સમસ્ત પાટીદાર સમાજ,
કડવા – લેઉવા બન્ને પટેલ સમાજનાાં યુવક-યુવતીઓ માટે નન:શુલ્ક મેરેજ બ્યુરો,
૩-ગાંગા જમુના સરસ્વતી ટાવર, યુનન. રોડ, રાજકોટ, પીન કોડ : ૩૬૦૦૦૭ મો. 9426737273, 9429166766,
Website : www.samastpatidarsamaj.com, Android app ( Play Store) : samastpatidarsamaj , e-mail : mpmerja@yahoo.com
Office use :
ફોમમ નાં : ..................... Male / Female

આ ફોમમ સાથે ( ૧ થી ૪ ફરજ્યાત છે .)

પાસપોટમ સાઇજનો
ફોટોગ્રાફ
અહહ ચોટાડવો

૧- ભણતરનુાં છે લ્લા પ્રમાણપત્ર ની નકલ
૨- લીવીંગ સટી કે જન્મનાાં દાખલાની નકલ,
૩- આધાર કાર્ડ મ ની નકલ
૪- પાસપોટમ સાઇજનો ફોટોગ્રાફ ૧
૫- આપે બાયોડેટા બનાવ્યો હોઇ તો કે અન્ય મોટો ફોટો આપવો હોઇ તો જોડવો

“યુવક / યુવતીની માહીતી”
1, યુવક / યુવતી નુું પુરૂનામ ( અટક પ્રથમ લખવી ) : .............................................................................................યુવક .............યુવતી ...........
ક્ડ્વા પાટીદાર ...................../ લેઉવા પાટીદાર .......................અન્ય .................................સુંપ્રદાય : વૈષ્ણવ / સ્વામીનારાયણ /અન્ય ............
2, સરનામુું : (હાલનુ) .........................................................................................................................................................................................
મુળ વતન : .......................................તાલુકો............................જીલ્લો...........................રાજ્ય ......................... પીન કોડ ...............................
3, ફોનનું : એસટીડી કોડ : ...............નું ...........................મો.નું..................................................................ઇ.મેઇલ ........................@....................
4, જન્મ તારીખ : ..........................., ઉમર :........, ઉંચાઇ : ફુટ........ઇંચ........વજન : ........ દે ખાવ : ઉજળો / ધઉં વણો / શ્યામ.........................
5, (અ) પુણણ કરે લ અભ્યાસ : ................................ કોલેજ / યુનન. : ...................................માધ્યમ : અંગ્રેજી / ગુજરાતી, નવષય :.........................
(બ) ચાલુ અભ્યાસ : ........................................ કોલેજ / યુનન. : ...............................માધ્યમ : અંગ્રેજી / ગુજરાતી, નવષય :............................
6, વ્યવસાય : નોકરી / હોદો / ધુંધાનુું નામ સરનામુું : ...............................................................................ભાગીદારી હોઇ તો ટકાવારી................
માનસક આવક : ...............................શુ કામગીરી ત્યા આપ કરો છો. : ...................................................... અન્ય નવગત હોયતો :........................
7, જીવન સાથીની કેવી પસુંદગી : અભ્યાસ : ..................ઉંચાઇ : .........શહેર : .................... આવક :............... અન્ય રીક્ડવાયરમેંટ.........................
જીવન સાથીની કેવી પસુંદગી માું ધમણ / સુંસ્કાર / સુંયુક્ડત ફેમીલી કે અન્ય કોઇ અપેક્ષા હોયતો : ........................................................................
નવદે શ જવા ઇચ્છો છો : .........( હા / ના ), કયા સ્પેનશયલ કુંટ્રીમાું જવા માુંગો છો..........................., .અન્ય રાજ્યમાું જવા માુંગો છો. ( હા / ના ),
8, આપનો નવવાહીત દરજજો : અપરણીત / સગાઇ ફોક / છુટા છે ડા / નવધુર / કુ ુંવારા : .......................................................................................
લગ્ન થયેલ હોય અને સુંતાન હોઇ તો પુત્ર કે ટલા ...........ઉ.વ. : ............. , પુત્રી કે ટલી ........ઉ.વ. : .............સુંતાનની અન્ય માહીતી ...................
9, આપને શારીરરક ખોડ, ક્ષનત હોઇ તો જણાવવી : સાની ખોટ .........................................................................................કે ટલા ટકા ખોટ ...............

“ પરીવારની માહીતી ”
10, નપતાનુું નામ : .............................................................................................................વતનનુું ગામ : ............................... તાલુકો :.............
હાલ સરનામુું :..............................................................................................................................................................................................
વ્યવસાય : ધુંધો ............................ નોકરી :......................... ક્યા સ્થળે ,......................... આશરે વાષીક આવક : ...........................................
11, માતાનુું નામ :...................................................................... વ્યવસાય :........................... સ્થળ : ................................................................
12, મોસાળ :- મામાનુું નામ ( અટક પ્રથમ લખવી ) : ..........................................................................................................................................
મોસાળનુું ગામ : ...................................... તાલુકો :................. વ્યવસાય : ધુંધો ..........................................................................................
13, ભાઇ : નાના :................................ મોટા :................................. પરણીત : ......................... અપરણીત :.......................................................
14, બહેન: નાના :................................ મોટા :................................. પરણીત : ......................... અપરણીત :.......................................................
નમલક્ડત : (1) ખેતીની જમીન હોઇ તો, ગામનુું નામ : .................................................., તાલુકો :...............................,

કેટલા નવઘા :...............

(2) મકાન માલલકીનુું છે ? કેટલા છે .? ................................. ભાડે છે ? ..............કે ટલુ ભાડુ ું ....................પ્લોટ છે . .............ક્યા છે . ....................
(3) પીતાનાું મકાનનુું સરનામુું : .....................................................................................................................................................................

સમસ્ત પાટીદાર સમાજ, મેરેજ બ્યુરો નાાં ખાસ નનયમો
1, આ આયોજન સમસ્ત પાટીદારનાાં (લેઉવા-કડવા) સભ્યો પુરત ાંુ મયામદીત છે .
2, નનયત ફોમમમાાં ઉમેદવાર / વાલીએ સત્ય હકીકત ભરવાની છે . પાછળથી ખોટી માહહતી જાણવા મળશે તો તે માટે ફોમમ ભરનાર અને
તેનાાં વાલી જવાબદાર રહેશે.
3, રજીસ્ટર કરાવેલ (ફોમમ ભરનાર) ઉમેદવારને તેની સાંસ્થાની કમીટી દરે ક્ની અપેક્ષા પ્રમાણે જે પાત્ર યોગ્ય મળસે તેમાાં પ્રથમ દીકરી
વાળાને જાણ કરી તેનન સાંમતી પ્રમાણે મીટીંગ કરાવવામાાં આવશે. કોઇ બાયોડેટા આપવામાાં કે બતાવવામાાં આવશે નહી.
4, આપની માહીતી કોને બતાવવી કે ન બતાવવી તેનો અબાધીત અધીકાર સાંસ્થાને છે . તેમાાં આપનો નવરોધ કે વાાંધો નથી જે આપને
બાંધન કતામ રહેશે.
5, સાંસ્થા માહહતીની આપલે કરે છે . જે માહહતી આપે આપેલ હોય તે સામા પક્ષે અમારે આપવાની છે . ફોમમમાાં ધટતી માહહતી કે નવગત જે
આપને પ્રશ્ન થાય તે તમારી રીતે સગા-સાંબધ
ાં ી મીત્રો મારફતે જાણી ચકાસણી કરી લેવી જે આપની જવાબદારી છે .
6, ખાસ : ઉમેદવારનુાં સગપણ ગોઠવાઇ જાઇ એટલે સાંસ્થાને ત ુરત જ જાણ કરવી.
7, હાલ આ માહહતી ફોમમ દરરોજ 3-30 થી 06-30 કલાક સુધી સાંસ્થાનાાં ઉપરના સરનામે મળી શકશે.
ુ મ પણે સ્વીકાયમ રહેશે.
8, સાંસ્થા દ્વારા ભનવષ્યમાાં નનયમમાાં જે ફેરફાર કરે તે અમોને સાંપણ
9, સાંસ્થામાાં ફોમમ મારફતે રજુ કરે લ માહહતીની નવગત કોઇપણ વ્યહકતને મૌખીક કે ફોન મારફતે આપવામાાં આવશે નહી. અને માહહતી
ગુપ્ત રહેશે.
10, આ ફોમમ સાથે ( ૧ થી ૪ ડોક્યુમેંન્ટ જોડવા ફરજ્યાત છે .)
૧-ભણતરનુાં છે લ્લા પ્રમાણપત્ર ની નકલ ૨- લીવીંગ સટી કે જન્મનાાં દાખલાની નકલ, ૩- આધાર કાર્ડ મ ની નકલ ૪- પાસપોટમ
સાઇજનો ફોટોગ્રાફ અને આપે જો બાયોડેટા બનાવ્યો હોઇ તો તે અને આપનો મોટો ફોટો આપવા ઇચ્છતા હોઇ તો ફોમમ સાથે જોડવો

તારીખ :........................................

યુવક / યુવતીની સહી : ............................................................

