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को वड कालावधीम ये 18 त े21 वयोगटातील दोन पालक को वड मळेु गमावले या बरेोजगार यवुक/यवुतीनंा शै णक 

बाबी वगळून इतर बाबीं या खचासाठ  अथसहा य देण.े 

योजनेचा उ ेश :
- 

को वड कालावधीम ये या कुटंुबामधील 18 त े 21 या वयोगटातील या मुलांच े दोनह  पालक 
को वडमुळे मयत झालेले आहेत अशा मुलांना श णा यती र त यां या इतर अ याव यक 
गरजांसाठ  अथसहा य उपल ध क न देवून यांना इतर गरजा पुण कर यासाठ  सहा य करणे व 
यातून यांच ेसामािजक व आ थक स मकरण करणे..  

काय े   :
- 

नवी मुंबई महानगरपा लका े  

ता वत लाभाथ  सं या :
- 

ा त अजातील पा  अजानुसार   

अथसहा य र कम 
 
लाभाथ  पा ता 
 
 

:

- 

 पये 50,000 तवष  

 
को वडमळेु मयत झाले या पालकाचं ेमृ यू खाल ल तीन कारात वचारात धर यात येतील. 
1. दनांक 1 माच 2020 रोजी कंवा यानंतर को वड (को वड-19) संसगामुळे या बालकाचे 
  दो ह  पालक (आई आ ण वडील) मृ यू पावलेले आहेत अशी 18 त े21 वयोगटातील बेरोजगार  
  युवक युवती.  
2. दनांक 1 माच 2020 रोजी कंवा यानंतर एका पालकाचा (आई कंवा वडील)  को वड-19  
  मुळे तर एका पालकाचा इतर कारणामुळे मृ यू झाला अस यास अशी 18 त े21 वयोगटातील  
  बेरोजगार युवक युवती.  
3. दनांक 1 माच 2020 पूव च एका पालकाचा (आई कंवा वडील) मृ यू झाला असेल व  
  दनांक 1 माच 2020 रोजी कंवा यानंतर एका पालकाचा को वडमुळे मृ यू झाला अस यास  
  अशी 18 त े21 वयोगटातील बेरोजगार युवक युवती.  

योजने या अट  व शत   :- 

 अ) मयत पालकाचा मृ यू खाल ल नमदू प रि थतीत व 1 माच 2020 नतंर झालेला असावा. 
1. को वड तपासणी अहवाल पॉ झ ट ह आ यानंतर णालयात दाखल असताना मृ यू झा यास. 
2. को वड तपासणी अहवाल पॉ झ ट ह आ यास व या नंतर 14 दवस गहृ वलगीकरण काळात 

मृ यू झा यास. 
3. को वड तपासणी अहवाल पॉ झ ट ह आ यानंतर णालयातून उपचार घेवून घर  परत यानंतर 

( ड चाजनंतर) 07 दवसांतील गहृ वलगीकरणातील मृ यू. 
4. को वड तपासणी अहवाल पॉ झ ट ह आ यानंतर णालयात उपचार घेवून घर  परत यानंतर 

पुन: च को वड उपचाराकर ता णालयात दाखल असताना झालेला मृ यू. 
5. को वडमधून उपचार घेवून घर  आ यानंतर युकरमायको ससमुळे घर  अथवा णालयातील 

वा त य काळातील मृ यू. 
6. को वड स य ल णे अस यामुळे (covid suspect) णालयात दाखल असतानाचा मृ यू. 
ब) अज, मलु वत:, याच ेसगंोपन करणारे स याच ेपालक कंवा सगंोपन करणार  सं था क   
   शकतील. 
क) अजासोबत सादर करावयाची आव यक कागदप  ेखाल ल माणे. 

 मयत पालकाचं े  नवी मुंबई महानगरपा लका े ात मृ यू पुव  मागील कमान 03 वष 
वा त य असलेबाबत पुरावा हणून मालम ता धारक अस यास मागील लगत या वषाचा 
मालम ता कर भर याची पावती/ नवडणूक ओळखप / मतदार याद तील नांव/ पाणीप ी/ 
वीज बल/ आधार काड/ भाड े करारनामा/ पारप  (Pass Port)/ रेशनकाड / रा यकृत 
बँकेच ेपासबुक पुरावा हणून सादर करावा लागेल. (यापैक  1 पुरावा) 

 मयत पालकां या मृ यु दाख याची छायां कत त जोडणे आव यक आहे. 
 मुला या ज मदाख याची छायांक त त जोडणे आव यक आहे. 
 उपल ध अस यास; शाळेत/ महा व यालयात जात अस याचा पुरावा.  
 मुलाच ेआधारकाड ची छायां कत त जोडणे आव यक आहे. 
 अजदाराने आधारकाड व पॅनकाडची छायां कत त जोडणे आव यक आहे. 
 अजासमवेत RTGS साठ  बँकेच ेपासबूकची अथवा र  धनादेशाची (Cancelled Cheque) 

छायां कत त जोडणे आव यक. 
 
 



 
 
 
 

 अजासोबत संबंधीत मुलाचा व अजदाराचा अल कडील काळात काढलेला पासपोट साईज 
आकाराचा फोटो लावणे आव यक आहे.  

 मयत पालक को वड पॉ झ ट ह अस याचा अहवाल / को वड संश यत णालयात दाखल 
असताना झाले या मयत संदभात णालयाच ेमृ यू माणप  घर  मु यु झा यास को वड 
मृ युच ेवैदय कय माणप  सादर करणे आव यक आहे / णालयामधून घऱ  गे यावर 07 
दवसात मृ यू झाला अस यास णालयाच े ड चाज काड. 

 अजासोबत जोड यात आलेल  सव छायां कत कागदप े व:सा ांक त केलेल  असावीत. 
 ड) क  शासन, रा य शासन, व नवी मुबंई महानगरपा लके दारा राब व यात येणा-या इतर  

    योजनां या लाभा य त र त या योजनेचा लाभ अनु ये असेल. 
     युवक/युवतींसाठ  व वध उप म राब वण ेया घटका अतंगत तरतुद मधून :- अंदाजप क य तरतूद या अ धन राहून 

 

 



  


