
 

 

नवी मुंबई महानगरपा�लका 

को�वड कालावधीम�ये को�वड मळेु पती मयत झाले�या 

म�हलेस �वयंरोजगारासाठ" सा�ह#य संच उपल&ध क'न 

दे)याक*रता अथ-सहा.य करणे....    (योजना 2. 3)(योजना 2. 3)(योजना 2. 3)(योजना 2. 3)    

सन 2021 - 2022 
अज- 2मांक- ------ 

1. अज-दाराच(ेप#नीचे) सपंणु- नाव :- ----------------------------------------------------------वय-------- 

                                  आधार नबंर -------------------------------------------------------- 

2. मयत पतीच ेनाव                :- ----------------------------------------------------------वय--------- 

                                  आधार नबंर -------------------------------------------------------- 

3.वा�त;याचा सपंणु- प#ता       :- ----------------------------------------------------------------------- 

       ---------------------------------------------------------------------- 

     <भाग 2.--------, ------------------------- �वभाग नवी मुबंई 

     ?कती  वषा-पासनू वा�त;य --------सपंक-  2.------------------- 

4.�वयरंोजगारासाठ" आवCयक सा�ह#य:- ---------------------------------------------------------------------- 

5.सा�ह#याची ?कंमत  :-  रEकम 'पये-   --------------------------------/- 

6. धम-    :- ------------------------------जात  :- ------------------------------ 

7. कुटंुबाच ेउ#पJन (वा�ष-क) :- ----------------------/- 

8. अज-दार म�हलेवर अवलबंनू असलेले कुटंुबातील ;यEती - ----------- मलेु ----------- मलुL 

9. अज-दाराNया बOक खा#याचा तपशील-    

  बँकेच ेनाव-------------------------------------------------.शाखा ----------------------------------- 

 खात े2. --------------------------------------------------------- IFSC CODE----------------------------- 

 

योजनेNयायोजनेNयायोजनेNयायोजनेNया    आवCयकआवCयकआवCयकआवCयक    लाभासाठ"लाभासाठ"लाभासाठ"लाभासाठ"    सादरसादरसादरसादर    करावयाचेकरावयाचेकरावयाचेकरावयाचे    �वयं�वयं�वयं�वयं    घोषणाप[घोषणाप[घोषणाप[घोषणाप[        

मी------------------------------------------------------------------ राहणार---------------------------- म�हला व 

बालक�याण या घटका अतंग-त अज- सादर करत आहे. सदर अजा-समवेत सादर केलेलL सव- छायां?कत 

कागदप[ ेमी �वसा]ांक^त केलेलL आहेत. अजा-समवेत जोडलेलL सव- कागदप[ ेव सादर केलेलL मा�हती हL 

खऱL आहे, सदर अजा-वरLल मा�हती खोटL `नघा�यास भारतीय दंड स�ंहतNेया कलम 199 व कलम 200 

नसुार होणाaया �श]ेस मी पा[ राहLल. तसेच मला �मळालेले सव- अथ-सहा.य महानगरपा�लकेत जमा 

कर)याची हमी याbवारे देत आहे. 

 तरL को�वड कालावधीम�ये पती मयत झाले�या म�हलेस �वयरंोजगारासाठ" सा�ह#य सचं उपल&ध 

कcन दे)याक*रता अथ-सहा.य देणे, या योजनेअतंग-त मला महानगरपा�लकेमाफ- त अथ-सहा.य दे)यात यावे 

हL नe �वनतंी.  

�दनाक :- ------/------/------                             

                                                           अज-दाराची �वा]रL    

अज-दाराचा 

पासपोट- 

आकाराचा 

फोटो 

 



आवCयकआवCयकआवCयकआवCयक    कागदप[ेकागदप[ेकागदप[ेकागदप[े    ––––    
    

अजा-सोबतअजा-सोबतअजा-सोबतअजा-सोबत    सादरसादरसादरसादर    करावयाचीकरावयाचीकरावयाचीकरावयाची    आवCयकआवCयकआवCयकआवCयक    कागदप[ेकागदप[ेकागदप[ेकागदप[े    खालLल<माणेखालLल<माणेखालLल<माणेखालLल<माणे....    √ प ृ
 मयत प`तचे/ म�हलेचे/ कुटंुबाचे नवी मुंबई महानगरपा�लका ]े[ात पतीNया म#ृयू पुवh मागील लगतचे ?कमान 03 वष- 

वा�त;य असलेबाबत पुरावा iहणून मालम#ता धारक अस�यास मागील लगतNया वषा-चा मालम#ता कर भर�याची 

पावती/ `नवडणूक ओळखप[/ मतदार यादLतील नांव/ पाणीपkी/ वीज lबल/ आधार काड-/ भाड ेकरारनामा/ पारप[ 

(Pass Port)/ रेशनकाड- / राstLयकृत बँकेचे पासबुक पुरावा iहणून सादर करावा लागेल.  (यापैक^ 1 पुरावा) 

        

 �ववाह <माणप[ांची छायां?कत <त जोडणे आवCयक आहे.         

 प`तNया म#ृयुNयादाख�याची छायां?कत <त जोडणे आवCयक आहे.         

 अज-दाराच ेवय वष- 18 ते 50 वषाvपयvतNया म�हलांना सदर योजनेचा लाभ दे)यात येईल.         

 पती व अज-दाराचे आधारकाड-ची छायां?कत <त जोडणे आवCयक आहे.         

 अज-दाराच ेपॅनकाड-ची छायां?कत <त जोडणे आवCयक आहे.         

 xया साहL#य/;यवसाया करLता �व�शsठ <कारचे <�श]ण आवCयक आहे अशा <कारच े<�श]ण पुण- केलेबाबतचे 

<माणप[जोडणे आवCयक आहे. 

        

 सदर <�श]ण नवी मुंबई महानगरपा�लकेमाफ- त �दले जात असेल तर या योजनेचा लाभाथh सदर <�श]णाNया लाभास 

पा[ ठरेल.  

        

 को�वडमुळे पती मयत असले�या म�हलांसाठ" नवी मुंबई महानगरपा�लके माफ- त अनुyेय असले�या दोJहL योजनांचा 

लाभ एका वेळी म�हलेस घेता येईल. 

        

 सा�ह#याची 50 टEके रEकम दरप[क (Quotation) सादर के�यानंतर व उव-रLत 50 टEके रEकम सा�ह#य खरेदL 

के�यानंतर लाभा�या-Nया बँक खा#याम�ये DBT bवारे जमा कर)यात येतील. 

        

 सदर अथ-सहा.य म�हलेला संपूण- हयातीत एकदाच देय असेल.         

 सा�ह#य खरेदL के�यानंतर #याचे देयक (सव- करांस�हत असलेले ) सादर करणे आवCयक आहे.          

 अजा-समवेत RTGS साठ" बँकेचे पासबूकची अथवा र� धनादेशाची (Cancelled Cheque)  छायां?कत <तजोडणे 

आवCयक  

        

 अजा- सोबत अज- दाराचा अलLकडील काळात काढलेला पासपोट- साईज आकाराचा फोटो.         

 म�हलेNया मयत पतीचा को�वड पॉ�झ�ट;ह अस�याचा अहवाल / को�वड संश`यत c�णालयात दाखल असताना झालेला 

मयत संदभा-त '�णालयाच म#ृयू <माणप[ / घरL मु#यु झा�यास को�वड म#ृयुच ेवैदय?कय <माणप[ सादर करणे 

आवCयक आहे./'�णालयामधून घरL गे�यावर 07 �दवसात म#ृयू झाला अस�यास '�णालयाच े�ड�चाज- काड-. 

        

 अजा- सोबत जोड)यात आलेलL सव- छायां?कत कागदप[ े�व:सा]ांक^तकेलेलL असावीत         

योजनेNयायोजनेNयायोजनेNयायोजनेNया    अटLअटLअटLअटL    वववव    शतhशतhशतhशतh        ::::----    

मयतमयतमयतमयत    पालकाचापालकाचापालकाचापालकाचा    म#ृयूम#ृयूम#ृयूम#ृयू    खालLलखालLलखालLलखालLल    नमदूनमदूनमदूनमदू    प*रि�थतीतप*रि�थतीतप*रि�थतीतप*रि�थतीत    वववव    1 1 1 1 माच-माच-माच-माच-    2020 2020 2020 2020 नंतरनंतरनंतरनंतर    झालेलाझालेलाझालेलाझालेला    असावाअसावाअसावाअसावा....    

1. को�वड तपासणी अहवाल पॉ�झ�ट;ह आ�यानंतर c�णालयात दाखल असताना म#ृयू झा�यास.     प ृ   
2. को�वड तपासणी अहवाल पॉ�झ�ट;ह आ�यास व #यानंतर 14 �दवस गहृ �वलगीकरण काळात म#ृयू झा�यास.         

3. को�वड तपासणी अहवाल पॉ�झ�ट;ह आ�यानंतर c�णालयातून उपचार घेवून घरL परत�यानंतर (�ड�चाज-नंतर) 

   07 �दवसांतील गहृ �वलगीकरणातील म#ृयू. 

        

4. को�वड तपासणी अहवाल पॉ�झ�ट;ह आ�यानंतर c�णालयात उपचार घेवून घरL परत�यानंतर पुन:Cच ्को�वड 

   उपचाराकरLता c�णालयात दाखल असताना झालेला म#ृयू.  

        

5. को�वडमधून उपचार घेवून घरL आ�यानंतर iयुकरमायको�ससमुळे घरL अथवा '�णालयातील वा�त;य काळातील म#ृयू.         

6. को�वड स�Cय ल]णे अस�यामुळे (covid suspect) c�णालयात दाखल असतानाचा म#ृयू         

छाननीछाननीछाननीछाननी    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती    
 <मा�णत कर)यात येते क^, मी �वत: अज-दाराची गहृभेट क'न अज-दाराच ेमुळ ओळखप[, वा�त;य पुरावा व इतर 

आवCयक कागदप[ाNया मुळ <ती तपास�या आहेत. सदर लाभा�या-ने आवCयक कागदप[ांची पूत-ता पुण- केलेलL 

आहे. <�ता�वत घटकाचा लाभ दे)यास अज-दार पा[ असून #यास मी �शफारस करत आहे. 
 

सदर अज- पा[ /अपा[- ------------------- अपा[तचे ेकारण- ------------------------------------------------------ 
                    

 

समुहसंघटक (स.�व.�व) 

                 (नाव- ---------------------------------------------------) 

        (�वभाग- ------------------------------------------------) 

 

समाजसेवक (स.�व.�व)         समाज �वकास अ�धकारL (स.�व.�व) 

    


