मुख धोरणा

क उप म, सु

माजी सैिनक क
गे

केले

ा नवीन योजना / क

ाण िवभागाने माजी सैिनक आिण

ां

ना आिण घेतलेले िनणय

ा अवलंिबतां ना आव

क तो िदलासा दे

ासाठी

ा आठ वषाम े खालील "मुख धोरणा&क िनण'य आिण उप+म सु, केले आहे त :-

(i) पे!शन (PENSION)



भारत सरकारने नो./ बर 2015 म े वन रँ क वन पे1शन (OROP) लागू कर

ाचा ऐितहािसक िनण'य

घेतला आिण माजी सैिनकां ची दीघ'काळ "लंिबत मागणी असले

ा अंमलबजावणीसाठी

ा OROP

िदनां क 7.11.2015 रोजी आदे श जारी केले . सरकार 48ा, 59ा आिण 69ा वेतन आयोगा
(केवळ खलाशां साठी

ा 3:या वेतन आयोगासह) िविवध पदां वर सेवािनवृ</मृ ू झाले

कम'चा:यां साठी का?िनक वेतन िनि@त कर
क,न OROP लागू केली आहे .

ा कालावधीत

ा सश> दलातील

ासाठी िदनां क 17.10.2018 रोजी पAाBारे OROP जारी

ानुसार OROP वरील िदनां क 7.11.2015 या सरकार

ा आदे शामुळे

25 लाख संरCण िनवृ<ी वेतनधारकां पैकी 20.60 लाख माजी सैिनकां ना याचा लाभ िमळाला आहे . OROP
ा अंमलबजावणीमुळे 20,60,220 िडफेF फोस' पे1शनधारकां ना थकबाकी Hणून I.10795.4 कोटी
िवतLरत कर



ात आले आहे त. यासाठी वािष'क अंदाजे आवतM खच' सुमारे I.7123 कोटी आहे .

फेNुवारी 2020 म े 2006 पूवM

ा सेवािनवृ< ऑनररी नायब सु भेदार (HNS) ची दीघ'काळ "लंिबत

मागणी सरकारने पूण' केली. िदनां क 1.1.2006 नंतर

ा िनवृ< हवालदारां

लाभ Yां ना नायब सु भेदारां चा मानद दजा' बहाल कर
पूवM

ा िनवृ<ी वेतना

ात आला होता

ा िनवृ< हवालदारां ना नायब सु भेदारां ची मानद रँ क दे

ा सु धारणेचा

ां ना 1.1.2006 पासून 2006

ात आली होती. वष' 2006 पूवM

ा अंदाजे

75,250 िनवृ< ऑनररी नायब सु भेदार यां ना या िनण'याचा फायदा झाला आहे .



7 वषापे Cा कमी पाAता सेवा असताना मरण पावले
सामा^ कौटुं िबक िनवृ<ी वेतना
िनण'य घे
झाले

ा/अवै ध झाले

ा सश> दलातील कम'चा:यां ना

ा वाढीव दरासाठी िकमान 7 वषाची सतत सेवेची अट काढून टाक

ात आला आहे . यापुढे िद. 01 ऑaोबर 2019

ा संरCण दलातील जवानां चा मृ ू झा

ास,

दराने कौटुं िबक पे1शनसाठी पाA असेल.

1

ा आधी दहा वषा

ाचा

ा आत 7 वषाची सेवा पूण' न

ां चे कुटुं ब दे खील िदनां क 1.10.2019 पासून वाढीव

-2माजी सैिनक/पे1शनधारकां



ा त+ारीवं र लC ठे व

ासाठी िवभागाकडे पे1शन त+ार िनवारण कC

(Pension Grievance Cell) आहे , Yामुळे त+ार िनवारण "णाली 9वdeथतरी ा सु, आहे . त+ारी
िनकाली काढ

ाची एकूण टgेवारी 97% आहे . सतत पाठपुरावा, संबंिधत काया' लयां शी िनयिमत

संवाद तसेच साhािहक आढावा यामुळे हे सा
त+ारीच
ं े िनराकरण आिण तंAiाना
के

झाले आहे . वरील सूिचत उप+मां चा पLरणाम,

ा वापरासाठी 30 िदवसां

ामुळे त+ारीच
ं े िनराकरण आिण तंAiाना

ा कमी कालावधीचे काटे कोर पालन

ा वापरामुळे िनकालाची सरासरी वेळ 2014 मधील 87

िदवसां व,न 2018 म े 25 िदवसां वर आणली गेली आिण 2020-21 म े 21-27 िदवसां पयत कमी
झाली. 2020-21 म े 27 िदवस. उपरोj केलेले "यk आम
िनकालाची वेळ कमी कर
"ोmाहन दे

ासाठी आिण आम

ासाठी तसेच माजी सैिनका

ा त+ारी कमी कर

ासाठी,

ा माजी सैिनकां शी संवाद आिण परlर संवादाला

ा त+ारीच
ं े िनराकरण कर

(RSBs)/ िजnा सैिनक मंडळां ना (ZSBs) काय'शील कर

ासाठी राY सैिनक मंडळे

ासाठी आम

ा एकिAत "यkां ना

अधोरे dखत करतात.


सरकारने असा िनण'य घेतला आहे की िनवृ< िनवृ<ीवेतनधारकाचे जीवन "माणपA शारीLरक िकंवा
अ^था (बायोमेिटo क िकंवा जीवन "माणपAाBारे ) pॅ ुइटी, पे1शनचे कsुटेड .ॅ ू , एt-pेिशया
पेम/ट, मािसक पे1शन इ ादीसाठी आव

क नाही. पे1शन "शासन (रCा) Bारे पेम/ट िवतLरत केले

जाईल Yाला lश' (SPARSH) ऍdwकेशन Hणून ओळखले जाते .



अशा अपंग मुलाचे /भावंडाचे कुटुं ब िनवृ<ीवेतन 9ितLरj इतर >ोतां चे एकूण मािसक उyz
I.9000/- पे Cा जा{ नसेल तर अपंग मूल/भाऊ कौटुं िबक पे1शनसाठी पाA होते . आता, भारत
सरकार
असले

ा संरCण मंAालयाने िदनां क 28.09.2021
ा मुलां ना/भावंडां ना कुटुं ब िनवृ<ी वेतन दे

आहे आिण

ासाठी उyzाचे िनकष वाढव

ाचा िनण'य घेतला

ानुसार असे मूल/भाऊ कुटुं ब िनवृ<ी वेतनासाठी आजीवन पाA असतील., कौटुं िबक

िनवृ<ीवेतना9ितLरj इतर >ोतां मधून
वेतनापे Cा कमी रािह
वेतना

ा पAाBारे मानिसक िकंवा शारीLरक अपंग}

ा 30% तसेच

ाचे/ितचे एकूण उyz सामा^ दराने पाA कुटुं ब िनवृ<ी

ास, Hणजे संबंिधत मृत सरकारी कम'चारी/पे1शनधारकाने घेतले

ा शेवट

ा

ावर महागाई भ<ा अनुiेय राहील. अशा "करणां म े आिथ'क लाभ िदनां क

08.02.2021 पासून लागू होतील.

2

-3क/•ा



ा 7 9ा वेतन आयोगानुसार सव‚ƒ वेतन I. 2,50,000/- p.m सु धाLरत केले आहे .

िनवृ<ीवेतन आिण िनवृ<ीवेतनधारक क
मुलाला/मुलां ना दे य असले

ाण िवभागाने (DoP&PW) दो„ी पालकां

ानुसार

ा संदभा' त

ा दोन कौटुं िबक िनवृ<ी वेतनाची कमाल मया' दा I. 1,25,000/- p.m.

(2,50,000/- सामा^ कौटुं िबक पे1शन पैकी 50% विध'त दराने ) आिण I. 75,000/- p.m.
(I.2,50,000/- सामा^ कुटुं ब िनवृ<ी वेतना

ा 30%) संरCण मंAालयाने िदनां क 29.10.2021

ा

आदे शाBारे सव' सश> दलातील कम'चा:यां ना िदनां क 01.01.2016 पासून वाढवले आहे .
माजी सैिनक आिण


कर

ां

ा कौटुं िबक पे1शन-संबंिधत त+ारीच
ं े जलद िनवारण

ासाठी रCा पे1शन त+ार िनवारण पोट' ल (https://rakshapension.desw.gov.in) िदनां क

14.01.2022 रोजी सु, कर
कर

ा अवलंिबतां

ात आले आहे . पोट' ल DESW Bारे त+ारीवं र }Lरत काय'वाही

ास सCम ठरे ल. पोट' लBारे , अज'दारां ना

एसएमएस आिण ई-मेल पाठवले जातील, त+ारी
टo ॅ
क कर

ासाठी त+ारीच
ं े िनवारण कर

ा

ां

ा नोंदणीकृत मोबाइल नंबर आिण ई-मेलवर

ा नोंदणीची पु…ी कर
ा गुणव<ेत सु धारणा कर

ासाठी आिण
ा

ाची deथती

ा उ†े शाने अज'दार

अिभ"ाय दे खील दे ऊ शकतात.

क


ाण (WELFARE)
आिथ'क वष' 2021-22 म े सश> सेना ‡ज िदन िनधी (AFFDF) साठी ,.320 कोटी Iपयां ची

तरतूद जानेवारी 2022 मं े कर
लाख अजा

ात आली आहे . यामुळे शै Cिणक अनुदाना

ा "लंिबत ,.1.58

ा संदभा' त सव' अनुशेष दू र होतील. मे २०१८ पयत I. २८४.०० कोटी आिण I. ३६.००

कोटी माजी सैिनका

ा मुलीच
ं े िववाहाचे आिथ'क मदतीचे ७५८३ अज' फेNुवारी २०२० पासून "लंिबत

आहे त. सदर तरतु दीमुळे एकूण 1.66 लाख माजी सैिनक/अवलंिबतां ना फायदा होणार आहे .



माहे मे 2020 मं े आमM बॅ
टल कॅYु अ”ीज वेलफेअर फंड (ABCWF) चे नाव बदलू न सश> सेना
बॅ
टल कॅYु अ”ीज वेलफेअर फंड (AFBCWF) असे कर

ात आले आहे . यामुळे हवाई दल आिण

नौदला

ात आले आहे . सव' यु˜ातील शहीदां साठी

ा यु˜ातील शहीद/ज™ीन
ं ा लाभ दे

अितLरj सानुpह रgम स ा

ासाठी कर

ा I. 2 लाखां व,न I. 8 लाख कर

ात आली आहे , तसेच यु šदातील

जखमी सैिनकां साठी स ाची आिथ'क मदत ,. 1 लाखाव,न Iपये 4 लाख कर

3

ात आली आहे .

-4आिथ'क वष' 2019-20 पासून पंत"धान िश›वृ<ी योजनेचा (PMSS) मुलां साठी "ित वष' Iपये



24,000 व,न ,.30,000/- "ित वष' आिण मुलीस
ं ाठी Iपये 27,000 "ित वष' व,न Iपये
36,000/- "ितवष' कर

ात आली आहे .

रCामंAी माजी सैिनक क



सैिनक/िवधवां

ाण िनधी (सश> सेना ‡ज िदन िनधीतून िनधी) अंतग'त माजी

ा 100% अपंग मुलां ना Iपये 1000 व,न Iपये 3000 दरमहा आिथ'क मदत

िदनां क 1 ऑगœ 2021 पासून कर

ात आली आहे .

क/•ीय सैिनक बोड' (KSB) यां ची डायरे a बेिनिफट टo ाFफर (DBT) भारत ही सेवा व



(युिनफाइड मोबाईल ऍdwकेशन फॉर ^ू -एज ग.न' F) उमंग मोबाईल पोट' लवर यश
काया' d¡त झाले

ा आहे त.

राY/क/•शािसत "दे शातील माजी सैिनकां



ीLर ा

ाक

(UT) ये थे राY सैिनक बोड' (RSBs) ची eथापना कर

ाणासाठी अIणाचल "दे श आिण लदाख
ात आली आहे .

चेशायर हो¥ या संeथा कु¦I§, मानिसक¨©ªा अपंग ,§ आिण +ॉिनक



lाdœक/पॅ
राwेिजक आिण टीबी ,§ां ची काळजी घेतात. क/•ीय सैिनक बोड' (KSB) Bारे िद«ी
आिण लुचनौ ये थील चेशायर हो¥ आिण राफेल रायडर इं टरनॅ
शनल चेशायर होम, डे हराडून यां ना
िदनां क 01.04.2021 पासून "ित ,§ I 9,000/- व,न अनुदानाची रgम I. 15,000/कर

ात आली आहे .

(iii) पु नवसन (RESETTLEMENT)
सुरCेशी संबंिधत नोक:यां 9ितLरj इतर CेAात माजी सैिनकां साठी अिधक रोजगार िनमा' ण


कर

ासाठी तां िAक सेवां सार¬ा CेAात नवीन रोजगार योजना सु, कर

ासाठी िवभाग

"यkिशल आहे . िदनां क 6.2.2020 रोजी DGR पॅ
नेल राY ESM कॉप‚रे शFBारे सरकारी
आeथापने /संकुलां ना 'तां िAक सेवा' साठी ESM मनु›बळ उपल- क,न दे
योजने

ा कामकाजासाठी माग'दश' क त®े जारी कर

4

ात आली आहे त.

ासाठी DGR

-5"ारं िभक कालावधी पूण' के



ानंतर मुदतपूव' सेवािनवृ<ी घेणा:या शॉट' सd.' स किमश¯ अिधका-यां ना

माजी सैिनकाचा (ESM) दजा' दे

ाबाबत अिधसूचना िदनां क १६.२.२०२० रोजी जारी कर

ात आली.

यामुळे शॉट' सd.' स किमशनBारे "वेश अिधक आकष'क होईल.

शॉट' सd.' स किमशन (SSC) सेवेतून मुj झा



ानंतर अिधका:यां नी ल°री पदां चा वापर कर

"दीघ' "लंिबत मागणीही सरकारने मा^ केली आहे . या िवषयावरील िदनां क 27.07.1983
शासन आदे शात िदनां क 23.03.2021
एसएससी अिधका:यां ना सेवेतून मुj झा

ा शु˜ीपAाBारे बदल कर
ानंतर

गेली आहे . बशत± ते माजी सैिनकां चा दजा' िमळिव
अिधक आकष'क बनव

ां

ा पूवM

ा

ात आला आहे Yा योगे सै^ा

ा

ा ल°री पदां चा वापर कर

केले

ाची परवानगी िदली

ास पाA असतील (ईएसएम). हा िनण'य एसएससीला

ासोबतच तIण इ²ु क आिण िव³मान एसएससी अिधका:यां ना "ोmाहन दे ईल.

सुरCा एजFी ं ा काया' संबंिधत अिधक पारदश'कता आिण lधा' &कता आण



ाची

ा माग'दश' क त®ां म े सव'समावेशक सु धारणा कर

Public Sector Enterprises) अिधक िकफायते शीर बनव

ासाठी डीजीआर पॅ
नेलने

ात आली आहे आिण

CPSEs (Central

ासाठी सेवा शुÂ दे खील कमी कर

ात आले

आहे .

आरो2 सेवा (HEALTHCARE)
फेNुवारी 2019 म े सरकारने भारत आिण नेपाळम े राहणा:या आसाम रायफÃ पे1शनधारकां ना



आिण

ां

ा अवलंिबतां ना माजी सैिनक अंशदायी आरोÄ योजना (ECHS) सु िवधा दे

ाचे आदे श जारी

केले. या सुिवधां चा लाभ िBतीय िवÅयु˜ातील माजी सैिनक, आणीबाणी आयोग अिधकारी (ईसीओ), शॉट'
सd.' स किमश¯ ऑिफसस' (एसएससीओ) आिण माच' 2019 म े "ी-मॅ ु अर सेवािनवृ< झाले
सैिनकां ना लागू कर

ात आला आहे .

आरोÄ आिण कुटुं ब क



ा माजी

ाण मंAालया

ा िदनां क 1.1.2020 रोजी

ा काया' लयीन आदे शातील

तरतुदी ं ा अनुषंगाने संरCण मंAालया

ा िदनां क 8.7.2020 रोजीचा आदे शानुसार 25 वषाचे वय

झा

ा मुलां साठी अपंग}ाची "करणे दे खील िवचारात घेतली जाऊ

ानंतर उ¨भवले

ा ECHS लाभा8ा

शकतात. आरोÄ आिण कुटुं ब क
काही अटी ं ा पूत'ते
दे

ाण मंAालया

ा िदनां क 7.5.2018 रोजी

ा आदे शात नमूद केले

ा

ा अधीन राÆन ECHS अंतग'त औषधोपचाराचा लाभ संबंिधतां ना अवलंिबत Hणून

ात येईल.
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स ा सु, असले

ा कोिवड-19 साथी

ा आजारा

ा पाÅ' भूमीवर आिण ECHS लाभा8ाची कोरोना

िवषाणूची असुरिCतता लCात घेऊन तसेच ECHS पॉलीdÈिनकम े कमीत कमी होणारी सं¬ा लCात
घेता, रे फरलिशवाय औषधां

ा खरे दी आिण "ितपूतMसाठी िवशेष मंजुरी वाढव

शासकीय आदे शां ¡ये पॉिलdÈिनकÉदारे घे



ात आला आहे .

माजी सैिनक अंशदायी आरोÄ योजना (ECHS) लाभा8ाना मोठा िदलासा Hणून, सरकारने िदनां क
25.3.2022

ा पAाBारे उपल- नसले

मुदतवाढ दे

ाचा िनण'य घे तला आहे . सव'साधारण पLरdeथतीत खु

वेळ खरे दी केले

ा (NA) औषधां

ा खरे दीसाठी 15 िदवसां व,न 30 िदवसां पयत
ा बाजारातील "ितपूतM आधारावर एक

ा औषं धां ची एकूण िकंमत I. 25,000/- पे Cा जा{ नसावी आिण िवशेष पLरdeथतीत ती

I. 75,000/- पयत कर

ात आली आहे . कक'रोगा

I. २ लाख व,न वाढवून I. 5 लाख कर



ाचा िनण'य िविवध

ा औषधे खरे दीसाठी असणारी मया' दा ही " ेक वेळी

ात आली आहे .

िहमाचल "दे श आिण ओिडसा राYां मधील मागासले

ा आिण दु ग'म भागात मोÊा सं¬ेने ECHS

लाभाथËसाठी येवूल आिण भुवने Åर ये थे दोन नवीन "ादे िशक क/•े 2021 म े काया' d¡त कर

*********
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ात आली.

