
 

नवी मुंबई महानगरपा�लका 

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

म�हलेस अथ!सहा"य देणे (योजना '. 4)(योजना '. 4)(योजना '. 4)(योजना '. 4)    

सन 2021 - 2022 
अज! 'मांक- ------ 

1. अज!दाराच(ेप0नीचे) सपंणु! नाव :- ------ -----------------------------------------------------वय--------- 

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

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

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

3. वा4त5याचा सपंणु! प0ता       :- ------------------------------------------------------------------------- 

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

     6भाग '.--------, ------------------------- �वभाग नवी मुबंई 

     9कती  वषा!पासनू वा4त5य --------सपंक!  '.----------------------- 

4. धम!    :- ------------------------------जात  :- ---------------------------------- 

5. कुटंुबाच ेउ0प?न (वा�ष!क) :- ----------------------/- 

6. अज!दार म�हलेवर अवलबंनू असलेले कुटंुबातील 5यBती - ----------- मलेु ----------- मलुC 

7. अज!दाराEया बFक खा0याचा तपशील-    

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

  खात े'. --------------------------------------------------------- IFSC CODE----------------------------- 

 

योजनेEयायोजनेEयायोजनेEयायोजनेEया    आवQयकआवQयकआवQयकआवQयक    लाभासाठSलाभासाठSलाभासाठSलाभासाठS    सादरसादरसादरसादर    करावयाचेकरावयाचेकरावयाचेकरावयाचे    4वयं4वयं4वयं4वयं    घोषणापUघोषणापUघोषणापUघोषणापU        

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

बालक�याण या घटका अतंग!त अज! सादर करत आहे. सदर अजा!समवेत सादर केलेलC सव! छायां9कत 

कागदपU ेमी 4वसाWांकXत केलेलC आहेत. अजा!समवेत जोडलेलC सव! कागदपU ेव सादर केलेलC मा�हती हC 

खऱC आहे, सदर अजा!वरCल मा�हती खोटC Zनघा�यास भारतीय दंड स�ंहतEेया कलम 199 व कलम 200 

नसुार होणा\या �शWेस मी पाU राहCल. तसेच मला �मळालेले सव! अथ!सहा"य महानगरपा�लकेत जमा 

कर]याची हमी या^वारे देत आहे. 

 तरC को�वड कालावधीम�ये पती मयत झाले�या अथ!सहा"य देणे या योजनेअतंग!त मला 

महानगरपा�लकेमाफ! त अथ!सहा"य दे]यात यावे हC न` �वनतंी.  

 

�दनाक :- ------/------/------ 

 

      

         अज!दाराची 4वाWरC 

अज!दाराचा 

पासपोट! 

आकाराचा 

फोटो 

 



आवQयकआवQयकआवQयकआवQयक    कागदपUेकागदपUेकागदपUेकागदपU े   ––––    

    

अजा!सोबतअजा!सोबतअजा!सोबतअजा!सोबत    सादरसादरसादरसादर    करावयाचीकरावयाचीकरावयाचीकरावयाची    आवQयकआवQयकआवQयकआवQयक    कागदपUेकागदपUेकागदपUेकागदपUे    खालCल6माणेखालCल6माणेखालCल6माणेखालCल6माणे....    √ प ृ

   मयत पZतचे/ म�हलेचे/ कुटंुबाच ेनवी मुंबई महानगरपा�लका WेUात पतीEया म0ृयू पुवc मागील लगतचे 9कमान 03 

  वष! वा4त5य असलेबाबत पुरावा dहणून मालम0ता धारक अस�यास मागील लगतEया वषा!चा मालम0ता कर  

  भर�याची पावती/ Zनवडणूक ओळखपU/ मतदार यादCतील नांव/ पाणीपfी/ वीज gबल/ आधार काड!/ भाडे करारनामा/  

 पारपU (Pass Port)/ रेशनकाड! / राnoCयकृत बँकेचे पासबुक पुरावा dहणून सादर करावा लागेल.  (यापैकX 1 पुरावा) 

        

   �ववाह 6माणपUांची छायां9कत 6त जोडणे आवQयक आहे.         

 पZतEया म0ृयुEया दाख�याची छायां9कत 6त जोडणे आवQयक आहे.         

 अज!दाराच ेवय वष! 18 ते 50 वषाrपयrतEया म�हलांना सदर योजनेचा लाभ दे]यात येईल.         

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

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

 को�वडमुळे पती मयत असले�या म�हलांसाठS नवी मुंबई महानगरपा�लके माफ! त अनुtेय असले�या दो?हC योजनांचा 

लाभ एका वेळी म�हलेस घेता येईल. 

        

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

 अजा!समवेत RTGS साठS बँकेचे पासबूकची अथवा रy धनादेशाची (Cancelled Cheque)  छायां9कत 6तजोडणे 

आवQयक  

        

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

 म�हलेEया मयत पतीचा को�वड पॉ�झ�ट5ह अस�याचा अहवाल / को�वड संशZयत ��णालयात दाखल असताना 

झालेला मयत संदभा!त ��णालयाच म0ृयू 6माणपU / घरC म0ुयु झा�यास को�वड म0ृयुच ेवैदय9कय 6माणपU सादर 

करणे आवQयक आहे./��णालयामधून घरC गे�यावर 07 �दवसात म0ृयू झाला अस�यास ��णालयाच े�ड4चाज! काड!. 

        

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

योजनेEयायोजनेEयायोजनेEयायोजनेEया    अटCअटCअटCअटC    वववव    शतcशतcशतcशतc        ::::----    

मयतमयतमयतमयत    पालकाचापालकाचापालकाचापालकाचा    म0ृयूम0ृयूम0ृयूम0ृयू    खालCलखालCलखालCलखालCल    नमदूनमदूनमदूनमदू    प�रि4थतीतप�रि4थतीतप�रि4थतीतप�रि4थतीत    वववव    1 1 1 1 माच!माच!माच!माच!    2020 2020 2020 2020 नंतरनंतरनंतरनंतर    झालेलाझालेलाझालेलाझालेला    असावाअसावाअसावाअसावा....    

1. को�वड तपासणी अहवाल पॉ�झ�ट5ह आ�यानंतर ��णालयात दाखल असताना म0ृयू झा�यास.         

2. को�वड तपासणी अहवाल पॉ�झ�ट5ह आ�यास व 0यानंतर 14 �दवस गहृ �वलगीकरण काळात म0ृयू झा�यास.         

3. को�वड तपासणी अहवाल पॉ�झ�ट5ह आ�यानंतर ��णालयातून उपचार घेवून घरC परत�यानंतर (�ड4चाज!नंतर) 

   07 �दवसांतील गहृ �वलगीकरणातील म0ृयू. 

        

4. को�वड तपासणी अहवाल पॉ�झ�ट5ह आ�यानंतर ��णालयात उपचार घेवून घरC परत�यानंतर पुन:Qच ्को�वड 

   उपचाराकरCता ��णालयात दाखल असताना झालेला म0ृयू.  

        

5. को�वडमधून उपचार घेवून घरC आ�यानंतर dयुकरमायको�ससमुळे घरC अथवा ��णालयातील वा4त5य काळातील 

   म0ृयू. 

        

6. को�वड स�Qय लWणे अस�यामुळे (covid suspect) ��णालयात दाखल असतानाचा म0ृयू         

    

छाननीछाननीछाननीछाननी    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती    
 6मा�णत कर]यात येते कX, मी 4वत: अज!दाराची गहृभेट क�न अज!दाराच ेमुळ ओळखपU, वा4त5य पुरावा व इतर 

आवQयक कागदपUाEया मुळ 6ती तपास�या आहेत. सदर लाभा�या!ने आवQयक कागदपUांची पूत!ता पुण! केलेलC 

आहे. 64ता�वत घटकाचा लाभ दे]यास अज!दार पाU असून 0यास मी �शफारस करत आहे. 
 

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

 

 समुहसंघटक (स.�व.�व) 

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

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

 

 

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

    


