
  

 

 

અરજી નંબર 

____________________ 
 

સામાજિક ન્યાય અને અજિકારરતા જિભાગ (ગુિરાત સરકાર) 

જનયામક, અનસુજૂિત જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ 

ડૉ. સજિતાબને આબંડેકર આતંરજ્ઞાજતય લગ્ન સહાય યોિના 

આંતરજ્ઞાજતય લગ્ન પ્રસંગ ેનાણાકંીય સહાય મેળિિાનુ ંઅરજીપત્રક 

પ્રજત 

નાયબ જનયામક  

અનસુજુિત જાજત કલ્યાણ 

વ્યજતતગત માજહતી :                                                                                                   અરિદારનો ફોટો 

અરિદારનંુ પુરુ નામ : ____________________________________ 

અરિદારનાં જપતા/પજતનંુ નામ :  ____________________________________ 

અરિદારની જાજત :  ____________________________________ 

અરિદારની પેટાજાજત : ____________________________________ 
 

 

અરિદારની િન્મ તારીખ :        ____________________________________    ઉંમર :              ______________________________ 

અરિદારનંુ લલંગ :                   ____________________________________    મોબાઈલ નંબર :  ______________________________ 

ઈ-મેઇલ :                             ____________________________________    ફોન નંબર :        ______________________________ 

અરિદારનંુ હાલનુ ંસરનામંુ :       ________________________________________________________________________________ 

અરિદારનંુ કાયમી સરનામંુ :       ________________________________________________________________________________ 

અરજીની જિગતો : 

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

આ લગ્ન માતા/જપતા કે િાલીની સંમજતથી કરેલ છે ?  હા  __________ના ________________________ 

આંતરજ્ઞાજતય લગ્ન થી િોડાિાનો મુખ્ય ઉદેશ/ધ્યેય :  ___________________________________ 

લગ્ન સમયએ પરજણત,અપરજણત કે જિિુર/જિિિા :    ___________________________________ 
 

િે યિુક/યિુતી સાથ ેલગ્ન થયા હોય તનેી જિગતો 

યુિક/યુિતીનંુ નામ : ________________________________ 

યુિક/યુિતીના જપતા/િાલીનંુ નામ : ________________________________ 

યુિક/યુિતીની જાજત : ________________________________ 

યુિક/યુિતીની પેટાજાજત : ________________________________ 

યુિક/યુિતીનો આિારકાડા નંબર : ________________________________ 

યુિક/યુિતીનો ફોન/મોબાઇલ નંબર : ________________________________ 
 

 

 

િર કન્યાનો સંયુતત ફોટો 

 

યુિક/યુિતીની િન્મ તારીખ :  ________________________________ લગ્નના રદિસે યુિક/યુિતીની ઉંમર િર્ા :  ______________ 

લગ્ન સમયએ પરજણત,અપરજણત કે જિિુર/જિિિા :  _______________________  
 

યુિક/યુિતીનંુ સરનામંુ : _______________________________________________________________________________________ 

અરિદારની બેંકની જિગતો : 

બેંક/ પોસ્ટનંુ નામ  : __________________________________ શાખાનું નામ :                _______________________________ 

IFSC કોડ નંબર: __________________________________ બેંક/ પોસ્ટ એકાઉન્ટ નંબર : _______________________________ 

 



 

ડૉતયુમને્ટની જિગતો :  

ક્રમ ડૉતયુમને્ટનુ ંનામ ડૉતયુમને્ટનો નંબર ફરજિયાત છે? 

1 
અરિદારે છૂટાછેડા તયારે લીિા તે અંગેના દસ્તાિેિ  

(લગ્ન સમયે અરિદાર પરજણત હોય તો)  
 હા 

2 
અરિદારના પહેલાના પજત/પત્નીનો મરણનો દાખલો 

(લગ્ન સમયે અરિદાર જિિુર/જિિિા હોય તો)  
 હા 

3 
યુિક/યુિતીએ છૂટાછેડા તયારે લીિા તે અંગેના દસ્તાિેિ 

(લગ્ન સમયે યુિક/યુિતી પરજણત હોય તો)  
 હા 

4 
મરણનો દાખલો 

(લગ્ન સમયે યુિક/યુિતી જિિુર/જિિિા હોય તો)  
 હા 

5 અરિદારનંુ આિારકાડા  હા 

6 અરિદારની જાજતનંુ પ્રમાણ પત્ર  હા 

7 અરિદારનો શાળા છોડયાનો દાખલો  હા 

8 યુિક/યુિતીનંુ જાજતનંુ પ્રમાણ પત્ર  હા 

9 યુિક/યુિતીનો શાળા છોડયાનો દાખલો  હા 

10 
રહેઠાણનો પુરાિો (િીિળી જબલ/ લાઇસન્સ/ ભાડાકરાર/ િુંટણી કાડા/ રેશનકાડા 

પૈકી કોઈ પણ એક) 
 હા 

11 લગ્ન નોંિણી નુ પ્રમાણ પત્ર  હા 

12 
બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / રદ કરેલ િેક (સંયુતત એકાઉન્ટ હોિુ 

િોઇએ) 
 ના 

13 એકરારનામંુ  હા 

સ્થળ : ________________                                    અરિદારની સહી : ________________     તારીખ :  ________________  
 

 

 


