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અરજી નબંર................................................. 

 

 

મ હલા અને બાળ િવકાસ િવભાગ, 
જુરાત રાજય 

“ગગંા વ પા પનુ:લગ્ન આિથર્ક સહાય યોજના”  
અંતગર્ત સહાય મેળવવા માટેન ુઅરજી પતર્ક 

 

અરજદારનો સયંકુત ફોટો  

 

 
અરજી કયાર્ની તારીખઃ ................................... 

પર્િત,          
દહજે પર્િતબધંક અિધકારી સહ રક્ષણ અિધકારી, 
....................................................................  
િજ  લો ......................................................... 

હુ ં નીચે સહી કરનાર ..........................................................................................આથી 
મિહલા અને બાળ િવકાસ િવભાગની “ગગંા વ પા પનુ:લગ્ન આિથર્ક સહાય યોજના” હઠેળ આિથર્ક 
સહાય મેળવવા માટે અરજી કરંુ  ંઅને તે સબંધંમા ંનીચેની િવગતો આપુ ં .ં  મારી જાણ મજુબ સપંણૂર્ 
સાચી છે. 
યિક્તગત માિહતી: 
૧. (અ) ગગંા વ પા આિથર્ક સહાય મળતી હોય તે મજુબ પુ  નામ : 
  ..................................................................................................................................... 
 (બ) પનુ:લગ્ન કયાર્ બાદનુ ંપુ  નામ: 
  ..................................................................................................................................... 
૨. કાયમી સરનામ ુ: .................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................. 
 તાલકુો ............................... િજ  લો .................................... પીનકોડ નબંર ............................ 
૩. અરજદારનુ ંકુટંુબ B.P.L. યાદી હઠેળ ન ધાયેલ છે ?      હા          ના    
૪. મોબાઇલ નબંર :.............................................અન્ય સપંકર્ નબંર ............................................. 
૫. અરજદારનો આધાર નબંર (મરજીયાત) : ................................................ આધાર મજુબ નામ 

(અંગેર્જીમા)ં ............................................................................................................................ 
૬. ઉંમર વષર્ઃ ................ જન્ મ તારીખઃ .......................... પનુ:લગ્ન કયાર્ તારીખ : ........................ 
૭. ાિત : અન.ુજાિત        અન.ુજનજાિત         સા.શૈ.પ.વ.          સામાન્ય 



 

૮.  રા ટર્ીયકૃત બેંક અથવા પો ટ ખાતામા ંસહાય મેળવવા માગંો છો તેની િવગત (પાસબકુની 
વપર્માિણત નકલ સામેલ રાખવી) : બેન્ક/પો ટનુ ંનામ ............................................................. 

 IFSC CODE ...............................................  ખાતા નબંર :………………………… .... . . . . . . . .… …  
 યિક્ત સાથે પનુ:લગ્ન થયા હોય તેની િવગતો:‐ 

૯. પુ  નામ : ......…………………………………………………………………………………………………  
૧૦. સરનામા અંગેનો આધાર : …………………………………………………………………………………  
૧૧. કાયમી સરનામુ ં: .........................…………………………………………………………………………  
 .............................................................................................................................................. 
૧૨. મોબાઇલ નબંર : ............................................ અન્ય સપંકર્ નબંર …… ..................................... 
 
 
થળ : ...............................................     
તારીખ : ............................................       અરજદારની સહી : ........................................... 
 
અરજી સાથે નીચેના પરુાવા રજુ કરવાના રહશેે (ચેક લી ટ) 
(૧) ગગંા વ પા આિથર્ક સહાય યોજના અંગેનો મજુંરી હકુમ 
(૨) પનુ:લગ્ન ની ન ધણી અંગેનુ ંપર્માણપતર્  
(૩)  યિક્ત સાથે પનુ:લગ્ન થયેલ છે તેના સરનામા અંગેનો પરુાવો  
(૪) પનુ:લગ્ન પરત્વે દંપિતના સયંકુત પાસપોટર્ સાઈઝના ંફોટા 
(૫) લાભાથીર્  એકાઉન્ટમા ંસહાય લેવા માગેં તે એકાઉન્ટની િવગત (પાસબકુની પર્થમ પાનાની 

વપર્માિણત નકલ) 
  


