
 

 
 

નમનોુ -૫ 
(જઓ િનયમ ુ ૧૧ નો પટાે -િનયમ (૨) અન િનયમે -૧૭) 

લગ્ ન ન ધણીન લગતા દ  તાે વજોની પર્માિણત નકલ અથવા નકલો મળવવા માટની અરજી ે ે ે  
 

રવાનાઃ  
 

તારીખઃ 
 

પર્િત,  
લગ્ ન-રિજ  ટર્ાર ી, 
--------------------- 
--------------------- 

િવષયઃ પર્માિણત નકલ/નકલો 
 

ીમાન,  
 

હ નીચ સહી કરનારુ ં ે , નમર્તાપવક િવનતી કર  કૂ ં ં ં ેર્ ુ , 
(૧) નીચના દ  તાે વજે/દ  તાવજોની ે -------------------- (જ રી નકલોની સખ્ યાં  લખવી) 
પર્માિણત નકલ/નકલો મન વહલામા વહલી તક પરી પાડશોે ે ં ે ે ૂ . 
* (ક)  લગ્ નની –યાદી 
* (ખ) લગ્ નની –ન ધણીન પર્માણપતર્ું  
* (ગ) લગ્ નની –ન ધણીનો ઇન્કાર કરતો હકમુ  
* (ઘ) લગ્ નની –રજી  ટરમાથી ઉતારોં  

(૨) અન્ ય િવગતોઃ 
(૧) લગ્ નની –ન ધણીની તારીખ 
(૨) લગ્ નની –ન ધણીના પર્માણપતર્નો કર્માક અન તારીખઃં ે  

(૩) લગ્ નની –ન ધણીનો ઇન્કાર કરતા હકમનો કર્માક અન તારીખઃુ ં ે  
(૪) પિતન નામઃુ ં  
(૫) પત્ નીન નાું મઃ 

(૩) આ સાથ ે . ---------- ( િપયા ------------------------------------------) ની ફી જોડલ છે ે. 
 

 થળઃ 
  આપનો િવ ાસ,ુ 

તારીખઃ 
        ------------------------------- 
* લાગ પડત ન હોય ત છકી નાખવુ ુ ું ે ે  ં



 

FORM-‘V’ 
(See sub-rule (2) o rule 11 and rule 17) 

 
Application for obtaining certified copy/copies 

 
From : 
 
Date : 

 
To,  
The Registrar of Marriages,  

_______________________ 

_______________________ 

 
Subject :- Certified copy / copies 

 
Sir, 
 
I, the undersigned, humble request you that--- 
 
(1) the _____________________________ (Please write the number) certified copy/copies of the 
following document(s) may please be provided to me at the earliest. 
 

*  (a)  a memorandum of marriage  
*  (b)  a certificate of registration of a marriage  
*  (c)   an order of refusal for registration of marriage  
*  (d) the extract of the register of marriages  

 
(2)  Other particulars : 
 

(i) Date of registration of marriage : 

(ii) Date and No. of a certificate of registration of a marriage : 

(iii) Date and No. of an order of refusal for registration of marriage : 

(iv) Name of the Husband : 

(v) Name of the Wife : 

 
(3)   The fees of Rs. __________ (Rupees ___________________________________ ) is 

enclosed herewith.  
 
 
Place :         Yours faithfully,  
  
Date :  
 
            (                                         ) 
 
 
 
 
* Strike out which is not applicable.  




