RयेSठ नागTरकां�या संर.णासाठ� आ8ण काळजी घेgयासाठ� यो}य यं�णा



�ाथSमक आव<यक गो�ट�

8.3

1. “मलुे” मVये मलुगा, मलुगी, आ$ण नातवंड े असतात पण ?यात एक 
अ/पवयीन मलु�चा समावेश नाह�. 

2. "देखभाल" मVये अfन, कपड,े नवास आ$ण वै�यक�य सेवा आ$ण 
उपचारांची तरतदू आहे.  

3. “पालक” nहणजे 8ये�ठ, दpक dकंवा साव+ Aपता / साव+ आई, वडील / 
आई 8ये�ठ नाग:रक आहेत dकंवा नाह�. 

4. “नातवेाईक” nहणजे न: संतान नसलेला आ$ण मरणानंतर ?या1या 
मालमpेचा ताबा घेणारा dकंवा मलू नसलेला 8ये�ठ नाग:रकाचा 
कोणताह� कायदेशीर वारस. 

5. “8ये�ठ नाग:रक” nहणजे कोणतीह� Eय�ती nहणजे भारताच ेनाग:रक, 
8याच ेवय साठ वषi dकंवा ?याहून अ�धक असेल. 

6. “क/याण” nहणजे 8ये�ठ नाग:रकांसाठX आव<यक अfन, आरोzय सेवा, 
करमणकू क̀�े आ$ण इतर सAुवधांची तरतदू



पालक आ$ण 8ये�ठ नाग:रकांची देखभाल

8.4

1. आई-व{डलांसह RयेSठ नागTरक जो �वत: �या कमाईतून Gकंवा �या�या मालकC�या 
मालमNेची देखभाल करgयास असमथ� आहे, �याला एक Gकंवा �यापे.ा अOधक मुले ते 
अ?पवयीन नस?यास Gकंवा �वaशSट नातेवाईक �या�या�वf0ध अज� करgयास पा� 
असेल. 

2. जेSठ नागTरक सामाMय नागTरक जीवन जगू शकेल अशा iकारे RयेSठ नागTरकां�या 
गरजा भागव?या पाAहजेत हे मुलांवर Gकंवा नातेवाईकांवर बंधनकारक आहे. 

3. जर कोणतीह� 2य3ती RयेSठ नागTरकाचा नातेवाईक असेल आ8ण पुरेसे साधन असेल 
तर अशा RयेSठ नागTरकाची देखभाल करणे आवoयक आहे,  अशा नागTरकां�या 
मालमNेचा ताबा �या�याकड े अस?यास अशा RयेSठ नागTरका�या मालमNेचा वारसा 
�याला aमळेल. अOधक नातेवाईकां�या बाबतीत �याला �या�या मालमNे�या iमाणात 
aमळेल. 

4. कोण अज� कf शकेल: देखरेखीसाठ� अज� (यू / एस 4) 0वारे केला जाऊ शकतो.
अ) RयेSठ नागTरक Gकंवा पालकां0वारे 
ब) कोण�याह� इतर 2य3ती0वारे Gकंवा न�दणीकृत सं�थे0वारे * �या�या0वारे अOधकृत;
क) Gकंवा MयायाOधकरण कदाOचत �वत: चे मत घेऊ शकेल.



1. पालक आ8ण RयेSठ नागTरकांची देखभाल (दसुरा अcयाय) 
2. व0ृधाuमांची �थापना (तीसरा अcयाय ) 
3. RयेSठ नागTरकां�या वै0यकCय सेवे�या तरतुद� (चतुथ� 
अcयाय) 

4. RयेSठ नागTरकांच ेजीवन व मालमNेच ेसंर.ण (अcयाय पाच) 
5. खट?याची गुMहे आ8ण iGeया (सहावा अcयाय) 
6. राRय सरकारची भूaमका (�व�वध) अcयाय सातवा)

ठळक वSैश�\ये

8.5



1. देखभाल�साठ� अज� (से3शन - ५ (१)) 
2. अंतTरम देखभाल भNा साठ� तरतूद (से3शन - ५ (२)) 

3. चौकशीवर [निoचत करावया�या देखभाल�ची र3कम (से- ५ 
(३) 

4. देखभाल द�ु�तीचा माaसक भNा 90 Aदवसात [नकाल� 
काढgयात येईल (से3शन - ५ (४)) 

5. माaसक देखभाल न झा?यास दंड आ8ण / Gकंवा एक 
मAहMयांपय�तचा कारावास (से3शन - ५ (८)) 

6. अजा�वर सुनावणी घेgयापूव� MयायाOधकरण हे iकरण समMवय 
अOधकारयाकड़ ेपाठवू शकेल (से3शन- ६ (६))

पालक आ$ण 8ये�ठ नाग:रकांची देखभाल (दसुरा अVयाय)

8.6



1. देखभाल MयायाOधकरणांची घटना (कलम-७) 
2. चौकशी�या iकरणात सारांश iGeया (से3शन - ८) 
 MयायाOधकरणाकड े पुरावे, सा.ीदारांची उपि�थती घेgयाच ेसव� 
अOधकार असतील. 

कलम १९५ आ8ण फौजदार� iGeया संAहता १९७३ �या 
अcयाय XXVI �या सव� कारणांसाठ� Aदवाणी कोटा�च े मानले 
जाईल. 

 MयायाOधकरणाने कोण�याह� देखभाल�साठ� दावा ह3क ठर�वणे 
आ8ण �यावर [नण�य घेgयात मदत करgयासाठ� �वशषे 
जाणकार 2य3तीची [नवड केल� जाऊ शकते

पालक आ$ण 8ये�ठ नाग:रकांची देखभाल (दसुरा अVयाय)

8.7



1. देखभाल अOधकार�
a. राRय सरकार MयायाOधकरण / अपील�य 

MयायाOधकरणा�या काय�काळात पालकांच ेi[त[नOध�व 
करgयासाठ� िज?हा समाज क?याण अOधकार� यांची 
देखभाल अOधकार� mहणनू नेमणकू कf शकत े
(से3शन १८ (१)) 

b. सौहाद�पूण�पणे iकरण [नकाल� काढgयासाठ� तो 
एखा0या समMवय अOधकार� mहणनूह� काम कf 
शकतो (कलम-६ (६))

2. वGकलांच ेi[त[नOध�व नाह� (से -१७)

पालक व 8ये�ठ नाग:रकांची देखभाल (दसुरा अVयाय)

8.8



पालक व 8ये�ठ नाग:रकांची देखभाल (दसुरा अVयाय)

Source: Maintenance & Welfare of Parents And Senior Citizens Act, 2007 by Capt. S.K.Bhandari & The ASFIC Team 8.9 



सारांश चाचणी व लव�चक fयायालय

Source: Maintenance & Welfare of Parents And Senior Citizens Act, 2007 by Capt. S.K.Bhandari & The ASFIC Team 8.10



1. राRय सरकार Gकमान १५०  RयेSठ नागTरकाची    काळजी घेgयासाठ� 
i�येक िज?Qयात Gकमान एक व0ृधाuम �थापन कf शकत े(से3शन -
१९ ((१).

2. व0ृधाuमां�या देखभाल�साठ� योजना aलहून 0या कलम १९ ((२).
3. रAहवाशांना वै0यकCय सेवा आ8ण करमणुकC�या साधनांसाठ� आवoयक 

असले?या मानक आ8ण �व�वध iकार�या सेवांसाठ� योजना, कलम -१९ 
((२)

4. राRय सरकार खा�ी करेल, (से3शन -20)
अ) शासकCय व अनुदा[नत �}णालयांमधील सव� RयेSठ नागTरकांसाठ� 

बेड.
ब) जनुाट व0ृध रोगां�या उपचारांसाठ� �वत�ं रांगा आ8ण या संदभा�त 

संशोधन वाढ�वgयात यावे. 
क) वै0यकCय अOधकार� यां�या अcय.तखेाल� i�येक िज?हा 

f}णालयात व0ृध f}णांसाठ� आर~.त सु�वधा.

व�ृधा@म आ$ण वै�यक�य सेवा - अVयाय  ३ आ$ण ४ (एस. १९-२०)

8.11



1. जीवन व मालमNे�या संर.णासाठ� राRय सरकार 
सव�समावेशक कृती योजना aलहून देईल. (से3शन-२२(२)) 

2. राRय सरकार हे सु[निoचत करgयासाठ� सव� उपाय करेल.
अ) [नयaमत अंतरावर 2यापक iचार, जागfकता. 

(से3शन -२१ (i))

ब) अOध[नयम संबंOधत मु00यां�वषयी [नयतकाaलक 
संवेदनशीलता आ8ण जागfकता iaश.ण (से3शन-२१ 
(ii))

क) कायदा, गहृ[नमा�ण, आरो}य आ8ण क?याण इ�याद� 
संबंOधत �वभागांनी iदान केले?या सेवामंधील समMवय 
(कलम - २१ (iii))

8ये�ठ नाग:रकांच ेजीवन व मालमpेच ेसंरbण (अVयाय -५)

8.12



1. �वaशSट पTरि�थतीत संपNी ह�तांतTरत करणे 
(से3शन २३ (१))

2. RयेSठ नागTरकाचा �याग के?याब0दल aश.ा, 
(से3शन 24)
अ)3 मAहने कारावास 
ब) �पये ५००० पय�त दंड
क) Gकंवा दोMह� सह

खट/यासाठX गfुहे आ$ण काय=प�धती (अVयाय-६)

8.13



1. राRय सरकार राRयात काय0या�या अमंलबजावणीची तार�ख सूOचत 
करेल

2. राRय सरकार अOध[नयमातील i�तावांच े पालन करgयासाठ� [नयम 
बनवेल.

3. कायदा अंमलबजावणी�या तारखेपासून आ8ण अपील�य 
MयायाOधकरणां�या सहा मAहMयां�या आत देखभाल MयायाOधकरण 
�थापन करतील.

4. देखभाल / अपील�य MयायाOधकरणाच े पीठासीन अOधकार� आ8ण 
देखभाल अOधकार� यांची नेमणूक करणे.

5. व0ृधाuमांची �थापना करणे आ8ण पुर�वले?या मानदंड व सेवांसह 
व0ृधाuमां�या 2यव�थापनासाठ� योजना aलहून देणे.

6. अOध[नयमा�या चौ¡या अcयायात RयेSठ नागTरकांना व0ैयकCय सहा�य 
देणे

7. RयेSठ नागTरकांच ेजीवन व सपंNीच ेसंर.ण देgयासाठ� सव�समावेशक 
कृती योजना aलहून देणे.

8. काय0या�या अंमलबजावणीतील अडचणी दरू करgयासाठ�
9. अOधकृत राजप�ातील अOधसूचना0वारे.

रा8य सरकारची भSूमका

8.14



1. राRय शासनाने तयार केले?या [नयमांकTरता (से3शन 
-32)
अ)चौकशी
ब) अOधकरण आ8ण MयायाOधकरणाची काय�प0धती
क)जा�तीत जा�त देखभाल भNा
ड) व0ृधाuमां�या 2यव�थापनासाठ� योजना
इ) अOधकार आ8ण कत�2ये
फ)RयेSठ नागTरकांच े जीवन व संपNीच े संर.ण 

देgयासाठ� सव�समावेशक कृती योजना

रा8य सरकारची भSूमका
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1. काय0यातील तरतदु�ंबाबत 2यापक iaस0धी देणे
2. व0ृध 2य3ती / पालकांना देखरेखीसाठ� अज� 

करgयासाठ� मदत करणे (से3शन -५ (१) (बी)). 
3. समेट अOधकार� mहणनू काम करणे (६ (६)). 
4. चौकशी करgयासाठ� MयायाOधकरणास मदत करणे 

(८(३)). 
5. सपंNी शूMय ह�तांतरणा�या घोषणेसाठ� RयेSठ 

नागTरकाचे i[त[नOध�व करा (से3शन. २३ (३)).

�वयसंेवी सं�थांची भSूमका
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1. क̂� सरकार कf शकेल
a. अOध[नयमा�या तरतुद�ं�या अंमलबजावणीवर थेट 

राRय सरकार, (कलम -३०) 
b. अधनू मधनू पुनरावलोकन करा आ8ण तरतुद�ंचे 

[नर�.ण करा (से3शन -३१)

क̀� सरकारची भSूमका

8.17



1. अOधकार� साव�ज[नक सेवक होgयासाठ� 
2. Aदवाणी Mयायालयां�या काय�.े�ात बंद� आहे 
3. चांग?या u0धेने केले?या कारवाईचे संर.ण 
4. राRय सरकारला अडचणी दरू करgयाचा अOधकार
5. क̂� सरकारला [नद�श देgयाचे अOधकार 
6. क̂� सरकारला आढावा घेgयाचे अOधकार 
7. राRय सरकारला [नयम बन�वgयाचे अOधकार

संक�ण=
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