नवी मंब
ु ई महानगरपा लका

को वड कालावधीम ये को वड मुळे दोन पालक गमावले या
कंवा को वड मुळे एक पालक मयत झाले या मल
ु ां या
संगोपनाकर ता अथसहा य दे णे (योजना

. 1)

सन 2021 - 2022

अज

पालक/सं था
/अजदाराचा
पासपोट
आकाराचा
फोटो

मांक- ------

1. अजदार य तीचे/सं थेचे संपण
ु नाव :-

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

2. मयत वडीलांचे नाव

:-

----------------------------------------------------वय----------

3. मयत आईचे नाव

:-

----------------------------------------------------वय----------

4. अनाथ मल
ु ाचे/मल
ु ांची नावे

:-

अ. .

नाव

ज

5. अजदाराशी असलेले नाते

तार ख

वय

आधार नंबर

शकत अस यास
श ण

:-

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

:-

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

(दोनह पालक गमावले या मल
ु ांना
सांभाळणा-या य ती)
6. अजदार सं था अस यास सं थेचा
न दणी तपशील

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

7. वा त याचा संपण
ु प ता

:-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------भाग

.--------, ------------------------- वभाग नवी मब
ुं ई

कती वषापासन
ू वा त य --------संपक

.-------------------

8. धम

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

9. कुटुंबाचे उ प न (वा षक)

:- ----------------------/-

10. अजदार/ सं थे या बक खा याचा तपशीलबँकेचे नाव-------------------------------------------------.शाखा ----------------------------------खाते

. ---------------------------------------------------------------- IFSC CODE----------------------------योजने या आव यक लाभासाठ सादर करावयाचे

मी------------------------------------------------------------------

वयं घोषणाप

राहणार----------------------------

म हला

व

बालक याण या घटका अंतगत अज सादर करत आहे. सदर अजासमवेत सादर केलेल सव छायां कत
कागदप े मी

वसा ांक त केलेल आहेत. अजासमवेत जोडलेल सव कागदप े व सादर केलेल मा हती ह

खऱ आहे, सदर अजावर ल मा हती खोट
नस
ु ार होणा या

श ेस मी पा

नघा यास भारतीय दं ड सं हते या कलम 199 व कलम 200

राह ल. तसेच मला

मळालेले सव अथसहा य महानगरपा लकेत जमा

कर याची हमी या वारे दे त आहे.
तर को वड कालावधीम ये को वड मळ
ु े दोन पालक गमावले या कं वा को वड मळ
ु े एक पालक
मयत झाले या मल
ं गत मला महानगरपा लकेमाफत
ु ां या संगोपनाकर ता अथसहा य दे णे या योजनेअत
अथसहा य दे यात यावे ह न
दनाक :- ------/------/------

वनंती.
अजदार/सं था

मख
ु ाची

(नाव व श का)

वा र

आव यक कागदप े –
अजासोबत सादर करावयाची आव यक कागदप े खाल ल माणे.


मयत पालकांचे नवी मुंबई महानगरपा लका
असलेबाबत पुरावा

√

े ात मृ यूपूव

मागील लगत या

पृ

कमान 03 वषाचे वा त य

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
Port)/ रे शनकाड / रा

यकृत बँकेचे पासबक
ु परु ावा

(Pass

हणन
ू सादर करावा लागेल. (यापैक 1 परु ावा)



मयत पालकां या मृ यु दाख याची छायां कत

त जोडणे आव यक आहे .



मल
ु ा या ज म दाख याची छायां कत



उपल ध अस यास; शाळे त जात अस याचा परु ावा



अस यास संबंधीत मल
ु ाचे आधारकाड ची छायां कत



अजदाराने आधारकाड व पॅनकाडची छायां कत



अजासमवेत RTGS साठ बँकेचे पासबूकची अथवा र

त जोडणे आव यक आहे .
तजोडणे आव यक आहे .

त जोडणे आव यक आहे .
धनादे शाची (Cancelled Cheque) छायां कत

त जोडणे

आव यक आहे .


अजा सोबत अजदाराने संबंधीत मुलाचा व अजदारांचा पास पोट साईज आकाराचा फोटो लावणे आव यक आहे .



मयत पालक को वड पॉ झ ट ह अस याचा अहवाल / को वड संश यत
संदभात
आहे /



णालयाचे मृ यू

माणप

णालयात दाखल असताना झालेला मयत

/ घर मु यु झा यास को वड मृ युचे वैदय कय

णालयामधून घर गे यानंतर 07 दवसात मृ यू झाला अस यास

अजा सोबत जोड यात आलेल सव छायां कत कागदप े

योजने या अट व शत

माणप

सादर करणे आव यक

णालयाचे ड चाज काड.

व:सा ांक तकेलेल असावीत

:-

मयत पालकाचा मृ यू खाल ल नमद
ू प रि थतीत व 1 माच 2020 नंतर 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 यानंतर 14 दवस गह
ृ वलगीकरण काळात मृ यू झा यास.
3. को वड तपासणी अहवाल पॉ झ ट ह आ यानंतर
07 दवसांतील गह
ृ वलगीकरणातील मृ यू.

4. को वड तपासणी अहवाल पॉ झ ट ह आ यानंतर
उपचाराकर ता

6. को वड स

णालयात उपचार घेवून घर परत यानंतर पुन: च ् को वड

णालयात दाखल असताना झालेला मृ यू.

5. को वडमधन
ू उपचार घेवून घर आ यानंतर
म ृ यू.

णालयातन
ू उपचार घेवून घर परत यानंतर ( ड चाजनंतर)

युकरमायको ससमुळे घर अथवा

य ल णे अस यामुळे (covid suspect)

णालयातील वा त य काळातील

णालयात दाखल असतानाचा मृ यू

छाननी स मती
मा णत कर यात येते क , मी
आव यक कागदप ा या मुळ
आहे .

वत: अजदाराची गह
ृ भेट क न अजदाराचे मुळ ओळखप , वा त य पुरावा व इतर

ती तपास या आहे त. सदर लाभा याने आव यक कागदप ांची पूतता पुण केलेल

ता वत घटकाचा लाभ दे यास अजदार पा

सदर अज पा

असून यास मी शफारस करत आहे .

/अपा - ------------------- अपा तेचे कारण- ------------------------------------------------------

समह
ु संघटक (स. व. व)
(नाव- ---------------------------------------------------)
( वभाग- ------------------------------------------------)

समाजसेवक (स. व. व)

समाज वकास अ धकार (स. व. व)

पृ

