
    
  

 
 

 
  

  

 

 

અરજી નંબર 

___________________ 
 

સામાજિક ન્યાય અન ેઅજિકારીતા જિભાગ (ગિુરાત સરકાર) 

જનયામક સમાિ સરુક્ષા પ્રભાગ 

દિવયાગં લગ્ન સહાય યોિનાનુ ંઅરજી પત્રક 

વયજતતગત માજહતી :                                                                                              અરિિારનો ફોટો 

અરિિારનંુ પુરુનામ : ____________________________________ 

અરિિારનાં જપતા/પજતનંુ નામ :  ____________________________________ 

અરિિારની જાજત :  ____________________________________ 

અરિિારની પેટાજાજત : ____________________________________ 
 

 

અરિિારની િન્મતારીખ :        ____________________________________   ઉંમર :            ______________________________ 

અરિિારનંુ લલંગ :                   ____________________________________મોબાઈલ નંબર :  ______________________________ 

ઈ-મેઇલ :                            ____________________________________  ફોન નંબર :        ______________________________ 

જિકલાંગતાનો પ્રકાર:                 ____________________________________  ટકાિારી આંક:    ______________________________ 

અરિિારનંુ હાલનુ ંસરનામંુ :       ________________________________________________________________________________ 

અરિિારનંુ કાયમી સરનામંુ :       ________________________________________________________________________________ 

અરજીની જિગતો : 

અરિિારની અન્ય જિગતો: 

લગ્ન કયાાની તારીખ : _________________________ લગ્નના દિિસે અરિિારની ઉંમર : _________________________ 

લગ્ન સમયએ પરજિત,અપરજિત કે 

જિિુર/જિિિા : 
_________________________ 

લગ્ન સમયે જ્ઞાજતમાં અગાઉ સગપિ કે 

લગ્ન થયેલ હોય અને છૂટાછેડા થયેલ 

છે? 

_________________________ 

િે કન્યા/કુમાર સાથ ેલગ્ન થયા હોય તેની જિગતો: 

િેની સાથે લગ્ન કરેલ હોય તો તેનંુ પૂરું નામ :__________________________________________________________________________ 

કન્યા/કુમારની જાજત : _________________________ કન્યા/કુમારની પેટાજાજત : _________________________ 

કન્યા/કુમારની િન્મ તારીખ : _________________________ લગ્નના દિિસે કન્યા/કુમારની ઉંમર : _________________________ 

લગ્ન રજીસ્ટર ઓફ મેરેજિસ ની ઓદફસ 

માં નોિાયેલું છે કે કેમ? : 
_________________________ 

આ યોિના હેઠળ અગાઉ સહાય 

મેળિેલ છે કે કેમ? : 
_________________________ 

કન્યા/કુમાર જિકલાંગ છે?                 _________________________ 

કન્યા/કુમાર જિતલાંગતાનો પ્રકાર : _________________________ કન્યા/કુમાર જિકલાંગતાની ટકાિારી : _________________________ 

કન્યા/કુમારના જપતા/િાલીનંુ સરનામંુ:____________________________________________________________________________ 

લગ્ન કરાિનાર પુરોજહતનંુ નામ:_______________________________________________________________________________ 

લગ્ન કરાિનાર પુરોજહતનંુ સરનામંુ:_____________________________________________________________________________ 

બેંકની જિગતો: 

બેંકનંુ નામ : _________________________ શાખાનું નામ :  _________________________ 

IFSC કોડ નંબર:  _________________________ બેંક એકાઉન્ટ નંબર : _________________________ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
  

 
 

 
  

 

ડૉતયમુને્ટની જિગતો :  

ક્રમ ડૉતયમુેન્ટનુ ંનામ ડૉતયમુેન્ટનો નબંર ફરજિયાત છે? 

1 
રહેઠાિનો પુરાિો (રેશન કાડા/િીિળી બીલ/ડ્રાઇલિંગ લાઈસન્સ/આિાર 

કાડા/ચૂંટિી કાડા પૈકી કોઈ પીએન એક) 
 હા 

2 અરિિારનંુ શાળા છોડયાનંુ પ્રમાિપત્ર   હા 

3 કન્યા/કુમારનંુ શાળા છોડયાનંુ પ્રમાિપત્ર  હા 

4 
અરિિારનંુ જિકલાંગ ઓળખકાડા અથિા જસજિલ સિાનશ્રીનો 

જિકલાંગતના િાખલાની પ્રમાજિત નકલ 
 હા 

5 બંનેના સંયુકત લગ્ન િખતના ફોટા  હા 

6 લગ્ન કંકોત્રી  હા 

7 
અરિિારનંુ જિકલાંગ ઓળખકાડા અથિા જસજિલ સિાનશ્રીનો 

જિકલાંગતના િાખલાની પ્રમાજિત નકલ 
 હા 

8 લગ્ન રજીસ્ટર ઓફ મેરેજિસ ની ઓદફસ માં નોિાયેલું   હા 

9 છૂટાછેડા અંગેના િસ્તાિેિ  હા 

10 બેંક પાસબુકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રિ કરેલ ચેક  હા 

11 સોગંિનામુ   હા 

સ્થળ : ________________          અરિિારની સહી : ________________                                તારીખ :________________ 

 


