प र श ट ‘ड’

योजना

.02

को वड कालावधीम ये को वड मळ
ु े पती मयत झाले या म हलेस अथसहा य दे ण.े
योजनेचा उ ेश

को वड कालावधीम ये

:-

या म हलेचा पती को वड मुळे मयत झालेला आहे अशा म हलेस आ थक

अडचणींमुळे उदर नवाह करणेकर ता ब-याच सम यांना सामोरे जावे लागत आहे . अशा प रि थतीत
यां या आव यक गरजा पूण कर यास
आ थक स
काय े

:-

ता वत लाभाथ सं या
अनुदानाची र कम
योजने या अट व शत

यांना अथसहा य उपल ध क न दे ऊन यांचे सामािजक व

मकरण करणे.

नवी मंबई महानगरपा लका

:-

ा त अजातील पा

:-

. 1.50 ल

े

अजानुसार

अथसहा य.

:अ) मयत पतीचा मृ यू खाल ल नमद
ू प रि थतीत व 1 माच 2020 नंतर झालेला असावा.


को वड तपासणी अहवाल पॉ झ ट ह आ यानंतर



को वड तपासणी अहवाल पॉ झ ट ह आ यास व
मृ यू झा यास.



को वड तपासणी अहवाल पॉ झ ट ह आ यानंतर

णालयात दाखल असताना मृ यू झा यास.
यानंतर 14

दवस गह
ृ

वलगीकरण काळात

णालयातून उपचार घेवून घर परत यानंतर 07

( ड चाजनंतर) 07 दवसांतील गह
ृ वलगीकरणातील मृ यू.


को वड तपासणी अहवाल पॉ झ ट ह आ यानंतर
पुन: च ् को वड उपचाराकर ता



को वडमधून उपचार घेवून घर

णालयात दाखल असताना झालेला मृ यू.
आ यानंतर

युकरमायको ससमुळे घर

वा त य काळातील मृ यू.


को वड स

णालयात उपचार घेवन
ू घर

य ल णे अस यामुळे (covid suspect)

ब) अजासोबत सादर करावयाची आव यक कागदप े खाल ल माणे.


अथवा

णालयातील

णालयात दाखल असतानाचा मृ यू.

मयत प तचे/ म हलेच/े कुटुंबाचे नवी मुंबई महानगरपा लका
कमान 03 वष वा त य असलेबाबत पुरावा

परत यानंतर

े ात मृ यू पूव मागील लगतचे

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/ भाडे करारनामा/ पारप
पासबक
ु परु ावा
ववाह




हणन
ू सादर करावा लागेल.

माणप ांची छायां कत

(Pass Port)/ रे शनकाड / रा

(यापैक 1 परु ावा)

यकृत बँकेचे

त जोडणे आव यक आहे .

प त या मृ यु दाख याची छायां कत

त जोडणे आव यक आहे .



अजदाराचे वय वष 18 ते 50 वषापयत या म हलांना सदर योजनेचा लाभ दे यात येईल.



पती व अजदाराचे आधारकाडची छायां कत



अजदाराचे पॅनकाडची छायां कत



को वडमुळे पती मयत असले या म हलांसाठ नवी मुंबई महानगरपा लके माफत अनु ेय असले या

त जोडणे आव यक आहे .

त जोडणे आव यक आहे .(अस यास)

दो ह योजनांचा लाभ एका वेळी म हलेस घेता येईल.


सदर नधीचा वापर आवशक या कोण याह गरजेक रता



अथसहा य लाभा या या बँक खा याम ये DBT



अजासमवेत RTGS साठ
छायां कत

कर यात येईल.

वारे जमा कर यात येतील.

बँकेचे पासबक
ू ची अथवा र

धनादे शाची (Cancelled Cheque)

त जोडणे आव यक आहे .



अजासोबत अजदाराचा अल कडील काळात काढलेला पासपोट साईज आकाराचा फोटो.



म हले या मयत पतीचा को वड पॉ झ ट ह अस याचा अहवाल / को वड संश यत
दाखल असताना झालेला मयत संदभात
मृ युचे वैदय कय

माणप

मृ यू झाला अस यास


णालयाचे मृ यू

सादर करणे आव यक आहे ./
णालयाचे ड चाज काड.

अजासोबत जोड यात आलेल सव छायां कत कागदप े

क) क

माणप

णालयात

/ घर मु यु झा यास को वड

णालयामधन
ू घर गे यावर 07 दवसात

व:सा ांक त केलेल असावीत.

शासन, रा य शासन, व नवी मब
ुं ई महानगरपा लके दारा राब व यात येणा-या इतर योजनां या

लाभा य त र त या योजनेचा लाभ अनु य
े असेल.

म हला व बालक याण योजना या घटका अंतगत तरतद
ु मधन
ू :- अंदाजप क य तरतद
ू या अ धन राहून

