
ववाह िनबंधक कायालय, पुणे 

(सनद .2) 
 

वशेष ववाह कायदा 1954 अंतगत संप न झाले या ववाहा या माणप ाची मा णत त 
िमळणेबाबत अज. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

वषयः- ववाह न दणी माणप ाची मा णत त िमळणेबाबत.  

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



ववाह अिधकार  कायालय 

(सनद .4) 
ववाह अिधकार  कायालयात न दणी झाले या ववाहाचा पाहणी /शोध  घे यासाठ  अज 

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

         दनाकं ----------------------------- 
ित, 
ववाह अिधकार   

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

वषयः- न दणी झाले या ववाहाची पाहणी / शोध घेणेबाबत.  
 

महोदय, 
 

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

1. वर ----------------------------- वधू ------------------------------- 
2. सन  ---------------ते ------------------पयत  

 
 

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 िनबंधक कायालय 
(सनद . 8 ) 

वशेष ववाह (SPECIAL MARRIAGE)कायदा अंतगत पूविनयो जत ठकाणी ववाह संप न 
करणेक रता अज. 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
       अजदाराचे नाव ---------------------- 
       प ा ---------------------------------- 
       ------------------------------------- 
            दर वनी ू . (अस यास)----------------- 
                                              मण वनी .(अस यास)------------------                                         

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

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

              करणेकामी गृहभेट देणेबाबत. 
 
महोदय, 
 

मी ी / ीमती ------------------------------रा.-----------------------------या ठकाणचा 
र हवासी आहे. मी वर ------------------  वधू ------------------  यांचा ववाह ------------------या 
---------------- या ठकाणी संप न करावयाचा आहे.   ववाह संप न करणेकामी ववाह ठकाणाचे 
अंतर --------------- क.मी. आहे. सदर ववाह संप न करणेकामी वर ल ठकाणी व प यावर 
उप थत राहन ववाह संप न करावाू .  ववाह अिधकार  जेथून हणतील या ठकाणापासून यांना 
आणणेची व सोडणेची यव था क न आव यक ती सरकार  िनयमा माणे फ  भरणेस तयार आहे.  

 
 

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

सोबत जोडलेली कागदप े -      आपला /  आपली व ास ू
1) --------------------------       सह /- 
2) -------------------------       (नाव) 



 
 


