સામાજિક ન્યાય અને અજિકારિતા જિભાગ (ગુિિાત સિકાિ)
જનયામક, અનુસજૂ િત જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ
માઇ િમાબાઇ આંબડે કિ સાતફેિા સમુહ લગ્ન
યોિના હેઠળ સંસ્થા ને સહાય મેળિિા અંગન
ે ું અિજી પત્રક

અરજી નંબર

_______________________

સંસ્થાની જિગતો:
સંસ્થાનું નામ:
સંસ્થાનું પોસ્ટલ સિનામું:
જિલ્લો:
તાલુકો:
સંસ્થાનો ટેજલફોન નંબિ :

સંસ્થાનો મોબાઈલ નંબિ :

સંસ્થાની સ્થાપના તાિીખ:

સંસ્થાની િેબસાઇટનું નામ:

સંસ્થાનું ઈ-મેલ આઇડી :

સંસ્થાનો ફેક્સ નંબિ :

__________________

સંસ્થાનાં સંપકકકતાક વ્યજક્તની જિગતો::
સંપકકકતાક વ્યજક્તનું નામ

સંપકકકતાક વ્યજક્તનો હોદ્દો:

સંપકકકતાક વ્યજક્તનો ઈ-મેલ આઇડી:

સંપકકકતાક વ્યજક્તનો મોબાઈલ નંબિ

નોંિણીની જિગતો:
સંસ્થા હાલ કયા કાયદા હેઠળ િજિસ્રેશન

નોંિણીનો નંબિ:

થયેલ છે ?
નોંિણીની તાિીખ:

કયા જિલ્લામાં િજિસ્ટિ થયેલ છે ?

કાયદા અને નોંિણીની જિગત:

અિજીની જિગતો:
સમુહ લગ્નનું નામ:

સમુહ લગ્નનો જિલ્લો:

સમુહ લગ્નનો તાલુકો:

સમુહ લગ્નનું ગામ:

સમુહ લગ્નનું સ્થળ:

સમુહ લગ્નની તાિીખ:

સમુહ લગ્નના સ્થળનો પીનકોડ:

બેંકની જિગતો:
બેંકનું નામ:

શાખાનું નામ:

IFSC કોડ નંબિ:

બેંક એકાઉન્ટ નંબિ

ડૉક્યુમન્ે ટની જિગતો :
ક્રમ

ડૉક્યુમન્ે ટનું નામ

1

જિલ્લા નાયબ જનયામક/જિલ્લા સ.અ (અનુસૂજિત જાજત) ને અગાઉથી
લેજખત જાણ કિેલ હોય તે પત્ર

હા

2

સંસ્થાનું નોંિણી અંગેનું પ્રમાણપત્ર

હા

3

આમંત્રણ પજત્રકા / કંકોત્રી

હા

4

બેંક પાસબૂકની પ્રથમ પાનાની નકલ / િદ કિેલ િેક

હા

સ્થળ : ________________

ડૉક્યુમન્ે ટનો નંબિ

અિિદાિની સહી :____________________ તાિીખ : ______________________

ફરિિયાત છે ?

સામાજિક ન્યાય અનેઅજિકારિતાજિભાગ(ગુિિાતસિકાિ)
જનયામક, અનુસજૂ િત જાજત કલ્યાણ પ્રભાગ
માઇ િમાબાઇ આંબડે કિ સાતફેિા સમુહ લગ્ન

અરજી નંબર

યોિના હેઠળ યુગલ ને સહાય મેળિિા અંગન
ે ું અિજી પત્રક

_______________________

વ્યજક્તગત માજહતી :
અિિદાિનું પુરુ નામ :
અિિદાિનાં જપતા/પજતનું નામ :

અિિદાિનો ફોટો

અિિદાિની જાજત :
અિિદાિની પેટાજાજત :
અિિદાિની િન્મ તાિીખ :

ઉંમિ:

__________________

અિિદાિનું લલંગ:

મોબાઈલ નંબિ

__________________

ઈ-મેઇલ:

ફોન નંબિ :

__________________

અિિદાિનું હાલનું સિનામું:
અિિદાિનું કાયમી સિનામું:

અિજીની જિગતો :
કન્યાના જપતા/ િાલીનું સિનામું :

િિ િિુનો લગ્ન

કન્યાના કન્યાના જપતાની િાર્ષકક આિક :

સમયનો સંયક્ુ ત

કન્યાના જપતા/ િાલીનો ટેજલફોન નંબિ :

ફોટો

લગ્ન કિનાિ યુિકનું પુરુ નામ :
યુિકનું સિનામું:
લગ્ન કિનાિ યુિકના જપતાનું નામ :

લગ્ન કિનાિ યુિકના જપતાનું સિનામું: __________________

લગ્ન કિનાિ યુિકની જાજત :

લગ્ન કિનાિ યુિકની પેટા જાજત:

__________________

લગ્ન કિનાિ યુિકની િન્મ તાિીખ :

લગ્ન કિનાિ યુિકની ઉંમિ/ િષક :

__________________

લગ્નની તાિીખ:

લગ્નનું સ્થળ:

__________________

લગ્ન કિાિનાિ સંસ્થાનું નામ:
િજિસ્રેશન તાિીખ :

ડૉક્યુમન્ે ટની જિગતો :
ક્રમ

ડૉક્યુમન્ે ટનું નામ

ડૉક્યુમન્ે ટનો નંબિ

ફરિિયાત છે ?

1

લગ્નની કંકોત્રી

હા

2

સમૂહ લગ્નના આયોિકોએ આપિાનું થતું પ્રમાણપત્ર

હા

3

કન્યાના જપતાનો આિકનો દાખલો. (સક્ષમ અજિકાિીનો)

હા

4

યુિક /યુિતીના શાળા છોડયાના પ્રમાણપત્રો/ િન્મ નોંિણીનો દાખલો/
ઉંમિના પુિાિા/ સિકાિી તબીબી પ્રમાણપત્ર. (કોઈપણ એક પુિાિો)

હા

5

જાજતનો દાખલો

હા

6

બેંકપાસબુકની નકલ/િદ કિેલ િેક

હા

સ્થળ : ________________

અિિદાિની સહી:____________________

તાિીખ : ______________________

