
 
 

 

 

અરજી નબંર 

____________________ 
 

સામાજિક ન્યાય અન ેઅજિકારરતા જિભાગ (ગિુરાત સરકાર) 

જનયામક, જિકસતી જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ 

કુિંરબાઈનુ ંમામરેુ યોિના 

(સા.શ.ૈપ.િ તથા આ.પ.િ.)ની કન્યાના લગ્ન પ્રસગં ેનાણાકંીય સહાય મળેિિા અગંનેુ ંઅરજીપત્રક  

વ્યજતતગત માજહતી :                                                                                                   અરિદારનો ફોટો 

અરિદારનંુ પુરુ નામ : ____________________________________ 

અરિદારનાં જપતા/િાલીનંુ નામ :  ____________________________________ 

અરિદારની જાજત :  ____________________________________ 

અરિદારની પેટાજાજત : ____________________________________ 
 

 

અરિદારની િન્મ તારીખ :        ____________________________________    ઉંમર :              ______________________________ 

અરિદારનંુ લલંગ :                   ____________________________________    મોબાઈલ નંબર :  ______________________________ 

ઈ-મેઇલ :                             ____________________________________    ફોન નંબર :        ______________________________ 

અરિદારનંુ હાલનંુ સરનામું :       ________________________________________________________________________________ 

અરિદારનંુ કાયમી સરનામું :      ________________________________________________________________________________ 

લગ્ન સમહૂલગ્નમાં કરેલ છે?      ________________________________________________________________________________ 

સમૂહલગ્નના સ્થળનો તાલુકો,જિલ્લો : ____________________________________________________________________________ 

 

અરજીની જિગતો : 

 લગ્ન કયાાની તારીખ : __________________________ લગ્નના રદિસે કન્યાની ઉંમર િર્ા : _______________________________ 

લગ્ન કરનાર કન્યાના બહેનોની સંખ્યા : ___________________________________ 

લગ્ન કરનાર કન્યાના જપતા/િાલીનો આિારકાર્ા નંબર : ___________________________________ 

લગ્ન કરનાર કન્યાના મા-બાપ/િાલીની બિા સાિનોની મળીને િાર્ર્ાક આિક : ___________________________________ 

કન્યાના જપતા/િાલીનંુ સરનામું : __________________________________________________________________________________ 
 

િે યિુક સાથ ેલગ્ન થયા હોય તનેી જિગતો 

િરનંુ પૂરંુ નામ : ___________________________________ 

િરનો આિારકાર્ા નંબર : ___________________________________ 

િરના જપતાનંુ નામ : ___________________________________ 

િરની જાજત : ___________________________________ 

િરની પેટાજાજત : ___________________________________ 
 

 

 

              િર કન્યાનો સંયુતત ફોટો 

 

િરની િન્મ તારીખ :  ___________________________________ લગ્નના રદિસે િરની ઉંમર િર્ા :   _________________ 

કન્યાની બેંકની જિગતો : 

બેંક/ પોસ્ટનંુ નામ  : ___________________________________ શાખાનંુ નામ :                _______________________________ 

IFSC કોર્ નંબર: ___________________________________ બેંક/ પોસ્ટ એકાઉન્ટ નંબર : _______________________________ 

 

 

 



 

 

ર્ૉતયમુને્ટની જિગતો :  

ક્રમ ર્ૉતયમુને્ટનુ ંનામ ર્ૉતયમુને્ટનો નબંર ફરજિયાત છે? 

1 કન્યાનંુ આિાર કાર્ા  હા 

2 કન્યાના જપતા/િાલીનંુ આિાર કાર્ા  હા 

3 કન્યાના જપતાના રેશનકાર્ાની નકલ (બન્ને પાના)  હા 

4 
સક્ષમ અજિકારીશ્રી પાસેથી મેળિેલ કન્યાની જાજતનો દાખલો.(આર્થાક 

પછાતિગાના અરિદારે જાજતનો દાખલો િોર્િાની િરૂર નથી.) 
 ના 

5 સક્ષમ અજિકારીશ્રી પાસેથી મેળિેલ યુિકની જાજતનો દાખલો  ના 

6 
રહેઠાણનો પુરાિો (િીિળી જબલ/લાઇસન્સ/ભાર્ાકરાર/ચંુટણી કાર્ા પૈકી કોઈ એક 

પણ) 
 હા 

7 કન્યાના જપતા/િાલીની િાર્ર્ાક આિકનો દાખલો  હા 

8 કન્યાની િન્મ તારીખ નો પુરાિો  હા 

9 યુિકની િન્મ તારીખ નો પુરાિો  હા 

10 લગ્ન કંકોત્રી  હા 

11 લગ્ન નોંિણી પ્રમાણપત્ર  હા 

12 બેન્ક પાસબૂક / રદ કરેલ ચેક (યુિતીના નામનંુ)  હા 

13 બાંહેિરી પત્રક  હા 

14 એકરારનામું  હા 

15 
અરિદાર કન્યાના જપતા હયાત ન હોઈ તેિા રકસ્સામાં તેમના મરણના દાખલની 

નકલ   ના 

સ્થળ : ________________                                    અરિદારની સહી : ________________     તારીખ :  ________________  
 

 

 


