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1. सं  नांव. 

   या िनयमांना महारा  ववाह मंडळाचे विनयमन व ववाह न दणी िनयम, 1999 
असे हणावे. 

2.   या या. 

 या िनयमाम ये संदभानुसार दसरा अथ अपे त नसेल तरु , – 

 (क) ‘‘नमुना’’ याचा अथ, या िनयमांना जोडलेला नमुना, असा आहे; 

  (ख) ‘‘ वधेयक’’ याचा अथ, महारा  ववाह मंडळाचे िनयमन व ववाह न दणी 
वधेयक, 1998, असा आहे; 

 (ग) ‘‘कलम’’ याचा अथ, या वधेयकाचे कलम असा आहे; 

  (घ) या िनयमांम ये वापर यात आलेले परंतु या या न केलेले श द व 
श द योग यांना या वधेयकाम ये अनु मे जो अथ नेमून दलेला असेल तोच अथ असेल. 

3. ववाह मंडळाची न दणी कर यासाठ  अज. 

  1) ववाह मंडळाचा येक मालक, यव थापक, भागीदार, व त कंवा 
याची भार  य  कंवा ववाह मंडळ चाल व याची इ छा असणार  कंवा ववाह मंडळ 

चाल वणार  कोणतीह  य  कंवा य ंचा गट, या या थािनक अिधकार े ात असे 
मंडळ असेल कंवा तयार होणार असेल या िनबंधकाकडे, नमुना ‘‘अ’’ म ये मंडळाची 
न दणी कर यासाठ  अज कर ल. 

  2) पोट-िनयम (1) खालील अजासोबत .5,000/- इतके शु क भर यात 
येईल. 

 3) अजासोबत पुढ ल द तऐवज जोडलेले असतील – 

 (एक) मंडळ एखाद  व त सं था असेल, तर व त वलेखाची त, 
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 (दोन) कोणतीह  अस यास, भारतीय िनवडणूक आयोगाने दलेली, ओळखप ाची 
त, कंवा िशधाप केची त अथवा अजदाराची ओळख पट वणारा आ ण अजदारा या 

वा त या या ठकाणाचा आ ण मंडळाचे न दणीकृत कायालय हणून ववाह मंडळाचे 
कायालय या ठकाणी थत असेल, या ठकाणाचा िन:संशय पुरावा असणारा इतर 
कोणताह  द तऐवज : 

  परंतु, िनबंधक, या या वे छािनणयात अजदारांची ओळख पट व यासाठ , पुरेसा 
पुरावा हणून आ ण िनवासाचा आ ण अशा मंडळा या कायालयीन जागेचा पुरावा हणून 
अजासोबत इतर कोणताह  द तऐवज सादर कर यास परवानगी देऊ शकेल. 

 (4) पोट-िनयम (3) अ वये सादर कर यात आलेले द तऐवज, अजदाराची 
ओळख पट व यासाठ  कंवा अजदारा या िनवासाचे ठकाण कंवा मंडळाचे न दणीकृत 
कायालय हणून मंडळाचे कायालय या ठकाणी असेल, ते ठकाण अस याचे िस द 
करणारा िन:संशय पुरावा नाह  असे िनबंधकाचे मत झाले असेल, तर न दणी माणप  
दे याक रता िनबंधकाची खा ी पट या या योजनाथ, िनबंधकास आव यक वाटेल, अशी 
अ य कागदप े कंवा द तऐवज सादर कर यासाठ  िनबंधक अजदारास िनदेश देऊ शकेल. 
अशी आणखी कागदप  े कंवा द तऐवज सादर के यावर िनबंधकाची खा ी पट यास, 
िनबंधक ववाह मंडळ हणून अशा मंडळाची न दणी क  शकेल आ ण नमुना ‘‘ब’’ म ये 
न दणी माणप  देऊ शकेल. 

 (5) जर अजदारा या ओळखीबाबत कंवा अशा मंडळा या कायालया या 
जागेबाबत िनबंधकाची खा ी पटली नसेल तर, िनबंधक अजदाराचे हणणे ऐकून 
घेत यानंतर आ ण अज फेटाळ यासंबंधीची लेखी कारणे नमूद के यानंतर नमुना ‘‘क’’ 
म ये मंडळाची न दणी कर यास नकार देणारा आदेश देऊ शकेल. 

 (6) पोट-िनयम (4) अ वये न दणी कर यात आले या ववाह मंडळा या 
न दणीचे तशाच कारे नूतनीकरण करता येईल. 

4. न दणी र  करणे. 

 या वधेयका या कंवा िनयमां या तरतुद ंचे उ लंघन क न एखा ा ववाह मंडळाची 
कामे सु  आहेत, असे िनबंधकास कळ व यात आले असेल तर कंवा या या िनदशनास 
आले असेल तर, अशा मंडळास कारण दाख व याची आ ण / कंवा याचे हणणे ऐकून 
घे याची संधी द यानंतर, अिभकिथत िनयमबा तेब ल कंवा या वधेयका या कंवा 
िनयमां या तदतूद ंचे उ लंघन के याब ल खा ी क न घेत यानंतर िनबंधक लेखी कारणे 
नमूद के यानंतर नमुना ‘‘क’’ म ये अशा मंडळाची न दणी र  करणारा आदेश देऊ 
शकेल. 
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5. ववाह न दणीची कायप दती. 

 1) ववाह न दणीचे येक, ापन, नमुना ‘‘ड’’ म ये असेल. 

 2) ापनासोबत .15/- इतके शु क दे यात येईल. 

 3) ापनासोबत पुढ ल द तऐवज जोडलेले असतील : 

 (एक) िशधाप केची त कंवा अस यास भारता या िनवडणूक आयोगाकडून 
दे यात आलेले ओळखप  कंवा प कार आ ण सा ीदार यांचे मालक इ याद ंकडून दे यात 
आलेले पारप  कंवा ओळखप  इ याद ंसारखे अ य कोणतेह  द तऐवज; 

 (दोन) प कारांचा ज म दाखला, कंवा शाळा सोड याचा दाखला. 

 (तीन) अस यास कोणतीह  ल नाची िनमं णप का : 

 परंतु, िनबंधक यां या वे छािनणयात, प कारांची आ ण सा ीदारांची ओळख 
आ ण यां या िनवास थानाचे ठकाण िन:संशयपणे िस द कर यासाठ  पुरेसा पुरावा 
हणून ापनासोबत अ य कोणतेह  द तऐवज सादर कर याची परवानगी देऊ शकेल. 

 (4) ापन सादर के  यानंतर व याची पडताळणी के यानंतर आ ण प कार व 
सा ीदार यां या ओळखीबाबत खा ी पट यानंतर िनबंधक नमुना ‘‘इ’’ म ये ववाह 
न दणीचे माणप  देऊ शकेल. 

 (5) ापनाम ये दे यात आलेला तपशील आ ण प कारांनी आ ण सा ीदारांनी 
सादर केलेले द तऐवज आ ण कागदप े प कारांची कंवा सा ीदारांची कंवा या दोघांचीह  
ओळख िन:संशयपणे पटवू शकत नाह त असे िनबंधकाचे मत झाले असेल, तर िनबंधक, 
न दणी माणप  दे यासाठ  या याकडून माग व यात येतील असे द तऐवज कंवा 
कागदप े वाजवी वेळेत सादर कर यासाठ  प कारांना िनदेश देऊ शकेल. अशी कागदप े 
आ ण द तऐवज सादर कर यात आ यानंतर व अशा द तऐवजांची कंवा कागदप ांची 
पडताळणी के यानंतर याची खा ी पट यावर िनबंधक, नमुना ‘‘इ’’ म ये ववाह न दणी 
माणप  देऊ शकेल. 

 (6) प कारां या कंवा सा ीदारां या ओळखीबाबत कंवा ापनाम ये दे यात 
आले या िनवेदना या खरेपणाब ल िनबंधकाची खा ी पटली नसेल तर, िनबंधक, प कारांचे 
हणणे ऐकून घेत यानंतर आ ण लेखी कारणे नमूद के यानंतर, ववाहाची न दणी 

कर यास नकार देणारा आदेश देऊ शकेल. नकाराचा आदेश नमुना ‘‘फ’’ म ये असेल. 
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6. अपील िमळा यानंतरची कायप दती. 

 न दणी कर यास नकार दे या या आदेशासंबंधी िनबंधकाकडून वधेयका या कलम 
7 या पोट-कलम (2) अ वये िनदश िमळा यानंतर सात दवसां या आत महािनबंधक, 
यिथत झाले या प कारांना याची बाजू प  कर याची नोट स द या या तारखेपासून 
सात दवसांपे ा कमी नसेल अशा मुदतीत नोट शीत दले या तारखेत व वेळ  यांना 
आप या समोर हजर हो यास फमा वणार  एक नोट स नमुना ‘‘ग’’ म ये पाठवील. 

7. न दणी कर यास वलंब के याब ल शा ती : 

 1) ववाह शा ो  प दतीने केले या परंतु शा ो  प दतीने के या या  
तारखेपासून एक वषा या कालावधीत, न दणी न केले या ववाहाची, ते प कार 
सवसाधारणपणे या िनबंधका या थािनक अिधकार े ात राहात असतील या  
िनबंधकाकडून, पये प नास इतक  शा तीची र कम भर यानंतर, न दणी करता येईल, 
आ ण िनयम 5 खालील ववाह न दणी या संबंधातील कायप दती अशा न दणीस लागू 
होतील. 

 2) ववाह शा ो  प दतीने के या या तारखेपासून एक वषा या कालावधीनंतर 
सादर कर यात आले या ववाह न दणीसंबंधी या ापनाची, शंभर पये इतक  शा तीची 
र कम भर यानंतर, िनयम 5 म ये तरतूद के या माणे न दणी करता येईल. 

8. िनबंधकाने सव अज आ ण ापने सुर त अिभर ेत ठेवणे : 

 िनबंधक, एखा ा ववाह मंडळा या न दणीचा कंवा ितचे नूतनीकरण येक अज 
आ ण याला िमळालेले येक ापन सुर त अिभर ेत ठेवील. असा अज कंवा ापन 
ते िमळा या या तारखेपासून साठ वषा या कालावधीसाठ  जतन कर यात येईल.  आ ण 
कोण याह  यायालयाने लेखी आदेश द यािशवाय ते या या कायालयातून हल व यात 
येणार नाह . 

9. न दवह चा नमुना : 

 1)  िनबंधक, ववाह मंडळाची वा षक न दवह , नमुना ‘‘ह’’ म ये ठेवील. 

 2) िनबंधक, वा षक ववाह न दवह , नमुना ‘‘ई’’ म ये ठेवील. 

10. मा णत त दाखल क न घेणे – 

 1) हंद ववाह अिधिनयमू , 1955 (155 चा 25) या अ वये कर यात आलेली 
हंद ववाह आ ण घट फोट िनयमू , 1955 या या िनयम (22) अ वये घट फोटा या 
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र बातल येक हकूमना याचीु , ववाह के या या कंवा ववाह वघटन के या या येक 
हकूमना याची िनबंधकास िमळालेली येक तु , ती ववाह न दवह म ये दाखल कर ल 
आ ण असा ववाह या अिधिनयमा वये न द व यात आलेला असेल तर, अशा 
हकूमना याची समुिचत ठकाणी न द कर यात येईलु . 

 2) येक म ह या या पाच या दवशी कंवा यापूव  िनबंधक, पुढ ल 
नमु याम ये मा णत तीमधील उतारा न दणीकृत डाकेने महािनबंधकास पाठवील : 

 ‘‘घट फोट कंवा ववाह र बातल कर या या कंवा ववाहाचे वघटन कर या या 
हकूमना या या मा णत तीमधील उताराु ’’  

पतीचे नांव िनवासाचे 
ठकाण 

प ीचे नांव  िनवासाचे 
ठकाण 

ववाहाचे ठकाण 
व तपशील  

हकूमना याची ु
तार ख 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 

दनांक :         ववाह िनबंधक 



                                  -7- 

11. न दव ांची तपासणी करणे आ ण यां या मा णत ती िमळ वण.े 
 1) सव जनतेला पाह यासाठ  न दव ा खु या ठेव यात येतील.  न दवह  
पाह याची इ छा असले या कोण याह  य स, याबाबत िनबंधकाकडे अज के यावर व 
पाच पये इतके शु क भर यावर, ती पाहता येईल. 
 2) न दवह या उता-याची मा णत त िमळ याची इ छा असलेली कोणतीह  
य , याबाबत िनबंधकाकडे अज कर ल आ ण येक तीक रता पये दहा इतके शु क 
भर ल. 
12. फ  जमा करणे. 
 िनबंधकास िमळालेली सव शु कांची व शा तीची र कम, शासक य कोषागारात 
जमा कर यात येईल. 
13. ापनाचे नमुने पुर वणे. 
 1) ापनाचे कोरे नमुने िनबंधकाकडून ववाहातील प कारांना मोफत 
पुर व यात येतील. 
  2) िनबंधक, कोण याह  पुरो हतास, तला यास, पाटलास, शाळे या िश कास 
कंवा कोण याह  नगरप रषदेस कंवा महानगरपािलकेस कोरे नमुने वाजवी सं येत मोफत 
पुरवील. परंतु, असा पुरो हत, तलाठ , पाट ल, शाळेचा िश क, नगरप रषद कंवा 
महानगरपािलका यांनी अशा नमु यांचा अित र  पुरवठा कर याची वनंती करतेवेळ , 
नमु यांचा हशेब दे याची हमी दली पा हजे. 
14. न दव ा व अिभलेख यांचे जतन करणे. 
 1) खालील नमूद केलेले अिभलेख व कागदप े, यां यासमोर दलेला कालावधी 
संप यानंतर न  कर यात येतील : 

 अिभलेखाचे नांव कालावधी (वषाम ये ) 
(अ) पावती पु तक पाच वष 

(ब)  महािनबंधकांना पाठ वले या िनदशां या संबंधातील 
पो टा या पोच पाव या. 

पाच वष 

(क) न दवह मधील उता-याचे अज पाच वष 

(ड)  रोकड वह  पाच वष 

(इ)  कोर  पु तके आ ण नमुने यांचे हशेब तीन वष 
 
 

महारा ाचे रा यपाल यां या आदेशानुसार व नावाने. 
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नमुना- ‘‘अ’’ 
ववाह मंडळाची न दणी / न दणीचे नूतनीकरण कर याक रता अज 

[ कलम 5 (1) आ ण (4) आ ण  िनयम 3 पाहा ] 

ारा : 
ित, 

 (अजदाराचे नांव व प ा) 
  ................................   ........................... 
 ................................   ........................... 

................................   ........................... 
    (कायम व पी प ा)       (स याचा प ा) 
ित, 

 िनबंधक, 
 ववाह मंडळ व ववाह न दणी, 

महोदय, 

 मी, उपरो ल खत अजदार, खालील ववाह मंडळा या न दणीक रता/न दणीच े
नूतनीकरण कर याक रता अज क  इ छतो : 

 ववाह मंडळाचे नांव आ ण पूण प ा 
 ....................................................... 
 (मंडळाचे न दणीकृत कायालय या ठकाणी 
  असेल कंवा होणार असेल ते ठकाण) 
 ......................................................... 
 2. मी यासोबत खालील द तऐवज जोड त आहे : 
 (एक) ......................................... 
 (दोन) ......................................... 
 (तीन) ......................................... 
 या अट ंस व शत स अधीन राहून न दणी कर यात येईल अशा सव अट  व शत  
मा यावर / आम यावर बंधनकारक असतील, यास मी / आ ह  वचनब द आहे / 
आहोत. 

              आपला व ासू 

ठकाण : 

दनांक :        (अजदाराची वा र ) 
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नमुना- ‘‘ब’’ 
ववाह मंडळ न दणी / न दणीचे नूतनीकरण के याचे माणप  

[ कलम 5 (2) आ ण (4) आ ण  िनयम 3 पाहा ] 
 
 

       मा णत कर यात येते क , नमुना- ‘‘अ’’  म ये सादर केले या 

अजानुसार ी..................................................... रा. ....................... यां या 

.................... येथे न दणीकृत कायालय असले या (न दणीकृत कायालयाचा प ा) ववाह 

मंडळाची महारा  ववाह मंडळाचे िनयमन व ववाह न दणी वधेयक, 1998 या मधील 

तरतुद नुसार आ ण मागील पृ ावर ल अट ंस व शत स अधीन राहनू , मी न दणी केली आहे. 

  सदर माणप   .....................19 ....  ........ पय त ा  आहे. 

 ............................ ववाह मंडळाचे ................................. चे न दणीकृत 

कायालय, 

 

 

 

ठकाण :                                                वा र  

        (अट  आ ण शत ) 
दनांक : 

 
 
 या माणप ाचे ...............................पयत नूतनीकरण कर यात आलेले आहे. 
 
 
 
 
 
 
दनांक : 
        वा र  

ठकाण : 
 

िश का िश का िश का 

िश का 
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नमुना- ‘‘क’’ 
ववाह मंडळाची न दणी / न दणीचे नूतनीकरण कर यास नकार देणारा आदेश 

[ कलम 5 (6) व िनयम 3 (5)  पाहा ] 
 
 मी, ववाह मंडळा या िनबंधक, ................................................................ 

अजाची व यासोबत सादर केले या इतर सव द तऐवजांची व कागदप ांची छाननी 

के यानंतर, आ ण दनांक ------/------/ 19---- रोजी अजदाराचे हणणे ऐकून 

घेत यानंतर, सदर ववाह मंडळाची न दणी कर यास / न दणीचे नूतनीकरण कर यास 

खालील कारणा तव नकार देत आहे : 

 ..................................................................................................... 
 ..................................................................................................... 
 
ठकाण : 

 
दनांक :       ववाह मंडळाचे िनबंधक,  

 
 िश का 
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नमुना- ‘‘ड’’ 
ववाहाचे ापन 

[ कलम 6 आ ण िनयम 5 पाहा ] 

   1. ववाहाचा दनांक : .............................................................................. 
   2. ववाहाचे ठकाण : .............................................................................. 
 (संपूण तपशीलासह) 
   3. प कारांमधील ववाह या य गत काय ा वये वधी संप न झाला तो                               
  कायदा :............................................................................................... 
   4. (क) पतीचे नांव :............................................................................... 
  ( थम आडनावासह संपूण नांव) 
 (ख) पतीला दसु-या नावाने (कोणतेह  अस यास) :.................................... 
   ओळखत अस यास ते नांव / ती नावे  :  ........................................ 
 (ग) धम (एक) ज माने ..................................................................... 
       (दोन) दसरा धम वीकारला अस यास ु (कोणताह  अस यास) :                      
                     ............................................................................... 
 (घ) ववाह वधी या तारखेस संप न ............ वष ................म हना ....... 
  झाला असेल या तारखेस असलेले वय .................... 
  (ड) यवसाय कायालया या प यासह : ............................................... 
 (च) ववाहा या वेळची थती : .............. अ ववाह त/ वधुर/घट फो टत 

(छ)   पतीचा संपूण प ा :       ................................................... 
  (ज) पतीची तारखेसह वा र  : ................................................... 
   5. (क) प ीचे नांव (ल नापूव चे नांव) : .................................................... 
  ( थम आडनावासह संपूण नांव) 
 (ख) प ीला दसु-या नावाने (कोणतेह  अस यास) ओळखत अस यास ते नांव /  

   नावे  : ....................................................... 
 (ग) धम  (1) ज माने  ...............................................  

     (2) दसरा धम वीकारला अस यास ु (कोणताह   

     अस यास) : ....................................................... 
 (घ) ववाह वधी या तारखेस संप न झाला असेल या तारखेस असलेले  
   वय : ................... वष ....... म हना ............. 



                                  -12- 

 (ड) ववाहा या वेळची थती : .......... अ ववा हत/ वधवा/घट फोट त
 (च) ववाहा या पूव चा  अथवा वेळचा प ीचा  

   पूण प ा : ........................................ 
 (छ) प ीची तारखेसह वा र   ................................. 

   6. सा ीदार :  (1)(एक) नांव    ................................. 
          (दोन) प ा    ................................. 
     (तीन) यवसाय आ ण कायालयाचा प ा  ................... 
     (चार) ववा हत जोड याशी असलेले नाते ............................. 
            (कोणतेह  अस यास)  

     (पाच) तारखेसह वा र  :- ................................. 
      (2) (एक) नांव    ................................. 
          (दोन) प ा    ................................. 
     (तीन) यवसाय   ................................. 
     (चार) ववा हत जोड याशी असलेले नाते................................ 
           (कोणतेह  अस यास)   

     (पाच) तारखेसह वा र  :- .......................... 
       (3)(एक) नांव          ................................. 
          (दोन) प ा     ................................. 
     (तीन) यवसाय    ................................. 
     (चार) ववा हत जोड याशी असलेले नाते .......................... 
           (कोणतेह  अस यास)  
     (पाच) तारखेसह वा र   ................................. 
   7. पुरो हत :-   (अ) पुरो हताचे नांव  : ................................. 
          (ब) पूण प ा   : ................................. 
     (क) धम         : ............................... 
     (ड) वय         : ................................. 
      (इ) तारखेसह वा र   : ................................. 
   8. या ापनासोबत सादर केलेले द तऐवज :  

 (1)  ................................. 
 (2)  ................................. 
 (3)  ................................. 
 (4)  ................................. 
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   9. िनबंधकाकडे सादर के याचा दनांक  : 
 
टप :- कोण याह  य ने ापनाम ये केलले कोणतेह  वधान कंवा ित ाप  जे खोटे 
असेल  अथवा सादर केलेला कोणताह  द तऐवज, जे खोटे अस याचे याला / ितला 
मा हत असले अथवा जे खोटे अस याचे मान यास कारण असेल, तो / ती य  कलम 
12 अ वये दंडनीय कारवाईस पा  ठरेल. 
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नमुना- ‘‘इ’’ 

ववाह न दणीचे माणप  

[ कलम 6 (1) आ ण िनयम 5  पाहा ] 
 

 
 मा णत कर यात येते क , पतीचे नांव :- ................................................. 

राहणार ................................. आ ण  प ीचे नांव ....................................... 

राहणार ................................. यांचा ववाह दनांक..............रोजी ........... 

( ठकाणी) येथे वधीसंप न झाला.  याची महारा  ववाह मंडळाचे िनयमन व ववाह 

न दणी वधेयक, 1998 अ वये ठेव यात आले या न दवह या खंड मांक 

..................... या अनु मांक ................... वर, दनांक .............................. 

रोजी मी न दणी केली आहे. 
 
 
 
 

 
 ठकाण :          वा र   

       ववाह िनबंधक  
दनांक : 

िश का 
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नमुना- ‘‘फ’’ 

ववाहाची न दणी कर यास नकार दे याबाबत आदेश  

[ कलम 7 आ ण िनयम (6)  पाहा ] 
 

 
 मी, ववाह मंडळा या िनबंधक, .............................................................. 

ापनाची आ ण ापनासोबत सादर केले या अ य सव द तऐवजांची छाननी के यानंतर, 

आ ण दनांक ........................ रोजी प कारांचे हणणे ऐकून घेत यानंतर, ववाहाची 

न दणी कर यास खालील कारणा तव नकार देत आहे  : 

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

 
 
ठकाण :              वा र   

                  ववाह िनबंधक  
दनांक : 

िश का 
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नमुना- ‘‘ग’’ 
 [ कलम 7 (2) आ ण िनयम 6  पाहा ] 

 
न दणीकृत डाकेने       दनांक :-  ..../ ..../ ...... 
 

ारा : 

 महािनबंधक, 
 ववाह मंडळ िनयमन व ववाह न दणी, 
 महारा  रा य, पुणे. 
  

वषय :- महारा  ववाह मंडळाचे िनयमन व ववाह न दणी वधेयक, 1998 या 
    कलम 7 या पोट-कलम (2) या अंतगत िनबंधक .......................... 

             ( ठकाण) यां या कड ल िनदश. 
ित, 

    (1) पतीचे नांव   :- .................................................... 
  (प ा)   :- .................................................... 
    (2) प ीचे नांव   :- .................................................... 
  (प ा)   :- .................................................... 
    (3) सा ीदाराचे नांव  :-  .................................................... 
  (प ा) :-   .................................................... 
    (4) सा ीदाराचे नांव :-  .................................................... 
  (प ा) :-   .................................................... 
    (5) सा ीदाराचे नांव  :-  .................................................... 
  (प ा) :-   .................................................... 
 
 
 याअथ , िनबंधक, ववाह मंडळ आ ण ववाह ............................................ 
( ठकाण) यांनी ....................... (पती) आ ण ............................ (प ी) या 
दोघां या  ............................या  ठकाणी विधसपं न झाले या ववाह न दणीस नकार 
दश वला आहे आ ण महारा  ववाह मंडळाचे  िनयमन व ववाह न दणी वधेयक, 1998 
(1998 चा महारा  वधयेक .  ....) कलम 7 या तरतुद नुसार मा याकडे िनदश केला 
आहे; 
  याअथ , आता, उ  वधेयका या कलम (8) अ वये दान कर यात आले या 
अिधकारांचा वापर क न, िनबंधकांनी दलेला आदेश कायम कर यात येऊ नये. याची 
कारणे दे याबाबत, मी, या ारे, ........................... या दवशी ................................ 
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वाजता म या हपूव / म या हो र, खालील प यावर मा या सम  हजर राह यासह  
फमा वत आहे. 
 2. आप या दा या या पृ यथ, आपण आप याला दले या दवशी, वेळ  व 
ठकाणी अित र  द तऐवज आ ण सा ीदार आणू शकतात. 
 3. ठर यानुसार, आपण उप थत न रा ह यास, या वषयी आपणास काह ह  

हणावयाचे नाह  असे गृह त धर यात येईल व महािनबंधक यो य ते आदेश देतील. 
 

दनांक : 
           वा र  

         महािनबंधक, 
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नमुना- ‘‘ह’’ 
ववाह मंडळांची न दवह  

[ कलम 5 (2) आ ण िनयम 9 पाहा ] 

..............  या वषाची ववाह मंडळाची न दवह  

अनु मांक मंडळाचे नांव आ ण प ा मंडळ चाल वणा-या य चे नांव 
आ ण प ा 

   

 

 

 

नमुना- ‘‘आय’’ 
ववाह न दवह  

[ कलम 6 (1) (इ), 8 आ ण िनयम 9 पाहा ] 

..............  या वषाची ववाह न दवह  

अनु 
मांक 

ववाहाचा 
दनांक 
व 

ठकाण 

पतीचे 
नांव 
व 
प ा 

ववाहा या 
वेळचे 
यांचे वय 

पतीचा 
धम 

प ीचे 
नांव 

व प ा 

ववाहा या 
वेळचे 

ितचे वय 

प ीचा 
धम 

न दणीची 
तार ख 

शेरा 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 


