भाग .

अज िवनामु य

शीष

योजना .

लाभाथ

.

MBK

फोटो

पपरी चचवड महानगरपािलका

अजदाराचा आधारकाड मांक

नागरव ती िवकास योजना िवभाग

“ मिहला व बालक याण योजना “

कोरोना ादु भावा या काळात िवधवा झाले या मिहलांना अथसहा य देणे.
ित
मा. उप आयु ,

NAME

नागरव ती िवकास योजना िवभाग

HUSBAND NAME

SURNAME

१. अजदाराचे नाव
( इं जी भाषेत – CAPITAL LETTER )
( मराठी भाषेत ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( नाव )

( पतीचे नाव )

(आडनाव )

२. संपूण प ा- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३. मोबाईल . --------------------------------------

४. धम जात ------------ जातीचा वग: अनु. जाती
५. ज म दनांक -



अनु. जमाती

िवमु

वय

वष

जाती

भट या जमाती

इतर

बँक खा याचा तपशील

१. खातेधारकाचे नाव ------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------( इं जी भाषेत अिनवाय – CAPITAL LETTERS ONLY )
२. बँकेचे नाव व प ा --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३. खाते .

४. M I C R Code.

५. I F S Code.

दनांकः

/

/२०

( अजदाराचे नाव व सही / अंगठा )

1

ित ाप
मी

ित ापुवक िल न देते क , अजात दलेली मािहती ही खरी व बरोबर आहे. पपरी चचवड शहरात मी

कायम व पी वा त

करीत आहे. मदत िमळ यासाठी के ले या अजातील मािहती खोटी अस याचे िनदशनास आ यास मी

संपुण र म परत कर याची हमी घेते. मी महापािलके ची फसवणुक के यास फौजदारी व पा या कारवाईस पा राहील.

दनांक :

/

/ 20

( अजदाराची सही / अंगठा )

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

अजासोबत जोडावयाची कागदप े ( सा ांक त तीत )
१.अजदाराने अजासोबत आधारकाड जोडणे आव यक ( पपरी चचवड महापािलका ह ीतील)
२. अजदाराने अजासोबत मतदार ओळखप /मतदार यादीची त या दो हीपैक एक पुरावा जोडावा
३.पती या मृ यु दाख याची त जोडणे आव यक
४.कोरोना िवषाणू या ादु भावामुळे अजदार मिहले या पतीचा मृ यु झाला असलेबाबत वै क य माणप (Medical
Certificate of Cause of death)
५.लाभाथ या कु टुंबाचे मागील वषाचे वा षक उ प र. .२,००,०००/- पयत असलेबाबतचा मा.तहिसलदार यांचेकडील
उ प ाचा दाखला अथवा रेशनकाडची त (रेशनकाड वा षक उ प र. .२,००,०००/- पयत नमूद असणे आव यक
आहे)
६.अजदार मिहलेचे वय ५० पयत असावे.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

टीप - १. वयंसा ांकन माणप ाचा नमुना नागरी सुिवधा क ाम ये (CFC) उपल ध आहे.
२. अजदार मिहलेने सदर योजनेअंतगत लाभ घेताना यापुव मा.अटल िबहारी वाजपेयी– िवधवा / घट फोटीत
मिहलांना करकोळ व पाचा

वसाय करणेसाठी अथसहा य या योजनेचा लाभ घेतला अस यास सदर

अजदार मिहलेस लाभाची र. .१५,०००/- दे यात येईल.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( कायालयीन उपयोगासाठी )
अजतपासणी अंती अजदाराने योजने या अटी व शत आिण आव यक कागदप ांची पुतता के लेली

असलेने अज पा

१)

/ नसलेने अज अपा आहे

२)
पा / अपा
(अपा तेचे कारण नमु द करावे)

ुटी पू त तेनंतर पा / अपा
(अपा तेचे कारण नमुद करावे)

समूह संघटक

िलिपक / व र िलिपक

शासन अिधकारी
2

