नवी मंब
ु ई महानगरपालका

अज!दाराचा

कोवड कालावधीमये कोवड मळ
ु े पती मयत झालेया

पासपोट!

महलेस अथ!सहा"य दे णे (योजना '. 4)

आकाराचा
फोटो

सन 2021 - 2022
अज! 'मांक- -----1. अज!दाराचे(प0नीचे) संपण
ु ! नाव

:- ------ -----------------------------------------------------वय--------आधार नंबर ----------------------------------------------------------

2. मयत पतीचे नाव

:- ------------------------------------------------------------वय--------आधार नंबर ----------------------------------------------------------

3. वा4त5याचा संपण
ु ! प0ता

:- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6भाग '.--------, ------------------------- वभाग नवी मब
ंु ई
9कती वषा!पासन
ू वा4त5य --------संपक! '.-----------------------

4. धम!

:-

------------------------------जात :- ----------------------------------

5. कुटुंबाचे उ0प?न (वाष!क)

:-

----------------------/-

6. अज!दार महलेवर अवलंबन
ू असलेले कुटुंबातील 5यBती - ----------- मल
ु े ----------- मल
ु C
7. अज!दाराEया बFक खा0याचा तपशीलबँकेचे नाव-------------------------------------------------.शाखा ---------------------------------------------खाते '. --------------------------------------------------------- IFSC CODE----------------------------योजनेEया आवQयक लाभासाठS सादर करावयाचे 4वयं घोषणापU
मी------------------------------------------------------------------

राहणार----------------------------

महला

व

बालकयाण या घटका अंतग!त अज! सादर करत आहे. सदर अजा!समवेत सादर केलेलC सव! छायां9कत
कागदपUे मी 4वसाWांकXत केलेलC आहे त. अजा!समवेत जोडलेलC सव! कागदपUे व सादर केलेलC माहती हC
खऱC आहे , सदर अजा!वरCल माहती खोटC Zनघायास भारतीय दं ड संहतेEया कलम 199 व कलम 200
नस
ु ार होणा\या शWेस मी पाU राहCल. तसेच मला मळालेले सव! अथ!सहा"य महानगरपालकेत जमा
कर]याची हमी या^वारे दे त आहे.
तरC कोवड कालावधीमये पती मयत झालेया अथ!सहा"य दे णे या योजनेअत
ं ग!त मला
महानगरपालकेमाफ!त अथ!सहा"य दे ]यात यावे हC न` वनंती.

दनाक :- ------/------/------

अज!दाराची 4वाWरC

आवQयक कागदपUे –

√

अजा!सोबत सादर करावयाची आवQयक कागदपUे खालCल6माणे.
मयत पZतचे/ महलेचे/ कुटुंबाचे नवी मुंबई महानगरपालका WेUात पतीEया म0ृ यू पुवc मागील लगतचे 9कमान 03



वष! वा4त5य असलेबाबत पुरावा dहणून मालम0ता धारक असयास मागील लगतEया वषा!चा मालम0ता कर
भरयाची पावती/ Zनवडणक
ू ओळखपU/ मतदार यादCतील नांव/ पाणीपfी/ वीज gबल/ आधार काड!/ भाडे करारनामा/
पारपU (Pass Port)/ रे शनकाड! / राnoCयकृत बँकेचे पासबुक पुरावा dहणून सादर करावा लागेल.

(यापैकX 1 पुरावा)



ववाह 6माणपUांची छायां9कत 6त जोडणे आवQयक आहे .



पZतEया म0ृ युEया दाखयाची छायां9कत 6त जोडणे आवQयक आहे .



अज!दाराचे वय वष! 18 ते 50 वषाrपयrतEया महलांना सदर योजनेचा लाभ दे ]यात येईल.



पती व अज!दाराचे आधारकाड!ची छायां9कत 6त जोडणे आवQयक आहे .



अज!दाराचे पॅनकाड!ची छायां9कत 6त जोडणे आवQयक आहे .



कोवडमुळे पती मयत असलेया महलांसाठS नवी मुंबई महानगरपालके माफ!त अनुtेय असलेया दो?हC योजनांचा
लाभ एका वेळी महलेस घेता येईल.



सदर अथ!सहा"य महलेला संपूण! हयातीत एकदाच दे य असेल.



अजा!समवेत RTGS साठS बँकेचे पासबक
ू ची अथवा रy धनादे शाची (Cancelled Cheque) छायां9कत 6तजोडणे
आवQयक



अजा! सोबत अज! दाराचा अलCकडील काळात काढलेला पासपोट! साईज आकाराचा फोटो.



महलेEया मयत पतीचा कोवड पॉझट5ह असयाचा अहवाल / कोवड संशZयत

णालयात दाखल असताना

झालेला मयत संदभा!त णालयाच म0ृ यू 6माणपU / घरC म0ु यु झायास कोवड म0ृ युचे वैदय9कय 6माणपU सादर
करणे आवQयक आहे ./णालयामधून घरC गेयावर 07 दवसात म0ृ यू झाला असयास णालयाचे ड4चाज! काड!.


अजा! सोबत जोड]यात आलेलC सव! छायां9कत कागदपUे 4व:साWांकXतकेलेलC असावीत

योजनेEया अटC व शतc :मयत पालकाचा म0ृ यू खालCल नमद
असावा.
ू परि4थतीत व 1 माच! 2020 नंतर झालेला असावा.
1. कोवड तपासणी अहवाल पॉझट5ह आयानंतर

णालयात दाखल असताना म0ृ यू झायास.

2. कोवड तपासणी अहवाल पॉझट5ह आयास व 0यानंतर 14 दवस गह
ृ वलगीकरण काळात म0ृ यू झायास.
3. कोवड तपासणी अहवाल पॉझट5ह आयानंतर

णालयातून उपचार घेवून घरC परतयानंतर (ड4चाज!नंतर)

07 दवसांतील गह
ृ वलगीकरणातील म0ृ यू.
4. कोवड तपासणी अहवाल पॉझट5ह आयानंतर
उपचाराकरCता

णालयात उपचार घेवून घरC परतयानंतर पुन:Qच ् कोवड

णालयात दाखल असताना झालेला म0ृ यू.

5. कोवडमधून उपचार घेवून घरC आयानंतर dयक
ु रमायकोससमळ
ु े घरC अथवा णालयातील वा4त5य काळातील
म0ृ यू.
6. कोवड सQय लWणे असयामुळे (covid suspect)

णालयात दाखल असतानाचा म0ृ यू

छाननी समती
6माणत कर]यात येते कX, मी 4वत: अज!दाराची गह
ृ भेट कन अज!दाराचे मुळ ओळखपU, वा4त5य पुरावा व इतर
आवQयक कागदपUाEया मुळ 6ती तपासया आहे त. सदर लाभाया!ने आवQयक कागदपUांची पूतत
! ा पुण! केलेलC
आहे . 64तावत घटकाचा लाभ दे ]यास अज!दार पाU असून 0यास मी शफारस करत आहे .

सदर अज! पाU /अपाU- ------------------- अपाUतेचे कारण- ------------------------------------------------------

समुहसंघटक (स.व.व)
(नाव- ---------------------------------------------------)
(वभाग- ------------------------------------------------)

समाजसेवक (स.व.व)

समाज वकास अधकारC (स.व.व)

पृ

