ુ રાત સરકાર
ગજ
સામાજીક ન્યાય અને અધિકારીતા ધિભાગ

વિના મુલ્યે

ધિકલાાંગ લગ્ન સહાય યોજનાન ાંુ અરજી પત્રક
પ્રવિ,
જિલ્લા સમાિ સુરક્ષા અવિકારીશ્રી,
જિલ્લો: .........................................
િયભારિ સાથે િણાિિાનુ ું કે હુ ું શ્રી. ................................................................................................
ઉંમર િર્ષ: ......................... જાવિ:- .................................... રહે:- .............................................................
................................................................................................ જિલ્લો:- ..............................................
રાિય સરકારશ્રીની વિકલાુંગ લગ્ન સહાય હેઠળ આવથિક સહાય મેળિિા માગુું છું. મારી હકીકિ નીચે િણાવ્યા
મુિબ છે .
૧

અરિદારનુ ું પુરૂ નામ

૨

પુરેપરૂુ સરનામુ,ું ટે લીફોન નુંબર સાથે

૩

અરિદારની જાવિ (પુરૂર્/સ્ત્રી)

૪

અરિદારનો અભ્યાસ

૫

અરિદારની જાવિ/પેટાક્ષાવિ (અનુસચુ ચિ જાવિ, અનુસચુ ચિ
િનજાવિ/સામાજીક અને શૈક્ષચણક રીિે પછાિ િગષ)

૬

િન્મ િારીખ િથા લગ્ન સમયે ઉમુંર

૭

લગ્ન પ્રસુંગે પરચણિ, અપરચણિ કે વિધુર

૮

અરિદાર વિકલાુંગ હોય િો વિકલાુંગિાનો પ્રકાર
(દ્રષ્ટીહીન/મુકબધિર/માનસીક પડકારીતા/અસ્થિધિષયક)

૯

અરિદારનો વિકલાુંગ ઓળખકાર્ષ અથિા વસવિલ સર્જનશ્રીનો
વિકલાુંગિાનુ ું પ્રમાણપત્ર

૧૦

લગ્ન સમયે ક્ષાવિમાું અગાઉ સગપણ કે લગ્ન થયેલ છે કે કે મ?

૧૧

અગાઉ લગ્ન કે સગપણ થયેલ ુ હોય િો, છટાછે ર્ા ક્યારે લીિા િે
અંગેના દસ્િાિેજી પુરાિા રજુ કરિા.

૧૨

જેની સાથે લગ્ન કરે લ હોય િો િે કન્યાનુ ું નામ

૧૩

કન્યા/કુ મારના વપિા અગર િાલીનુ ું નામ,સરનામુ ું

૧૪

કન્યા/કુ મારનુ ું પુરેપરૂુ સરનામુ,ું ટે લીફોન નુંબર સાથે

૧૫

કન્યા/કુ માર વિકલાુંગ હોય િો વિકલાુંગિાનો પ્રકાર
(દ્રષ્ટીહીન/મુકબધિર/માનસીક પડકારીતા/અસ્થિધિષયક)

૧૬

કન્યા/કુ મારનો વિકલાુંગ ઓળખકાર્ષ અથિા વસવિલ સર્જનશ્રીનો
વિકલાુંગિાનુ ું પ્રમાણપત્ર

૧૭

કન્યા/કુ માર ની જ્ઞાવિ /પેટા જ્ઞાવિ

૧૮

િન્મ િારીખ અને લગ્ન સમયે ઉંમર

૧૯

લગ્ન કયાષ િારીખ

૨૦

લગ્ન કરાિનાર પુરોહહિનુ ું નામ અને સરનામુ ું

૨૧

લગ્ન રજીસ્ટર ઓફ મેરેજીસની ઓફીસમાું નોિાયેલ ુું છે કે કેમ? અને
િેણી પ્રમાચણિ નકલ ચબર્િી.

૨૨

આ યોિના હેઠળ અગાઉ સહાય મળે લી છે કે કે મ?

૨૩

અરિદારનો રાષ્ટ્રીયક્રુત્ત બેંકમાું ખાતુ, (બેંકનુ ું નામ, શાખા િથા
સેવિગ્સ એકાઉન્ટ નુંબર સાથે)

૨૪

રે શનકાર્ષ નુંબર/આિારકાર્ષ નુંબર/ડ્રાઇિીંગ લાયસન્સ નુંબર

૨૫

અન્ય વિગિ

એકરારનામ:ાંુ આથી હુ ું એકરાર કરુ છું કે આ યોિના હેઠળ અગાઉ મે કોઇ અરજી કરી નથી કે લાભ મેળિેલ નથી. ઉપ્રોકિ
ુ ષ સાચી દશાષ િેલ છે કે ખોટી હકીકિ રજુ કરિી. િે ફોિદારી ગુન્હો
ફોમષમાું દશાષ િેલ વિગિો મારી જાણકારી મુિબ સુંપણ
બને છે . િેની અમોને પુરી જાણકારી છે .
િારીખ:
સ્થળ:-

...........................................

સાક્ષીઓ:

અરિદાની સહી
અ.ન.

નામ

સરનામુાં

સુચનાઓ:- અરજી સાિે નીચેના આિાર/પુરાિાઓ સામેલ રાખિા.
૧. બાંનેના શાળા છોડયાનાાં પ્રમાણપત્ર (થકુ લ લીિીંગ સાિે)
૨. ધિકલાાંગ ઓળખકાડડ અિિા ધસધિલ સર્જનશ્રીનો ધિકલાાંગતાના દાખલાની પ્રમાણણત નકલ
૩. રે શનાકાડડ ની પ્રમાણણત નકલ.
ુ ત ફોટા/ લગ્ન કાં કોત્રી
૪. બાંનેના સાંયક
૫. લગ્ન રજીથરાર ઓફ મેરીજીસનીએ ઓફીસમાાં નોંિાયેલ હોય તો, તેની પ્રમાણણત નકલ

સહી

