परिशिष्ट -अ
आंतिजातीय वििाहाच्या धतीिि अपंग ि अव्यंग व्यकतींच्या वििाहास प्रोत्साहन
दे ण्याच्या योजनें तगगत अर्गसहाय्य शिळण्यासाठी किाियाच्या अजागचा निुना
अर्जदाराचे नाव

:- ----------------------------------------------------------------------------------

ददनाांक

:------------------

पत्ता

प्रतत,

:-----------------------------------------------------------------------------------

िा. जजल्हा सिाज कल्याण अधधकािी
जजल्हा परिषद, गोंददया.

विषय :- अपंग ि अव्यंग व्यकतींच्या वििाहास प्रोत्साहनपि आधर्गक सहाय्य शिळणेबाबत.
महोदय,

आम्ही ददनाांक ___________________रोर्ी अपांग - अव्यांग योर्नेंतगजत वववाह केलेला आहे .

त्या सांबधां ित आवश्यक

मादहती या अर्ाजद्वारे सादर करीत आहोत. कृपया मला अपांग-अव्यांग वववाहीताांस दे ण्यात

येणाऱ्या प्रोत्साहनपर योर्नेतन
ू अर्जसहाय्य मांर्रू व्हावे, ही ववनांती.

अ) ििाची िादहती

1) वराचे सांपण
ू ज नाव

:-----------------------------------------------------------------------------------------------

3) शिक्षण

:-----------------------------------------------------------------------------------------------

2) अपांगत्वाचे प्रकार व प्रमाण
4) व्यवसाय /उद्योग

कायाजलयाचे नाव व हुद्दा
5) मळ
ु राहण्याचे दिकाण
6) मोबाइल/दरु ध्वनी क्रां.

ब) िधच
ु ी िादहती

:----------------------------------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------------------------

:----------------------------------------------------------------------------------------------:----------------------------------------------------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------------------------------------

1) विुचे लग्नापव
ु ीचे सांपण
ू ज नाव

:-----------------------------------------------------------------------------------------------

3) शिक्षण

:-----------------------------------------------------------------------------------------------

2) अपांगत्वाचे प्रकार व प्रमाण
4) व्यवसाय

कायाजलयाचे नाव व हुद्दा
5) मुळ राहण्याचे दिकाण
6) मोबाइल/दरु ध्वनी क्रां.

:-----------------------------------------------------------------------------------------------

:----------------------------------------------------------------------------------------------:---------------------------------------------------------------------------------------------

:---------------------------------------------------------------------------------------------:---------------------------------------------------------------------------------------------

सांयक्
ु त खाते असलेल्या बँकेचे नाव :--------------------------------------------- IFSC कोड :-----------------------------खाते क्रमाांक:-

क) इति िादहती

1) वववाहाचा ददनाांक
2) वववाह स्र्ळ

:--------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------------------------------------------------------------------

अ) वववाह पध्दती :-

वैददक / नोंदनी :-

ब) प्रर्म वववाह आहे काय ? :-

वर :- होय / नाही

क) लग्नापव
ु ी वविुर/ वविवा होते काय :-

वर :- होय / नाही

ड) यापव
ु ी सदर योर्नेखाली अर्जसहाय्य मागणी केली आहे काय ? :-

विु :- होय / नाही
विु :- होय / नाही
होय / नाही

1) अन्य जर्ल्हा पररषदे कडे अर्ज केला असल्यास ü :-जर्ल्हा पररषदे चे नाव , व अर्ाजचा ददनाांक :2) जर्ल्हा पररषदे कडे अर्ज केला असल्यास ददनाांक :-

3) यापव
ु ी सदर योर्नेखाली सत्कार झाला आहे काय ? :4) होय असल्यास कोिे व केव्हा ? :-

होय / नाही

(लागु नसेल ते खोडािे )

वरील मादहती आमच्या मादहती प्रमाणे सत्य व अचुक आहे . त्यामध्ये काही चुक आढळून

आल्यास आपणाकडून होणाऱ्या पररणामास आम्ही र्बाबदार राहू.
सही (वर) :-

सही (विु) :-

वराचे नाव :-

विुचे नाव :-

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

(कायागलयीन िापिासाठी )

अर्ाजची छानणी करुन सवज मादहती व सत्यप्रती बरोबर असल्याचे आढळून येतात.
अर्ज जस्वकारणाऱ्या व्यक्तीचे नाव
हुद्दा
स्वाक्षरी

:::-

ददनाांक

:-

दटप 1 :- अजागसोबत खालील सत्यप्रती जोडव्यात.
1. वववाह नोंदणी दाखला. (Marriage Certificate)
2. वर व विु याांचे िाळा सोडण्याचे दाखले. (T.C.)
3. वर / विु र्े अपांगअसतील त्याबाबतचे

अपांगत्वाचे प्रमाणपत्र. (Disability Certificate).

4. महाराष्ट्राचे रदहवासी असल्याबाबत अधिवास प्रमाणपत्र. (Domicile Certificate)
5. वर व विू याांचे एकत्रत्रत फोटो. (4 x 6 इांच )
6. दोन प्रततष्ट्िीत व्यक्तीांची शिफारसपत्रे.

7. यापव
ु ी या योर्नेखाली लाभ घेतले नसल्याबाबतचे िपर्पत्र / ॲफफडॅववट.
8. वर व विुचे आिार काडज ची प्रत

9. वर व विु याांचे सांयक्
ु त बँक खाते पासबक
ु ची प्रत.

टीप 2 :- हा अर्ज पररपण
ु ज व त्रबनचुक असल्याशिवाय जर्ल्हा समार् कल्याण अधिकारी, जर्ल्हा पररषद,
फकां वा त्याांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने जस्वकारु नये.

दटप 3 :- एकदा अर्ज जस्वकारल्यानांतर हा अर्ज पररपण
ु ज आहे , सवज कागदपत्राांच्या सत्यप्रती र्ोडलेल्या आहे त
असेच समर्ण्यात येईल.

