
न दणी महािनर क कायालय, पुणे 
 

चचम ये न दणी कर यात आले या ववाह न दणी 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 महािनबंधक तथा 
न दणी महािनर क व मु ांक िनयं क, 
न दणी महािनर क कायालय, पुणे. 
नवीन शासक य इमारत, वधानभवनसमोर, 
पुणे-1. 
 

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

महोदय, 
 

 मी  वर (Bridegroom) ------- / वधू (Bride) ------------   / रे हरंड/पा टर --------------
-------------- वनंतीपूवक अज  क रतो /क रते  क ,  द.--------------------- रोजी ----------------
------------------------------------   या चचम ये माझे  व  वर (Bridegroom) ------- / वधू 
(Bride) ---------------- 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 सदर ववाह न दणी माणप ाची मा णत त िमळावी, ह  वनंती.  
 
        आपला /  आपली व ास ू
 
        नाव व सह /-  

                                                    वर /वधू / पा टर/रे हरंड   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

कायालयीन उपयोगाक रता 
पावती मांक  अज मांक  

दनांक  दनांक  

मा णत तीची सं या  चचचे नाव  

फ  .  मा णत त द याचा दनांक  

  मा णत त  
िमळा याचा दनांक  

 

 
    ज म,मृ यू व ववाह महािनबंधक  

महारा  रा य, पुणे क रता 



चचम ये न दणी कर यात आले या ववाह न दणी माणप ाची मा णत त िमळणेक रता तपासणी 
सूची (check list) 

अ.  बाब शेरा 
1 अजाम ये या वष  ववाह संप न झाला आहे या 

वषाचा मांक नमूद केला आहे काय ? आहे / नाह  
2 अजाम ये वर-वधू यांचे नांव िल हले आहे काय 

? 
आहे / नाह  

3 अजाम ये ववाह संप न केले या पा टर/रे हरंड 
यांचे नाव नमूद केले आहे काय ? 

आहे / नाह  

3 अजावर पये 5/- चे यायालयीन िचकट मु ांक 
लावलेले आहे काय ? आहे / नाह  

 
 


