ववाह अिधकार कायालय
वशेष ववाह कायदा 1954 अंतगत (कलम 16) न दणी झाले या ववाहा या
मा णत

माणप ाची

त िमळणेब ाबत अज.

------------------------------------------------------------------------------------------------कोट फ

टॅ प

.5/-

अजदाराचे नांव -------------------------प ा ------------------------------------

-----------------------------------------

दरू वनी

मण वनी

. (अस यास)---------------.(अस यास)--------------

ई-मेल (अस यास)--------------------दनांक -------------------------------

ित,

ववाह अिधकार
---------------------

वषयः- न दणी झाले या ववाहा या
िमळणेबाबत.

माणप ाची

मा णत

त

महोदय,
मी

वर ---------------- / वधू --------------

आप या कायालयात दनांक /
सदर

ववाह न दणी या

/

माणप ा या

असणार फ भर यास मी तयार आहे .

वनंतीपूवक अज क रतो

रोजी आम या ववाहाची न दणी झाली आहे .

मा णत

तीची आव यकता आहे .

तर कृपया मला आप या कायालयात न दणी झाले या ववाह

िमळावी, ह

/ क रते क

वनंती.

यासाठ आव यक

माणप ाची

मा णत

आपला / आपली व ासू
नाव -

सह /-

मला

त

ववाह अिधकार कायालय
ववाह अिधकार कायालयात न दणी झाले या ववाहाची
पाहणी / शोध घे यासाठ अज

------------------------------------------------------------------------------------------------कोट फ

टॅ प

.5/-

अजदाराचे नांव -------------------------प ा ------------------------------------

-----------------------------------------

दरू वनी

मण वनी

. (अस यास)---------------.(अस यास)--------------

ई-मेल (अस यास)--------------------दनांक -------------------------------

ित,
ववाह अिधकार / ववाह िनबंधक

---------------------------------

वषयः- वशेष ववाह कायदा /महारा

(मुंबई) ववाह कायदा अंतगत न दणी झाले या

ववाहाची पाहणी / शोध (search) घेणेबाबत.

महोदय,
मला आप या कायालयात न दणी झाले या ववाहाची पाहणी /शोध यावयाचा आहे .
याबाबतचा तपशील खालील माणे आहे .
वराचे नांव

वधूचे नाव

ववाह संप न झा याचा दनांक /
( दनांक नस यास कालावधी)

यासाठ आव यक असणार फ भर यास मी तयार आहे .
तर कृपया मला सदर ववाहाची पाहणी / शोध उपल ध क न

ावा, ह

वनंती.

आपला / आपली व ासू
सह /नाव

ववाह अिधकार कायालय
वशेष ववाह कायदा 1954 अंतगत (कलम 16) इतर प दतीने अगोदरच झाले या
ववाहाची न दणी कर याक रता आव यक कागदप ांची तपासणी सूची
अ. .
1

तपशील

शेरा

वशेष ववाह कायदा, 1954 मधील कलम 15

माणे व हत

होय / नाह

नमु याम ये (अज) नोट स
2

नो टससोबत अ)

होय / नाह

वराचे वय 21 व वधूचे वय 21 पूण अस याबाबतचे पुरावे.
वयाचा पुरावा - उदा. ज म

माणप

कंवा शाळा

सोड याचा दाखला इ याद .
ब) –वराचे - वधूचे र हवास पुरावे - उदा.
1. छायािच
2.

होय / नाह

असलेले बँक पासबुक

ाय हं ग लायस स

3. आधारकाड
4. वीज बील
5. टे िलफोन

बील

6. िल ह ऍ ड लायस सची

त,

7. िमळकतकर पावती इ.
3

ववाहाचे वेळ वर-वधू कंवा दोघेह

घट फो टत अस यास

पूव या ववाहा या घट फोटासंबंधीचा
4

कोट हक
ु ू मनामा ( ड

ववाहाचे वेळ वर हा वधूर कंवा वधू ह

वधवा अस यास

होय / नाह
)
होय / नाह

यां या पूव या ववाहा या जोड दाराचा मृ यूचा दाखला.
5
6

तीन सा ीदारांची ओळखप े व र हवास पुरावा
ववाहा या वेळ वर कंवा वधू

संबंिधत ज हयाचे ववाह

अिधका-या या काय े ात सलग 30 दवस वा त यास
अस याबाबतचा पुरावा

होय / नाह
होय / नाह

FORM OF APPLICATION
TO,
THE MARRIAGE OFFICER,
DISTRICT ----------

Having fulfilled the following conditions, we The Bridegroom --------The Bride ------ hereby apply to you for the registration of our marriage
under section 15 of the Special Marriage Act, 1954 (XLIII of 1954 ) :-(a) A ceremony of marriage has been performed between us, on and we are
living together as husband and wife ever since.
(b) Neither of us has more than one spouse living.
(c) Neither of us is an idiot or a lunatic.
(d) Both of us have completed the age of 21 years.
(e) We are not within the degree of prohibited relationship.
(f) We are residing at (place)……………… from (date)………….

We hereby declare that, what is stated above is true to the best of our
knowledge and belief.
Date:
Place:

/

/

(Signature)
Bridegroom
Bride

