
                    રયશળષ્ટ – ૧        વળના મલુ્યે 

વભાજ કલ્માણ અને આરિજાશિ શલકાવ શલબાગના િા./૨૦/૧૦/૨૦૯૫ના ઠયાલ ક્રભાાંક એવ.વી.ડફલ્ય.ુ 
૧૦૯૧/૯૭૫(૯૫)-૨-જુન ુફીડાણ 

ફી.ી.એર. નાં. : ____________ 

 

અન.ુ જનજાવિઓની કન્યાના ગ્ન પ્રસગેં કંુળરબાઈનુ ંમામેરૂ મગંસતુ્ર યોજના હઠેલ નાણાકંીય સહાય 

મેલળળા માટેનુ ંઅરજીત્રક 

_________________________________________________________________________ 
૧. રગ્ન કયનાય કન્માનુાં યેુરુૂ નાભ :  

  વયનામુાં :     ગાભ :    ો.   
 િા.      જજ.      
    

૨.  રગ્ન કયનાય કન્માના શિા / લારીનુાં નાભ અને વયનામુાં : 
  ( શિા શમાિ ન શોમ િો લારીનુાં નાભ રખવુાં )   

૩.  રગ્ન કયનાય કન્માના ભા – ફા / લારીની ફધા વાધનોની ભીને  
  લાશિક આલક ( વક્ષભ અશધ. નો િાખરો જોડલો )    :  

  િ.ક. ભાંત્રી.  

૪.  રગ્ન કયનાય કન્માના શિાના ફાકોની વાંખ્મા િેભાાં તુ્ર /  

  તુ્રી ની વાંખ્મા        :  

૫. રગ્ન કયનાય કન્માની ેટા જાશિ     :  

  ( વક્ષભ અશધ. ન ુજાશિનુાં પ્રભાણત્ર જોડવુાં)  

૬.   રગ્ન કયનાયની કન્માની અન્મ ફશનેોના રગ્ન થમા શોમ િો : 
  િેનુાં નાભ અને િેભના રગ્નની િાયીખ  
૭.  જન્ભ િાયીખ (ળાા છોડયા અંગેનો િાખરો કે જન્ભ   :  

  નોંધણીના િાખરાની ખયી નક્ર જોડલી  

 
 

 
 

લયલધનુો રગ્ન 
વભમનો વાંયકુ્િ  

પોટો 
 
 
 

 

૮.  રગ્ન કમાાની િાયીખ રગ્ન ના રિલવે ઉભાંય  _______- લા ______ભાવ ( ઉભાંય અંગેનો યુાલો ) 

૯.  રગ્ન જે યલુક વાથે થમા શોમ િેનુાં રુૂ નાભ અને વયનામુાં  : 

૧૦. રગ્ન કયનાય કન્માના ભા – ફા / લારીએ આ મોજનાનો  

  રાબ રીધેર નથી િેવુાં એકયાય નામ ુ   :  

 

સ્થ :       ૧.  કન્માની વશી  

િાયીખ :       ૨.  શિા / લારીની વશી  



યીશળષ્ટ – ૨ 

 

એકરાર નામ ુ

 

  આથી હુાં ખાિયી લુાક જણાવુાં છુ કે ભાયી તુ્રી / ાલ્મ નાભે ...................... ના રગ્ન 

િાયીખ ........................ના યોજ થમા છે.  િેનો હુ ાં એકયાય કરૂ છુાં. 
 

 

રૂફરૂ        શિા/ લારીની વશી  

િ.ક.ભાંત્રી / વયાંચ   

 

નળરણણિ દંવિએ આળાનુ ંસમંવિત્રક 

 

   આથી અભો વશી કયનાય હુ ાં (કન્માના) શ્રીભિી.......................... મ.ુ........................... 

િા............................ જજ....................... િથા ભાયા શિનુાં નાભ ...................... મ.ુ 

............... િા. .................. જજ................ અભો ફાંને્ન ખાનગી ખાત્રી લુાક જણાલીએ છીએ કે 

અભાયા રગ્ન િાયીખ .................... ના યોજ થમા છે . અને અભોએ કુાંલયફાઈના ભાભેયાની 

વશામની અયજી કયેર છે . જેનો રાબ વયકાયશ્રી િયપથી આલાભાાં આલે છે . િો વયકાયશ્રીની 

કુાંટુાંફ શનમોજનની નીિી અને શનમભોનુાં અભર કયીશુાં / ારન કયીશુાં િેનો એકયાય કયી સ્લેચ્છાએ 

વાંભશિ આીએ છીએ.  

સ્થ:        ૧.  કન્માની વશી  

િાયીખ     

વાક્ષી : ભાયી રૂફરૂ  

વાક્ષીનુાં રુૂ નાભ  વશી :     ૨.  કન્માના શિની વશી  

વયનામુાં : 
 

 

 

 



રયશળષ્ટ – ૩ 

વભાજ કલ્માણ અને આરિજાશિ શલકાવ શલબાગના િા./૨૦/૧૦/૨૦૯૫ના ઠયાલ ક્રભાાંક એવ.વી.ડફલ્ય.ુ 

૧૦૯૧/૯૭૫(૯૫)-૨-જુન ુફીડાણ 

               

બાહંધેરી ત્રક 

  આરિજાશિ શલકાવ શલબાગના િા ./૫/૪/૨૦૧૨ના ઠયાલ ક્રભાાંક ટી.એ.ી/૧૧૨૧૨/ન.ફા./૪/ઘ  ભાાં 

જનાવ્મા પ્રભાણે અનુ . જનજાશિના લગોની ગયીફી યેખા નીચે જીલિા કુટુાંફોની કન્માના રગ્ન 

પ્રવાંગે કુલાંયફાઈનુાં ભાભેરૂ મોજના શઠે રૂ. ૧૦,૦૦૦/- (અંકે રૂશમા િવ શજાય ) આલા .  

   

  હુાં શ્રી .............................. ગાભ.........................િા.......................... જજ. ...................... 

જાિે................ ઉભાંય................... લા ફાાંશધેયી રખી આ ુછુ કે ભાયે ..................... કન્માએ (તુ્રીઓ 

છે ) િેભાાંથી ........................... તુ્રી (કન્મા) ના રગ્ન થમા છે . િેભના રગ્ન પ્રવાંગે આ અથલા અનુ . 

જનજાશિના કુટુાંફોની કન્માના રગ્ન પ્રવાંગે ભાંગસતુ્ર / ભાભેયા મોજના શઠે વશામ ભેર નથી . િેથી 

ભાયી તુ્રી નાભે................................... રગ્ન જે િાયીખ ........................ ના યોજ થમા છે. િેના રગ્ન 

પ્રવાંગે આ મોજના / કુાંલયફાઈનુાં ભાભેરૂ મોજનાનો રાબ રીધેર નથી િેવ ુખાત્રી લુાક જણાલીને ફાાંશધેયી 

આ ુછુાં.  

  કુાંલયફાઈનુાં ભાભેરૂ મોજનાનો એકજ કુાંટુાંફભાાં ગભે િેટરી કન્માઓ શોમ િેભાાંથી એક જ કન્માના રગ્ન 

પ્રવાંગે મોજનાનો રાબ ભે છે . િે હુાં જાણુાં છુાં . અને એકથી લધાયે તુ્રીઓ કન્માઓના રગ્ન પ્રવાંગે 

કુાંલયફાઈનુાં ભાભેરૂ મોજનાનો રાબ રીધેર નથી . જો ખોટો એકયાય વાબફિ થામ િો વયકાયશ્રી ભાયી વાભે 

છેિયીંડી અંગે પોજિાયી યાશ ેણ ગરા રઈ ળક્ળે . અને ભને ભેર યોકડ િથા રકળાન શલકાવ ત્રોની 

યકભ અને િેના ઉયના વ્માજની યકભ વરશિ બયલાની હુાં આથી રેખીિ ફાાંશધેયી આ ુછુાં.  

 

સ્થ :      રૂફરૂ   

િાયીખ    િ.ક.ભાંત્રી / વયાંચ    કન્માના શિા / લારીની વશી 
 

નોંધ :  લારીના એકયાય નાભાભાાં ાલ્મ તુ્રી અંગે અનરુૂ સધુાયો કયી એકયાય નામ ુઆલાનુાં યશળેે.  

 ાગ ુન ડત ુચેકી નાખવુ.ં  

 

 

 



  : મદદની સમાજ કલ્યાણ અવધકારી / સમાજ કલ્યાણ વનરીક્ષકશ્રીનો અણિપ્રાય : 
   

  ઉયોક્િ અયજીની શલગિોની ખયાઈ ભે જાિે કયી છે . અને િે ફયાફય ભાલભુ ડેર છે . 

જેથી રૂ . ૧૦,૦૦૦/- અંકે રૂશમા િળ શજાયની વશામ શનમભોનવુાય ભાંજુય કયલા ભાયી સ્ષ્ટ 

બરાભણ છે. ભાયા દ્વાયા અયજીની ખયાઈ કયેર શલગિો નીચે પ્રભાણે છે.  

૧. અયજિાય કન્માનુાં નાભ  :  

૨. કન્માના શિાનુાં નાભ િથા વયનામુાં  

  ( શિા શમાિ ન શોમ િો લારીનુાં નાભ રખવુાં ) 

:  

૩. કન્માના શિાની લાશિક આલક  :  

૪. ેટા જાશિ  :  

૫. કન્માની જન્ભ િાયીખ  :  

૬. રગ્નની િાયીખ  :  

૭. રગ્નની િાયીખે કન્માની ઉભાંય  :  

૮. કન્માના શિાની જન્ભ િાયીખ   :  

૯. રગ્ન કમાાના ૧ લાની અંિય અયજી ભેર છે કે કેભ ?  :  

૧૦. કુટુાંફની અન્મ કોઈ કન્માને અગાઉ રાબ ભેલેર છે કે 

     કેભ ?  

:  

૧૧. ફારગ્ન થમેર છે કે કેભ ?  :  

 

સ્થ :      ભિિનીળ વભાજ કલ્માણ અશધકાયી/ વભાજ કલ્માણ શનયીક્ષક  

િાયીખ       વરશ િથા શવક્કો 

 

 

 

 

 



કચેરીએ િરળાની વળગિ  

  શ્રી ............................ યશ.ે....................ને કુાંલયફાઈ ભાભેયા વશામ ભાટેની અયજીની 

ચકાવણી કયિા શનમભોનુાંવાય ફયોફય ભાલભુ ડેર છે િેભને રૂ . ૧૦,૦૦૦/- અંકે રૂ. િળ શજાયની 

વશામ શનમભોનવુાય ચકુલલા આથી ભાંજુય કયલાભાાં આલે છે.  

 

મોજનાના કાભ કયિા 
કભાચાયીની વશી 

અશધક્ષકની વશી િકેિાયી અશધકાયી  
(આરિજાશિ શલકાવ ) 

 

સદરહું અરજી ત્રક સાથે નીચે જણાળે પરુાળા રજુ કરળાના રહેે. જેની નોંધ ેળી.  

કન્યાના પરુાળા  :  

1. યેળનકાડાની ઝેયોક્ષ િથા ભકાનલેયાની ાલિી  

2. ળાા છોડયા નુાં પ્રભાણત્ર  

3. જાશિ અંગેનો વક્ષભ અશધકાયીશ્રીનો િાખરો  

4. રગ્ન કઈ િાયીખે કમાા ગાભ , કોના તુ્ર વાથે િેભજ નુ : રગ્ન કયિા નથી િે અંગેનુાં 

િરાટી કભ ભાંત્રીનુાં પ્રભાણત્ર  

5. કન્મા િથા કન્માના શિા શાર શ ુકયે છે િથા વયકાયી કે અધા વયકાયી નોકયી કયિા નથી િે 

અંગેનુાં િરાટીનુાં પ્રભાણત્ર   

6. કાંકોત્રી છાલી શોમ િો િેની નકર  

7. કન્માના શિાની લાશિક આલક ભમાાિા ગ્રાભ શલસ્િાયભાાં રૂ ૨૭,૦૦૦/-અને ળશયેી શલસ્િાયભાાં 

રૂ ૩૬,૦૦૦ થી ઓછી શોલાનો િાખરો ( િ.ક.ભાંત્રી / ભાભરિિાયશ્રી )  

કન્યાના વિના પરુાળા : 

1. યેળનકાડાની ઝેયોક્ષ િથા ભકાનલેયાની ાલિી  

2. ળાા છોડયા નુાં પ્રભાણત્ર  

3. જાશિ અંગેનો વક્ષભ અશધકાયીશ્રીનો િાખરો  

4. કન્માના શિ શાર શુાં કયે છે , િથા વયકાયી કે અધા વયકાયી નોકયી કયિા નથી િે અંગેનુાં 

િરાટી કભ ભાંત્રીનુાં પ્રભાણત્ર 



  

નોંધ :  

1. કન્મા િથા શિએ અભ્માવ કયેર ન શોમ િો જન્ભ િાયીખ અંગે જન્ભ નોંધણીના િાખરાની ખયી નકર 

ફીડલી િથા વયકાયી િલાખાના ભેરડકર ઓરપવયનો િાખરો િથા િ.ક.ભાંત્રીશ્રીનુાં ઉંભય અંગેનુાં ાંચનામુાં  

2. ઉય મજુફના િાખરાની ઝેયોક્ષ નકરો પ્રભાબણિ કયાલીને જ ફીડલૅી. 

3. અધયુી શલગિલાી અયજી ધ્માને રેલાળે નશી.  

4. અન.ુ નાં. ૪/૫/૭ મજુફ ના િાખરા અવરભાાં યજુ કયલા.  

 


