
ववाह अिधकार  कायालय 
 

वशेष ववाह कायदा 1954 (�ú»Ö´Ö 5)अंतगत संप न झाले या ववाहा या माणप ाची मा णत त 
िमळणेबाबत अज. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
कोट फ  टॅ प  

.5/-                                           अजदाराचे नांव -------------------------- 
      प ा ------------------------------------ 
      ----------------------------------------- 
      दर वनी ू . (अस यास)---------------- 
      मण वनी .(अस यास)-------------- 
      ई-मेल (अस यास)--------------------- 

         दनांक ------------------------------- 
ित, 
ववाह अिधकार   

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

वषयः- संप न झाले या ववाहा या माणप ाची मा णत त िमळणेबाबत.  

महोदय, 
 
      मी  वर ---------------- / वधू --------------  वनंतीपूवक अज क रतो  / क रते क   
आप या कायालयात दनांक /   /      रोजी आमचा ववाह संप न झाला आहे.   मला  सदर 
ववाह न दणी या माणप ा या मा णत तीची आव यकता आहे.  यासाठ  आव यक असणार  फ  
भर यास मी तयार आहे.  
 
 
 तर  कृपया मला आप या कायालयात न दणी झाले या ववाह माणप ाची मा णत त 
िमळावी, ह  वनंती.  
 
 
         आपला /  आपली व ास ू
 
 
         नाव -  

सह /-  
                                                            



NOTICE OF INTENDED MARRIAGE  
 
To, 

The Marriage Officer, 
District  ------------ 
 

 We hereby give you notice that a marriage under the Special Marriage 
Act, 1954 is intended to be solemnized between us within three calendar months 
from the date hereof.  

Name Condition Occupation Age Dwelling 
Place 

Permanent 
dwelling 
place if 
present 

dwelling 
place not 

permanent 

Length of 
Residence 

1 2 3 4 5 6 7 
Bridegroom 

  
Unmarried  
Widower 

Divorcee  

 

     

Bride Unmarried  
Widow 

Divorcee 

     

 

  Witness our hands this -----  day of ------ 20  
 



ववाह अिधकार  कायालय  
 

वशेष ववाह कायदा 1954 अ वये (कलम 5) ववाह संप न करणेक रता आव यक 
कागदप ांची तपासणी सूची   

 

अ. . तपशील शेरा 
1 िनयो जत ववाहाची व हत नमु याम ये नोट स होय / नाह   

नो टससोबत - 
अ) िनयो जत वराचे वय 21 व वधूचे वय 18 पूरण्   
   अस याबाबतचे पुरावे.   

      वयाचा पुरावा - उदा. ज म माणप  कंवा  

                            शाळा सोड याचा दाखला 

होय / नाह   2 

     

   ब) िनयो जत वराचे व वधचू ेर हवास पुरावे -   

    1. छायािच  असलेले बँक पासबुक  

    2. ाय हंग लायस स  

    3. आधारकाड  

    4. वीज बील 

    5. टेिलफोन  बील 

    6. िल ह ऍ ड लायस सची त,  

    7. िमळकतकर पावती इ.  

होय / नाह   

3 वर/वधू कंवा दोघेह  घट फो टत अस यास पूव या 
ववाहा या घट फोटासंबंधीचा  कोट हकूु मनामा ( ड ) 

होय / नाह   

4 वर हा वधूर कंवा वधू ह  वधवा अस यास यां या 
पूव या ववाहा या जोड दाराचा मृ यूचा  दाखला 

होय / नाह   

5 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   
 

6 तीन सा ीदारांची ओळखप े व र हवास पुरावा  होय / नाह   
 

 





 ववाह अिधकार  कायालय 
 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
कोट फ  टॅ प /-                                 अजदाराचे नांव -------------------------- 

      प ा ------------------------------------ 
      ----------------------------------------- 
      दर वनी ू . (अस यास)---------------- 
      मण वनी .(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 ास ू
 
 
         सह /-  

                                                           नाव  



ववाह अिधकार  कायालय 
 

वशेष ववाह (SPECIAL MARRIAGE) काय ांतगत पूविनयो जत ठकाणी ववाह संप न 
करणेक रता अज. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
कोट फ  टॅ प  

.5/-      अजदाराचे नाव --------------------------------- 
      प ा ------------------------------------------- 
          ----------------------------------------------- 
      दर वनी ू . (अस यास)-------------------------- 
                                        मण वनी .(अस यास)------------------------------                                          

ई-मेल (अस यास)--------------------------------- 
      दनांक ----------------------------------------  
 
ित, 
ववाह अिधकार  --------------------- 
प ा -------------------------------- 
--------------------------------------- 
     

वषय - वशेष ववाह SPECIAL MARRIAGE) काय ांतगत ववाह संप न   

              करणेकामी गृहभेट देणेबाबत. 
 
महोदय, 
 

    मी ी / ीमती ------------------------------रा.-----------------------------या 
ठकाणचा र हवासी आहे.  मी दनांक ----------------- रोजी वशेष ववाह काय ांतगत ववाह संप न 
कर याकामी आप या कायालयाम ये नोट स दली आहे.   मला दनांक ------------ रोजी -----------
------ या ठकाणी ववाह संप न करावयाचा आहे.   ववाह संप न करणेकामी ववाह ठकाणाचे अंतर 
-------------- क.मी. आहे.  

 तर  आपण ववाह संप न करणेकामी वर नमूद केले या ठकाणी उप थत राहन ववाह ू
संप न करावा.   सदर ठकाणी आपणांस ने या–आण याची यव था क न आव यक ती सरकार  
िनयमा माणे फ  भरणेस मी  तयार आहे.  

 
 

 तर  आपण वर ल प यावर भेट देवून सदर ववाह संप न करावा, ह  वनंती. 
 
  

                                      आपला /  आपली व ास ू
                                      सह /- 
                                      (नाव) 



NOTICE OF INTENDED MARRIAGE  
 
To, 

The Marriage Officer, 
District  ------------ 
 

 We hereby give you notice that a marriage under the Special Marriage 
Act, 1954 is intended to be solemnized between us within three calendar months 
from the date hereof.  

Name Condition Occupation Age Dwelling 
Place 

Permanent 
dwelling 
place if 
present 

dwelling 
place not 

permanent 

Length of 
Residence 

1 2 3 4 5 6 7 
Bridegroom 

  
Unmarried  
Widower 

Divorcee  

 

     

Bride Unmarried  
Widow 

Divorcee 

     

 

  Witness our hands this -----  day of ------ 20  
 
         Bridegroom 
         Bride 
 
 


