
 नवी मुंबई महानगरपा�लका 
को�वड कालावधीम�ये 18 त े21 वयोगटातील दोन पालक को�वड कालावधीम�ये 18 त े21 वयोगटातील दोन पालक को�वड कालावधीम�ये 18 त े21 वयोगटातील दोन पालक को�वड कालावधीम�ये 18 त े21 वयोगटातील दोन पालक को�वडको�वडको�वडको�वड    मुळेमुळेमुळेमुळे    

गमावले या बरेोजगार यवुक/यवुतीनंा शै%&णक बाबी वगळून इतर गमावले या बरेोजगार यवुक/यवुतीनंा शै%&णक बाबी वगळून इतर गमावले या बरेोजगार यवुक/यवुतीनंा शै%&णक बाबी वगळून इतर गमावले या बरेोजगार यवुक/यवुतीनंा शै%&णक बाबी वगळून इतर 

बाबी*ंया खचा-साठ0 अथ-सहा3य देणेबाबी*ंया खचा-साठ0 अथ-सहा3य देणेबाबी*ंया खचा-साठ0 अथ-सहा3य देणेबाबी*ंया खचा-साठ0 अथ-सहा3य देणे    (योजना 5. 2)(योजना 5. 2)(योजना 5. 2)(योजना 5. 2)    

सन 2021-2022 
अज- 5मांक- ------ 

1. अज-दार :य;तीच/ेस<ंथचे ेसपंणु- नाव :-  ----------------------------------------------------------------- 

2. मयत वडीलांच ेनाव              :- -----------------------------------------------------वय-------- 

3. मयत आईच ेनाव                :- -----------------------------------------------------वय-------- 

4. अनाथ मलुाच/ेमलुांची नावे  :-  

अअअअ....5555....    नावनावनावनाव    जABतारCखजABतारCखजABतारCखजABतारCख    वयवयवयवय    आधारआधारआधारआधार    नबंरनबंरनबंरनबंर    
�शकत�शकत�शकत�शकत    अस यासअस यासअस यासअस यास    

�श%ण�श%ण�श%ण�श%ण    

      

      

5. अज-दाराशी असलेले नात े  :- ------------------------------------------------------------------------ 

  (दोनहC पालक गमावले या मलुांना          

   सांभाळणा-या :य;ती) 

6. अज-दार स<ंथा अस यास स<ंथेचा :- ------------------------------------------------------------------------ 

   नGदणी तपशील     ------------------------------------------------------------------------ 

7.वा<त:याचा सपंणु- पIता       :- ------------------------------------------------------------------------- 

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

     Jभाग 5.--------, ------------------------- �वभाग नवी मुबंई 

     Lकती  वषा-पासनू वा<त:य --------सपंक-  5.------------------- 

8. धम-    :- ------------------------------जात  :- ------------------------------ 

9. कुटंुबाच ेउIपAन (वा�ष-क) :- ----------------------/- 

10. अज-दार/ स<ंथे*या बPक खाIयाचा तपशील-    

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

खात े5. ---------------------------------------------------------------- IFSC CODE----------------------------- 

योजने*यायोजने*यायोजने*यायोजने*या    आवYयकआवYयकआवYयकआवYयक    लाभासाठ0लाभासाठ0लाभासाठ0लाभासाठ0    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 केलेलC सव- छायांLकत 

कागदप[ ेमी <वसा%ांक^त केलेलC आहेत. अजा-समवेत जोडलेलC सव- कागदप[ ेव सादर केलेलC मा\हती हC 

खऱC आहे, सदर अजा-वरCल मा\हती खोटC `नघा यास भारतीय दंड स\ंहत*ेया कलम 199 व कलम 200 

नसुार होणाaया �श%ेस मी पा[ राहCल. तसेच मला �मळालेले सव- अथ-सहा3य महानगरपा�लकेत जमा 

करbयाची हमी याcवारे देत आहे. 

 तरC को�वड कालावधीम�ये 18 त े21 वयोगटातील दोन पालक को�वड मळेु गमावले या बेरोजगार 

यवुक / यवुतींना श%ै&णक बाबी वगळून इतर बाबीं*या खचा-साठ0 अथ-सहा3य देणे या योजनेअतंग-त मला 

महानगरपा�लकेमाफ- त अथ-सहा3य देbयात यावे हC नe �वनतंी.  

 

\दनाक :- ------/------/------                   अज-दार/स<ंथा Jमखुाची <वा%रC (नाव व �श;का) 

    

पालक/स<ंथा 

/अज-दाराचा 

पासपोट- 

आकाराचा 

फोटो 



आवYयकआवYयकआवYयकआवYयक    कागदप[ेकागदप[ेकागदप[ेकागदप[ े   ––––    

अजा-सोबतअजा-सोबतअजा-सोबतअजा-सोबत    सादरसादरसादरसादर    करावयाचीकरावयाचीकरावयाचीकरावयाची    आवYयकआवYयकआवYयकआवYयक    कागदप[ेकागदप[ेकागदप[ेकागदप[े    खालCलJमाणेखालCलJमाणेखालCलJमाणेखालCलJमाणे....    √ प ृ

 मयत पालकांच ेनवी मुंबई महानगरपा�लका %े[ात मIृयूपूवh मागील लगत*या Lकमान 03 वषा-च ेवा<त:य असलेबाबत 

पुरावा iहणून मालमIता धारक अस यास मागील लगत*या वषा-चा मालमIता कर भर याची पावती/ `नवडणूक 

ओळखप[/ मतदार यादCतील नांव/ पाणीपkी/ वीज lबल/ आधार काड-/ भाड े करारनामा/ पारप[ (Pass Port)/ 

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

        

 मयत पालकां*या मIृयु दाख याची छायांLकत Jत जोडणे आवYयक आहे.         

 मुला*या जAम दाख याची छायांLकत Jत जोडणे आवYयक आहे.         

 उपलuध अस यास; शाळेत जात अस याचा पुरावा.          

 अस यास संबंधीत मुलाच ेआधारकाड- ची छायांLकत Jतजोडणे आवYयक आहे.         

 अज-दाराने आधारकाड- व पॅनकाड-ची छायांLकत Jत जोडणे आवYयक आहे.         

 अजा-समवेत RTGS साठ0 बँकेच े पासबूकची अथवा र{ धनादेशाची (Cancelled Cheque) छायांLकत Jत जोडणे 

आवYयक आहे. 

        

 अजा- सोबत अज-दाराने संबंधीत मुलाचा व अज-दारांचा पास पोट- साईज आकाराचा फोटो लावणे आवYयक आहे.         

 मयत पालक को�वड पॉ&झ\ट:ह अस याचा अहवाल / को�वड संश`यत ��णालयात दाखल असताना झालेला मयत 

संदभा-त ��णालयाच ेमIृयू Jमाणप[ / घरC मुIयु झा यास को�वड मIृयुच ेवैदयLकय Jमाणप[ सादर करणे आवYयक 

आहे / ��णालयामधून घरC गे यानंतर 07 \दवसात मIृयू झाला अस यास ��णालयाच े�ड<चाज- काड-. 

        

 अजा- सोबत जोडbयात आलेलC सव- छायांLकत कागदप[ े<व:सा%ांक^तकेलेलC असावीत         

योजने*यायोजने*यायोजने*यायोजने*या    अटCअटCअटCअटC    वववव    शतhशतhशतhशतh        ::::----    

मयतमयतमयतमयत    पालकाचापालकाचापालकाचापालकाचा    मIृयूमIृयूमIृयूमIृयू    खालCलखालCलखालCलखालCल    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 ��णालयात दाखल असताना मIृयू झा यास.     प ृ   
2. को�वड तपासणी अहवाल पॉ&झ\ट:ह आ यास व Iयानंतर 14 \दवस गहृ �वलगीकरण काळात मIृयू झा यास.         

3. को�वड तपासणी अहवाल पॉ&झ\ट:ह आ यानंतर ��णालयातून उपचार घेवून घरC परत यानंतर (�ड<चाज-नंतर) 

   07 \दवसांतील गहृ �वलगीकरणातील मIृयू. 

        

4. को�वड तपासणी अहवाल पॉ&झ\ट:ह आ यानंतर ��णालयात उपचार घेवून घरC परत यानंतर पुन:Yच ्को�वड 

   उपचाराकरCता ��णालयात दाखल असताना झालेला मIृयू.  

        

5. को�वडमधून उपचार घेवून घरC आ यानंतर iयुकरमायको�ससमुळे घरC अथवा ��णालयातील वा<त:य काळातील 

   मIृयू. 

        

6. को�वड स�Yय ल%णे अस यामुळे (covid suspect) ��णालयात दाखल असतानाचा मIृयू         

    

छाननीछाननीछाननीछाननी    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती    

 Jमा&णत करbयात येते क^, मी <वत: अज-दाराची गहृभेट क�न अज-दाराच ेमुळ ओळखप[, वा<त:य पुरावा व इतर 

आवYयक कागदप[ा*या मुळ Jती तपास या आहेत. सदर लाभा�या-ने आवYयक कागदप[ांची पूत-ता पुण- केलेलC 

आहे. J<ता�वत घटकाचा लाभ देbयास अज-दार पा[ असून Iयास मी �शफारस करत आहे. 

 

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

                   
 

     समुहसंघटक (स.�व.�व) 

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

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

 

 

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

 

    


