नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका,नािशक

मिहला व बाल कयाण िवभाग
जाहीर
जाहीर कटन

मा.शासन िनणय ं.संकीण-2005/.ं.255/05/निव-20 िदनांक 8 न$%ह&बर,2010 मधील

मागदश) त+वे िवचारात घेऊन नािशक महानगरपािलका 0े1ातील िवधवा,घट2फोटीत व पिर+य5ता

मिहलांसाठी व बालकांसाठी िविवध कयाणकारी योजना राबिव7यासाठी महासभा ठराव मांक135
िदनांक 19/11/2018 अ;वये धोरणा+<क िनणय घे7यांत आला आहे. +यानुसार सदर योजनांची
अंमलबजावणी करणेस मा.आयु5त सो.यांचेकडील शासकीय मा;यता आदे श जा.ं. नामनपा /मबा क

/काय@-2/70/2018 िदनांक 12/02/2018 अ;वये मंजुरी दे 7यांत आली आहे. +यामBये खालील माणे
कयाणकारी योजनांचा समावेश करण&त आला आहे . 1) िनराधार/िवधवा/ पिर+य5ता/ घट2फोटीत

मिहलांEया मुलFचे िववाहाकिरता अथसहाHय दे णे.2) िवधवा/घट2फोटीत मिहलांEया तसेच िनराधार मुलांना
िशIयवृKी दे णे 3) अनाथ/िनराशीत मुलांना दLक घेतलेया पालकांना ो+साहनपर अनुदान दे ण.े 4) अनाथ
िनराशीत मुलांकिरता वाNषक ,शै0िणक शुकासाठी/फी अथसहाHय दे णे.

सदर शासकीय मा;यता आदे श व योजनां बाबतची सिव2तर मािहती व +याEया अटी व शतQ

योजनांचे नमुना फॉम नािशक महानगरपािलकेEया www.nmc.gov.in या संकेत 2थळावर उपलUध कVन

दे 7यांत आले आहे. तसेच सदर योजना फॉम नािशक महानगरपािलकेEया मिहला व बाल कयाण
मुWयालय राजीव गांधी भवन व सव िवभागीय काय@लय येथे उपलUध कVन दे 7यांत येणार आहे .

तरी नािशक महानगरपािलका 0े1ातील उ5त योजना अंतगत लाभ घेऊ इYEछणा[या लाभाथQनी

नािशक महानगरपािलकेEया संकेत 2थळावVन वरिल योजनांचे फॉम उपलUध कVन घेऊन सदर
योजनांEया अटीशतQनुसार पूतता कVन योजने फॉम आव]यक +या सव कागदप1ांसह उपआयु5त समाज

कयाण,मिहला व बाल कयाण िवभाग राजीव गांधी भवन, शरणपूररोड, नािशक-2 यांचेकडे स रिजIटर

पोIटाने ^कवा 2पीड पोIटाने पाठिव7यांत यावेत. ा_त होणा[या अज@मBये कागदप1ांची अपूणत: असयास
अशा अज@चा िवचार केला जाणार नाही याची सव लाभाaयbनी न$द cयावी.

Sd/Sd/-

उपआयु5त (समाज कयाण),
कयाण),

नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका,नािशक

नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका, नािशक
मिहला व बालकयाण िवभाग

ितसरा मजला,
मजला,राजीव गांधी भवन,
भवन, शरणपुर रोड,
रोड,नािशक.422002.
नािशक.422002.
दु रBवनी
रBवनी मांक: 0253/2222452

Visit Us At : www.nashikcorporation.in,
योजना .1 िनराधार /िवधवा/पिर+यकता/घट2फोटीत मिहलांEया मुलFचे िववाहा करीता अथसाहय दे णे
अज मांक -----

अज िवनामुय
ित,

िदनांक

/

/2019

अजदाराचा पासपोट

मा.आयु5त/उप-आयु5त (समाज कयाण),

आकाराचा

नािशक महानगरपािलका नािशक ,

2वसा0ांिकत
फोटो

1.अजदाराचे संपुण नांव

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

2.िववाहीत मुलीचे संपुण

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

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

नाव

3. संपुण पKा

4.धम

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

भाग मांक ---------------------िवभाग, नािशक

िकती वष@पासुन वा2त%य ---------- संपक . -------------------------------------------------

5.कुटु बांचे उ+पg (वाNषक)

जात ------------------------

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

6.अजदार मिहलेवर अवलंबुन असणारे कुटु ं बातील %य5ती ----------- मुले ------- मुली -----7.यापुवQ या योजने अंतगत लाभ िमळाला आहे काय ---------------- असयास कधी (वष) -हमीप1

(र5कम 100 Eया मुiांक शुक पेपरवर सादर करणेत यावे)

मी, ------------------------------------------ राहणार -------------------------------

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

मिहला व बालकयाण िवभागा अंतगत अज सादर करत आहे. सदर अज@ समवेत सादर केलेली सव

कागदप1े मी 2वसा0ांिकत केलेली आहेत. तसेच अज@ समवेत जोडलेली सव कागदप1े व सादर केलेली

मािहती ही खरी आहे. यामBये कोणतीही चुक अथवा खोटे पणा आढळयास, तसेच वरील योजनेकिरता

इतर घटकामBये अज केलेला नाही. दु बार अज आढळयास सदर योजने अंतगत िमळणारा

लाभ/अनुदान महानगरपािलके माफत रk करणेत येईल अथवा सदर र5कम वसुल कर7याचा अिधकार

मनपाकडे आहे याची मला जाणीव आहे.

या योजनेकिरता नािशक महानगरपािलका यांEया मिहला व बालकयाण िवभाग यांचे %यितरी5त

महाराIm शासन अथवा इतर िठकाणी उ5त लाभासाठी अज सादर केलेला नाही अथवा मला अशा
कारचे अनुदान िमळालेले नाही.
तरी

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

योजनेकरीता मला महानगरपािलकेमाफत अनुदान दे 7यात यावे ही िवनंती.
िदनांक -----------------------

अजदाराची 2वा0री

या

छाननी सिमती
मािणत करणेत येते की, मी 2वत: अजदाराची गृहभेट कVन के.वाय.सी (KYC) संदभ@तील िया व

आव]यक कागदप1ांची पुतता पुण केलेली आहे. 2तािवत घटकांचा लाभ दे 7यास अजदार पा1 असुन

+यास मी िशफारस करत आहे .

सदर अज पा1/अपा1 -------------------------------- अपा1तेचे कारण -----------------क.िलपीक

(नांव ----------------------------)
(िवभाग ------------------------- )
मा. उपआयु5त समाजकयाण

नािशक महानगरपािलका,नािशक

आव]यक कागदप1े (कागदप1े स0म अिधका-याने मािणत करणे आव]यक आहे.)

1. वाNषक उ+पg V.4,00,000/Eया आत असलेबाबतचा मा. तहिसलदार नािशक यांचेकडील उ+पgाचा दाखला.

2.वा2त%य पुरावा -- मालमKा धारक असयास चालु वष@चा मालमKा कर भरयाची पावती/िनवडणुक

ओळखप1/मतदार

यादीतील

नांव/पाणीपटटी/वीजबील/आधारकाड /तीन

वष@चा

भाडे करारनामा//पारप1

(पासपोट )/रे शनकाड /िववाह न$दणी दाखला/राImीयकृत बँक&चे पासबुक/सलग 3 वष नमुंमपाEया शाळे त िशकत
असयाचा पुरावा <हणुन सादर करावा लागेल.

3. मुलीEया वयाबाबत ज;माचा दाखला /बोनाफाईड सNटिफकेट /शाळा सोडयाचा दाखला /आधार काड /पॅन काड

4. अजदार मिहलेEया पतीचा मु+युचा दाखला ,घट2फोटीत मिहलेEया बाबतीत ;यायालयाEया आदे शाची मािणत त

/ घट2फोटीत मिहलांनी मा. ;यायालयात दावा दाखल केलेला असयास +याबाबतची छायांिकत त अज@सोबत
जोडणे अिनवाय राहील.

5.अजदार मिहलेचे पॅनकाड

6. मुलीEया िववाहीची लqनपि1का,लqनाचा फोटो व िववाह न$दणी दाखला
7. V.100 Eया मुiांक शुक पेपरवर हमीप1.

अटी व शतQ

1.कुटू ं बाचे महानगरपािलका 0े1ात िकमान 3 वषr वा2त%य असयाबाबत पुरावा <हणुन मालमKाधारक असास चालू
वषाचा मालम ा कर भराबाबतची पावती/िनवडणूक ओळखप/मतदार यादीतील नां व/पाणीपटटी / िवजिबल/आधारकाड
/ तीन वषाचाभाडे करारनामा /पासपोट /रे शनकाड/ िववाह नोंदणी दाखला / रा'(ीयकृत बँकेचे पासबुक पुरावा ,णुन सादर
करावा लागेल. (उपरो/् पैकी कोणतेही दोन पुरावे सादर करणे अिनवाय राहील)
2.िवधवा मिहलेEया पतीEया मृ+यूEया दाखयाची मािणत त,पिर+य5ता असयाबाबतचा पुरावा तसेच घट2फोिटत

मिहलांनी मा.;यायालयात दावा दाखल केला असयास +याबाबतची त अज@सोबत जोडणे अिनवाय राहील.
3.अजदाराने पॅनकाड ची छायांिकत त जोडणे आव]यक आहे .

4. sया मिहला िनराधार/िवधवा/पिर+य5ता असुन sयांनी पुनरिववाह केलेला नाही तसेच sया मिहला ;यायालयाEया
आदे शामाणे घट2फोिटत असुन sयांनी पुनरिववाह केलेला नाही अशा कुटू ं बाचे +या कुटू ं ब मुखाचे मागील वष@चे
वाNषक उ+पg र.V.4,00,000/- Eया आंत असयाबाबत तहिसलदार, नािशक यांचा उ+पgाचा दाखला सोबत जोडणे
आव]यक आहे .

5. िनराधार/िवधवा/पिर+य5ता/घट2फोिटत मिहलेEया मुलीचा िववाह झायानंतर दोन वष@Eया आंत अज सादर करणे
आव]यक आहे .

6 .िववाह न$दणी दाखला सादर करणे आव]यक आहे.

7 .अज@सोबत अजदाराचा अलीकडील काळात काढलेला पासपोट साईज फोटो लावणे आव]यक राहील.

8. जा2तीत जा2त दोन मुलFEया िववाहाकिरता अथसहाHय िमळे ल तथािप एका वष@त दोन मुलFEया िववाहासाठी
अथसहाHय िमळे ल.

9. िववाह झायाबाबत िववाहाचा फोटो अज@सोबत जोडणे अिनवाय आहे .

10. अज@सोबत जोडणेत आलेले सव छायांिकत कागदप1े स0म अिधका[याने मािणत केलेले असावेत.

11 .दाखल केलेया अज@Eया अनुषंगाने अथसहाHय मंजूर करणे अथवा नाकारणेचा अंितम अिधकार मा.आयु5त सो.

यांना राहील.

नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका, नािशक
मिहला व बालकयाण िवभाग

ितसरा मजला,
मजला,राजीव गांधी भवन,
भवन, शरणपुर रोड,
रोड,नािशक.422002.
नािशक.422002.
दु रBवनी
रBवनी मांक: 0253/2222452

Visit Us At : www.nashikcorporation.in,
योजना .2 िवधवा/घट2फोिटत मिहलांEया मुलांना तसेच िनराधार मुलांना िशIयवृKी दे णे
अज मांक -------- िदनांक /

/2019

अज िवनामुय
ित,

अजदाराचा पासपोट

मा.आयु5त/उप-आयु5त (समाज कयाण),

आकाराचा 2वसा0ांिकत

नािशक महानगरपािलका नािशक ,

फोटो

1 .अजदाराचे/सं2थेचे नांव ----------------------------------------------------------2 .मुलाचे नांव

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

3 .संपुण पKा

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

----------------------------------------------------------भाग मांक -------------------- िवभाग, नािशक

संपक . -------------------------

4. ज;मतारीख

5. शै0िणक पा1ता
6 .धम

वष@पासुन वा2त%य

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

------------------------------- जात --------------------

7 मुलगा/मुलगी िश0ण घेत ----------------------------------------------------------असलेला वग

8. शाळे चे नांव व पKा
9. आधार काड मांक

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

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

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

10.sया बँकेत बचत खाते आहे +या बॅकेचे नांव -------------------------------

---------------------------खातेदाराचे नांव

शाखा ----

-------------------------------------------खाते मांक

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

-

आय एफ एस सी कोड ----------------------------------------हमीप1

(र5कम 100 Eया मुiांक शुक पेपरवर सादर करणेत यावे)

मी, ------------------------------------------ राहणार ---------------------------

मिहला व बालकयाण िवभागा अंतगत अज सादर करत आहे. सदर अज@ समवेत सादर केलेली सव कागदप1े मी
2वसा0ांिकत/सा0ांिकत केलेली आहे त. तसेच अज@ समवेत जोडलेली सव कागदप1े व सादर केलेली मािहती ही खरी
आहे. यामBये कोणतीही चुक अथवा खोटे पणा आढळयास, तसेच वरील योजनेकिरता इतर घटकामBये अज केलेली
नाही. दु बार अज आढळयास सदर योजने अंतगत िमळणारा लाभ/अनुदान महानगरपािलके माफत रk करणेत येईल
अथवा सदर र55कम वसुल कर7याचा अिधकार मनपाकडे आहे याची मला जाणीव आहे.

या योजनेकिरता नािशक महानगरपािलका यांEया मिहला व बालकयाण िवभाग यांचे %यितरी5त महाराIm शासन

अथवा इतर िठकाणी उ5त लाभासाठी अज सादर केलेला नाही अथवा मला अशा कारचे अनुदान िमळालेले नाही.
तरी

----------------------------------------------------------------------- या योजनेकिरता मला

महानगरपािलके माफत अनुदान दे 7यात यावे.ही िवनंती.
िदनांक - / /

2019

अजदाराची 2वा0री

छाननी सिमती

मािणत करणेत येते की, मी 2वत: अजदाराची गृहभेट कVन के.वाय.सी ((KYC ) संदभ@तील िया व

आव]यक कागदप1ांची पुतता पुण केलेली आहे. 2तािवत घटकांचा लाभ दे 7यास अजदार पा1 असुन +यास

मी िशफारस करत आहे.

सदर अज पा1/अपा1 -------------------------------- अपा1तेचे कारण -----------------क.िलपीक

(नांव ----------------------------)
(िवभाग ------------------------- )

उपआयु5त समाजकयाण

नािशक महानगरपािलका,नािशक
आव]यक कागदप1े (कागदप1े स0म अिधका-याने मािणत करणे आव]यक आहे .)

1.वा2त%य पुरावा -- मालमKा धारक असयास चालु वष@चा मालमKा कर भरयाची पावती/िनवडणुक

ओळखप1/मतदार यादीतील नांव/पाणीपटटी/वीजबील/आधारकाड / 3 वष@चा भाडे करारनामा /पारप1

(पासपोट )/रेशनकाड /िववाह न$दणी दाखला/राImीयकृत बँक&चे पासबुक/सलग तीन वष नामुमंपाEया शाळे त

िशकत असयाचा पुरावा <हणुन सादर करावा लागेल.

2 .अनाथ िनराvीत असले बाबतचा सं2था/पालकांचा मा.;यायालयाकडील/पोलीस 2टे शनकडील दाखला.
3. िनराधार मुलांEया संदभ@त आई वडील यांचा मु+यु दाखला जोडणे आव]यक

4 .मुलगा/मुलीEया िश0णा बाबतचा दाखला गुण पि1का व बोनाफाईड माणप1.

5. अनाथ मुले सं2थेत राहत असयास सं2थेने शासनाकडु न कोण+याही कारची िशIयवृKी घेत नसया बाबतचे
ितwा प1 2टँ प पेपरवर (नोटरी कVन) सादर करणे आव]यक.

6. V.100 Eया मुiांक शुक पेपरवर हमीप1.

अटी व शतQ
1.कुटू ं बाचे महानगरपािलका 0े1ात िकमान 3 वषr वा2त%य असयाबाबत पुरावा <हणुन मालमKाधारक

असयास चालू वष@चा मालमKा कर भरयाबाबतची पावती/िनवडणूक ओळखप1/मतदार यादीतील नांव/

पाणीपटटी / िवजिबल / आधारकाड /तीन वष@चा भाडे करारनामा /पासपोट /रेशनकाड / िववाह न$दणी
दाखला/राImीयकृत बँकेचे पासबुक पुरावा <हणुन सादर करावा लागेल. (उपरो5x
पैकी कोणतेही दोन पुरावे सादर करणे अिनव@य राहील)

2.िवधवा मिहलेEया पतीEया मृ+यूEया दाखयाची मािणत त,पिर+य5ता असयाबाबतचा पुरावा तसेच
घट2फोिटत मिहलांनी मा.;यायालयात दावा दाखल केला असयास +याबाबतची त अज@सोबत जोडणे
अिनवाय राहील.

3.नािशक महानगरपािलकेEया शाळामBये इयKा 1 ली ते 7 वी पयyत िश0ण घेत असलेया िवkाथQ या
योजनेकिरता अज कV शकत नाही.

4.अजदार मिहलेEया मुलाने मागील शै0िणक वष@तील िश0ण पूण केलेले असयाबाबत सोबत मागील वष@ची
गुणपि1का जोडणे आव]यक राहील.

5.अज@सोबत अलीकडील काळात काढलेले पालक व पायाचा पासपोट साईज आकाराचा फोटो लावणे
आव]यक आहे .

6.अज@सोबत जोडण&त आलेले सव कागदप1े स0म अिधका[याने मािणत केलेली असावीत.

7.दाखल केलेया अज@Eया अनुषंगाने िशIयुवृKी मंजूर करणे ^कवा नाकारणेचा अंितम अिधकार मा.आयु5त
सो. यांना राहील.

नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका, नािशक
मिहला व बालकयाण िवभाग

ितसरा मजला,
मजला,राजीव गांधी भवन,
भवन, शरणपुर रोड,
रोड,नािशक.422002.
नािशक.422002.
दु रBवनी
रBवनी मांक: 0253/2222452

Visit Us At : www.nashikcorporation.in,
योजना .3 अनाथ/िनरािvत मुलांना दKक घेतलेया पालकांना ो+साहना+मक अनुदान िमळणे बाबत
अज मांक ---------- िदनांक:- /

/2019

अज िवनामुय

ित,

अजदाराचा पासपोट

मा.आयु5त/उप-आयु5त (समाज कयाण),

आकाराचा

नािशक महानगरपािलका नािशक ,

2वसा0ांिकत
फोटो

1.अजदाराचे संपण
ु  नांव -----------------------------------------------2. संपण
ु  पKा

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

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

भाग मांक --------------------- िवभाग, नािशक
3.धम

िकती वष@पासुन वा2त%य ---------- संपक . ---------------------

------------------------------ जात ---------------------------

4.कुटु बांचे उ+पg (वाNषक)-------------------------------------------------------------5.कुटु ं बातील %य5ती ----------------------------------------------------------------6.यापुवQ या योजने अंतगत लाभ िमळाला आहे काय --------- असयास कधी (वष) --------

7.मुलास कोण+या सं2थेकडु न दKक घेतले याबाबतचा तपिशल ---------------------------अ) सं2थेचे नांव -----------------------------------------------------------------ब) दKक घेतलेया मुलाचे नांव ---------------------------------------------------क) दKक घेतलेयाची तारीख

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

ड) कोणास दKक घेतले ------ मुलगा/मुलगी ------------------------- वय ----------हमीप1

(र5कम 100 Eया मुiांक शुक पेपरवर सादर करणेत यावे)

, ------------------------------------------ ह  --------------------------------------------------------------------------------------------------ह 
 
     ह .           
 !     ह . "    #$           ह ह %
ह & # ह "' (  %#)   *+ "  #,  - घ)& 
   ,ह '   *+  #,  +  /,', ह,  0
1   2 (   33 ' 4"  5 ,$ ह "     ह .
 #,  , 6 ह,  7  ह 
 
 " 83 ह9:
6, (  - ;  <3 ;      ,ह (    6 =" ,',
+   ,ह.

-----------------------------------------------------------------------  #,   
ह,  0 ,',  4   ह ,.
िदनांक -----------------------

अजदाराची 2वा0री

छाननी सिमती

मािणत करणेत येते की, मी 2वत: अजदाराची गृहभेट कVन के.वाय.सी (KYC) संदभ@तील िया व

आव]यक कागदप1ांची पुतता पुण केलेली आहे . 2तािवत घटकांचा लाभ दे 7यास अजदार पा1 असुन

+यास मी िशफारस करत आहे .

सदर अज पा1/अपा1 -------------------------------- अपा1तेचे कारण ------------------

क.िलपीक

(नांव ----------------------------)

(िवभाग ------------------------- )

उपआयु5त समाजकयाण

नािशक महानगरपािलका,नािशक
आव]यक कागदप1े (कागदप1े स0म अिधका-याने मािणत करणे आव]यक आहे .)

1. वा2त%य पुरावा -- मालमKा धारक असयास चालु वष@चा मालमKा कर भरयाची पावती/िनवडणुक

ओळखप1/मतदार यादीतील नांव/पाणीपटटी/वीजबील/आधारकाड / 3 वष@चा भाडे करारनामा /पारप1
(पासपोट )/रेशनकाड /िववाह न$दणी दाखला/राImीयकृत बँक&चे पासबुक/ सलग तीन वष नामुमंपाEया

शाळे त िशकत असयाचा पुरावा <हणुन सादर करावा लागेल.

2. अनाथ मुलाला दKक घेतलेबाबत मा.;यायालयाचे आदे श.
3.V.100 Eया मुiांक शुक पेपरवर हमीप1.

अटी व शतQ

1. कुटू ं बाचे महानगरपािलका 0े1ात िकमान 3 वषr वा2त%य असलेबाबत पुरावा <हणुन मालमKा धारक

असयास चालू वष@चा मालमKा कर भरयाची पावती/िनवडणुक ओळखप1/मतदार यादीतील नांव /
पाणीपटटी/िवजिबल/आधारकाड /3वष@चा भाडे करारनामा/पारप1 (पासपोट )/ रेशनकाड / िववाह

न$दणी दाखला/राImीयकृत बँकेचे पासबुक पुरावा <हणुन सादर करावा लागेल. (उपरो5त पैकी कोणतेही
दोन पुरावे सादर करावे. )

2. अनाथमुलांना दKक घेतयाबददल मा.;यायालयाचे आदे श असावेत.

3. अज@सोबत अलीकडील काळात काढलेला पालक व पायाचा पासपोट साईज फोटो लावणे
आव]यक राहील.

4. अजदाराने पॅनकाड ची छायांिकत त जोडणे आव]यक राहील.

5 .मुळ िशधा पि1का दाखवयानंतर योजनेचा लाभ िमळणार आहे .

6. अज@सोबत जोडण&त आलेली सव छायांिकत कागदप1 स0म अिधका[याने मािणत केलेली
असावीत.

7. दाखल केलेया अज@Eया अनुषग
ं ाने अथसहाHय मंजूर करणे अथवा नाकारणेचा अंितम अिधकार
मा.आयु5त सो. यांना राहील.

नािशक महानगरपािलका,
महानगरपािलका, नािशक
मिहला व बालकयाण िवभाग

ितसरा मजला,
मजला,राजीव गांधी भवन,
भवन, शरणपुर रोड,
रोड,नािशक.422002.
नािशक.422002.
दु रBवनी
रBवनी मांक: 0253/2222452

Visit Us At : www.nashikcorporation.in,
योजना .4 अनाथ िनरािvत मुलांकिरता वाNषक शै0िणक शुकासाठी (फी) अथसहाHय िमळण& बाबत
अज मांक ------------- िदनांक:- /

अज िवनामुय
ित,

/2019

अजदाराचा पासपोट

मा.आयु5त/उप-आयु5त (समाज कयाण),

आकाराचा

नािशक महानगरपािलका नािशक ,

2वसा0ांिकत
फोटो

1.अजदाराचे/सं2थेचे नांव

2.मुलाचे नांव
3.संपण
ु  पKा

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

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

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

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

भाग मांक --------------------- िवभाग, नािशक

िकती वष@पासुन वा2त%य ---------- संपक . -------------------------------------------------

4.ज;मतारीख

5.शै0िणक पा1ता
6.धम

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

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

वय --------------------------जात ------------------------

7.मुलगा/मुलगी िश0ण घेत -----------------------------असलेला वग

8.शाळे चे नांव व पKा
9.आधार काड मांक

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

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

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

10.sया बँकेत बचत खाते आहे ----------------------------------- शाखा --------------+या बॅकंzेचे नांव

खातेदाराचे नांव ---------------------------------------

खाते मांक

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

आय एफ एस सी कोड ------------------------------------हमीप1

(र5कम 100 Eया मुiांक शुक पेपरवर सादर करणेत यावे)

मी, ------------------------------------------ राहणार ------------------------------

मिहला व बाल कयाण िवभागा अंतगत अज सादर करत आहे. सदर अज@ समवेत सादर केलेली सव कागदप1े मी
2वसा0ांिकत/सा0ांिकत केलेली आहे त. तसेच अज@ समवेत जोडलेली सव कागदप1े व सादर केलेली मािहती ही

खरी आहे. यामBये कोणतीही चुक अथवा खोटे पणा आढळयास, तसेच वरील योजनेकिरता इतर घटकामBये अज
केलेला नाही. दु बार अज आढळयास सदर योजने अंतगत िमळणारा लाभ/अनुदान महानगरपािलके माफत रk
करणेत येईल अथवा सदर र55कम वसुल कर7याचा अिधकार मनपाकडे आहे याची मला जाणीव आहे .

या योजनेकिरता नािशक महानगरपािलका यांEया मिहला व बाल कयाण िवभागा %यतीरी5त महाराIm शासन

अथवा इतर िठकाणी उ5त लाभासाठी अज सादर केलेला नाही अथवा मला अशा कारचे अनुदान िमळालेले नाही.

तरी ----------------------------------------------------------------------- या योजनेकिरता मला

महानगरपािलके माफत अनुदान दे 7यात यावे ही िवनंती.
िदनांक /

/2019

अजदाराची 2वा0री

छाननी सिमती
मािणत करणेत येते की, मी 2वत: अजदाराची गृहभेट कVन के.वाय.सी (KYC ) संदभ@तील िया व आव]यक

कागदप1ांची पुतता पुण केलेली आहे. 2तािवत घटकांचा लाभ दे 7यास अजदार पा1 असुन +यास मी िशफारस

करत आहे .

सदर अज पा1/अपा1 -------------------------------- अपा1तेचे कारण -----------------क.िलपीक

(नांव ----------------------------)
(िवभाग ------------------------- )
उपआयु5त समाजकयाण

नािशक महानगरपािलका,नािशक
आव]यक कागदप1े (कागदप1े स0म अिधका-याने मािणत करणे आव]यक आहे.)

1.वा2त%य पुरावा -- मालमKा धारक असयास चालु वष@चा मालमKा कर भरयाची पावती/िनवडणुक

ओळखप1/मतदार यादीतील नांव/पाणीपटटी/वीजबील/आधारकाड / 3 वष@चा भाडे

करारनामा /पारप1

(पासपोट )/रे शनकाड /िववाह न$दणी दाखला/राImीयकृत बँक&चे पासबुक/सलग तीन वष नामुमंपाEया शाळे त िशकत
असयाचा पुरावा <हणुन सादर करावा लागेल.

2.अनाथ िनराvीत असले बाबतचा सं2था/पालकांचा मा.;यायालयाकडील/पोलीस 2टे शनकडील दाखला.
3.िनराधार मुलांEया संदभ@त आई वडील यांचा मु+यु दाखला जोडणे आव]यक

4.मुलगा/मुलीEया िश0णा बाबतचा दाखला गुण पि1का व बोनाफाईड माणप1.

5.अनाथ मुले सं2थेत राहत असयास सं2थेने शासनाकडु न कोण+याही कारची िशIयवृKी घेत नसया बाबतचे
ितwा प1 2टँ प पेपरवर (नोटरी कVन) सादर करणे आव]यक.
6.V.100 Eया मुiांक शुक पेपरवर हमीप1.
अटी व शतQ

1.अजदाराचे नािशक महानगरपािलका 0े1ात िकमान 3 वष@चे वा2त%य असयाबाबत पुरावा <हणुन मालम ा धारक
असास चालू वषाचा मालम ा कर भराची पावती./िनवडणूक ओळखप/मतदार यादीतील नां व/पाणीपटटी/िवज
िबल/आधारकाड/3 वषाचा भाडे करारनामा / पारप(पासपोट)/ रे शनकाड / िववाह नोंदणी दाखला/रा'3यकृत बँकेचे
पासबुक पुरावा ,णुन सादर करावा लागेल.
2वयंसेवी सं2थेमBये असयास सं2थेचे ितwाप1 (ॲफीडे %हीट) उपरो5x पैकी कोणतेही दोन पुरावे जोडणे आव]यक

आहे .

2.अनाथ/िनराशीत असयाबाबतचा दाखला सादर करणे बंधनकारक राहील.

3.िवkाaयbने मागील शै0िणक वष@तील िश0ण पूण केलेले असावे. सोबत मागील वष@ची गुणपि1का जोडणे आव4क

राहील. शै 5िणक सं6थे चे 8माणप
4.िनराधार मुलांEया संदभ@त आई-वडील मयत असयाबाबत दोघांEयाही मृ+यूचा दाखला सादर करणे बंधनकारक
राहील.
5.अज@सोबत अनाथ/िनराvीत िवदयाaय@चा अलीकडील काळात काढलेला पासपोट साईज आकाराचा फोटो लावणे
आव4क राहील.
6.sया सामाजीक सं2था/मंडळे अनाथ/िनराvीत मुलांचे संगोपन करीत आहे त व sया सामािजक सं6था/मं डळां ना
शासनाचे अनु दान िमळत नाहीत अशा सामािजक सं6था/मं डळे अनाथ/िनरा:ीत मु लां चे या योजने क;रता अज क< शकतात.
7.लाभाaय@स महापािलकेकडे िवहीत नमु;यात व मुदतीत अज करावा लागेल.

8.शाळे त वेश घेतयाबाबतचा पुरावा <हणुन बोनाफाईड सटQिफकेटस ^कवा फी (शुक)भरणा केयाबाबतची पावती
सादर करणे बंधनकारक राहील.

9.अज@सोबत जोडण&त आलेली सव छायांिकत कागदप1 स0म अिधका[याने मािणत केलेली असावीत.

10.दाखल केलेया अज@Eया अनुषंगाने िशIयुवृKी/अनुदान मंजूर करणे अथवा नाकारणेचा अंितम अिधकार
मा.आयु5त सो. यांना राहील.

