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રાજકોટ મહાનગરપા લકા
લ ન ન ધણી િવભાગ

:: અરજદાર ીઓ માટ જ ર મા હતી ::

 લ ન િવધી જો રાજકોટ મહાનગરપા લકાની હદમાં થઇ હોય તો જ લ નની ન ધણી રાજકોટ શહ રમાં કરાવી શકાશે.

 જો લ નની ન ધણી ું  માણપ   ે માં મેળવ ું હોય તો   ે  ું ફોમ લઇ   ે માં ભર ું અને જો લ નની

ન ધણી ું  માણપ  ુજરાતીમાં મેળવ ું હોય તો  ુજરાતી ું ફોમ લઇ  ુજરાતીમાં ભર ુ.ં

 લ ન સમયે વરની  મર ર૧ વષ  ૂણ થવી જોઇએ અને ક યાની  મર ૧૮ વષ  ૂણ થવી જોઇએ તથા ગોર મહારાજ

પાદર /કા તથા સા ી૧ અને સા ી૨ની  મર ૧૮ વષ  ૂણ થવી જોઇએ.

 વરના આગલા પ ની/ક યાના આગલા પિત/વરના િપતા/ક યાના િપતા/ગોર હયાત ન હોચ તો મરણ દાખલો અસલ

અથવા  માણપ  ( કોપી) કર લ ર ુ કરવા.

 NRIએઆ સાથે એક અલગ ફોમ ભરવા ું રહ શે અને તેની સાથે સો યલ િસક ુર ટ કાડ ,  વોટર એલીયન ર    શન

કાડ ,OCI કાડ ,NRI દર  નો જોબ લેટર તા તરમાં ઇ  ુ કર લ જોબ લેટર ફર યાતઆપવાનો રહ શે.

 તમામ કાગળો એક સેટમાં  મા ણતપ  ( કોપી) અથવા  વ  મા ણતપ  (સે ફ એટ  ટ ડ) ર ુ કરવા.

 ફોમ જમા કરાવવા સવાર ૧૦:૩૦ થી ૧:૩૦આવ ુ.ં

  માણપ મેળવવા ૮  દવસ બાદ સાં ૪:૦૦ થી ૫:૩૦ દર યાન તપાસ કરવી;

• અસલ પહ ચ હશે તો જ  માણપ આપવામાંઆવશે.  ની ખાસ ન ધ લેશો.

અર સાથે ર ુ કરવાનો આધાર

 મ
ન.ં

િવગત

૧ ફોમ ન.ં ૫ ૧નકલમાં

૨ ફોમ ન.ં ૧ ૧નકલમાં

૩ મેમોર  ડમની ૨ નકલ બ ે મેમોર  ડમમાં પો ટની એ ીમે ટ  ટ  પ ( . ૨૦૦) વાળ લગાવી.

૪ વર ું   ુલ  લિવ ગ/જ મ ું  માણપ  (ફર યાત) સે ફ એટ  ટ ડ

૫ વર ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૬ ક યા ું   ુલ  લિવ ગ/જ મ ું  માણપ  (ફર યાત) સે ફ એટ  ટ ડ

૭ ક યા ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૮ વરના િપતા ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૯ ક યાના િપતા ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૦ ગોર મહારાજ/કા /પાદર ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૧ સા ીન.૧ ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૨ સા ીન.૨ ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૩ કંકો ી૨(અસલમાં), હોટલહોલ અથવા પાટ  લોટ વાડ માં લ ન કર લ
હોય તો તે  ગે ું લખાણ ર ુ કર ું

કંકો ી ન હોયતો તે ું  .૨૦/ ના  ટ  પ પેપર પર વર ક યાના ફોટાવા 
નોટરાઇઝડ સોગંદના ુ(ંજો પાંચ વષ થી  ુના લ ન હોય તોજ)

૧૪  ટાછેડા કર લ હોય તો તેનો આધાર નામદાર કોટ  ું  ુકમ નાં ુ  ટાછેડાનો નોટરાઇઝઆધાર હોયતો આધાર તથા  . ૨૦. ના  ટ  પ પર
વર/ક યાના ફોટાવા ં નોટરાઇઝડ સોગંદના ું

૧૫ લ નનો ફોટો ાફ બે અસલ ક યા દાન કરતા હોય, ગોર મહારાજ સાથેનો

િવશેષ ન ધ : NRI લ ન ન ધણી ર    શન માટ વર/ ક યાએઆવ ુ જ ર છે.

FORM 'V'

(See subrule (2) of rule11 rule 17)

Application for obtaining certified copy/copies

From : .............................

Date : .............................

To,

The Registrar of Marriages,

Subject : Certified copy/copies
Sir,

     I, the undersigned, humbly request you that

     (1)  The    3   (please with 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 a marriage

      *(d)   the extract of the register of marriage

     (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 a marriage:

       (iv)    Name of the Husband :

       (v)     Name of the Wife :

     (3)  The fees of Rs ............................ (Rupees ................................................................ ) enclosed herewith.

Yours faithfully

Place :      ( ×.................... )

Date :     

............. ઓર  નલ સટ /મેમો નકલ

મળેલ છે. તપાસેલ છે, અને  ુલ નથી

તા ...................... સહ  .....................
*Strike out which is not applicable .

FORM'I'

(See subrule (1) of rule 4)

Application for filling Memorandum of Marriage

To,

The Registrar of Marriages,

Subject : Registration of Marriage
Sir,

     Marriage has been solemnized between us on ................................... at ................................... and we request that the

following  particulars of our  marriage be  entered in  the Register of Marriages and that a Certificate of  Registration of

Marriage be issued to us.

     We hereby declare,

1. That a valid marriage was solemnized between  us and that the marriage is capable of being  registered under section

     11 of the Gujarat Registration of Marriages Act, 2006 (Guj.16 of 2006).

2. That the conditions laid down in the Personal Marriage Act have been satisfied.

3. That the particulars given in application are true to the best of our knowledge and belief, and

4. That  a memorandum of  marriage  duly  filled  in  (in  duplicate)  along  with  the  prescribed fees  and  documents  is

     enclosed herewith.

Place :    
Signature : ...........................

(Husband)

Date :
...........................

(Wife)

Encl :

     (1) Memorandum of Marriage (2 Copy)

     (2) Prescribed Fees.

     (3) Other Documents:

          (a) ...........................

          (b) ...........................

          (c) ...........................

MEMORANDUM OF MARRIAGE

(Section 5 of Gujarat Marriage Act, 2006)

1.   Date of marriage :

2.   Place of marriage (with sufficient particulars to location the place) :

3.   (a)   Full name of the bridegroom :

      (b)   His age :

(Attach true copy of birth registration certificate or a true copy of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bridegroom at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widower  Divorced  Married and if so, how many wives are alive

      (g)   Signature of the Bridegroom with Date :

4.   (a)   Full name of the Bride :

      (b)   Her Age :

(Attach true copy of birth registration certificate or true of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bride at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widow  Divorced

      (g)   Signature of the bride with Date :

5.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bridegroom :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

6.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bride :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

7.   (a)   Full name of the Priest :

      (b)   Age :

      (c)   Usual Place of Residence :

      (d)   Address :

      (e)   Signature of the priest with date :

8.   (1) (a) Full name of first witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

      (2) (a) Full name of second witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

  The memorandum and the fee of Rs. ................................... were received by me on ............................................. and

  the memorandum is filed at Serial No............................................. of date ........................... on page ..................... of

  volume ....................... of the register of marriages maintained under the Gujarat Registration of Marriages Act, 2006

  (Guj.16 of 2006).

  Date the ............... day of ..........

Signature .....................

Registrar of Marriages
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રાજકોટ મહાનગરપા લકા
લ ન ન ધણી િવભાગ

:: અરજદાર ીઓ માટ જ ર મા હતી ::

 લ ન િવધી જો રાજકોટ મહાનગરપા લકાની હદમાં થઇ હોય તો જ લ નની ન ધણી રાજકોટ શહ રમાં કરાવી શકાશે.

 જો લ નની ન ધણી ું  માણપ   ે માં મેળવ ું હોય તો   ે  ું ફોમ લઇ   ે માં ભર ું અને જો લ નની

ન ધણી ું  માણપ  ુજરાતીમાં મેળવ ું હોય તો  ુજરાતી ું ફોમ લઇ  ુજરાતીમાં ભર ુ.ં

 લ ન સમયે વરની  મર ર૧ વષ  ૂણ થવી જોઇએ અને ક યાની  મર ૧૮ વષ  ૂણ થવી જોઇએ તથા ગોર મહારાજ

પાદર /કા તથા સા ી૧ અને સા ી૨ની  મર ૧૮ વષ  ૂણ થવી જોઇએ.

 વરના આગલા પ ની/ક યાના આગલા પિત/વરના િપતા/ક યાના િપતા/ગોર હયાત ન હોચ તો મરણ દાખલો અસલ

અથવા  માણપ  ( કોપી) કર લ ર ુ કરવા.

 NRIએઆ સાથે એક અલગ ફોમ ભરવા ું રહ શે અને તેની સાથે સો યલ િસક ુર ટ કાડ ,  વોટર એલીયન ર    શન

કાડ ,OCI કાડ ,NRI દર  નો જોબ લેટર તા તરમાં ઇ  ુ કર લ જોબ લેટર ફર યાતઆપવાનો રહ શે.

 તમામ કાગળો એક સેટમાં  મા ણતપ  ( કોપી) અથવા  વ  મા ણતપ  (સે ફ એટ  ટ ડ) ર ુ કરવા.

 ફોમ જમા કરાવવા સવાર ૧૦:૩૦ થી ૧:૩૦આવ ુ.ં

  માણપ મેળવવા ૮  દવસ બાદ સાં ૪:૦૦ થી ૫:૩૦ દર યાન તપાસ કરવી;

• અસલ પહ ચ હશે તો જ  માણપ આપવામાંઆવશે.  ની ખાસ ન ધ લેશો.

અર સાથે ર ુ કરવાનો આધાર

 મ
ન.ં

િવગત

૧ ફોમ ન.ં ૫ ૧નકલમાં

૨ ફોમ ન.ં ૧ ૧નકલમાં

૩ મેમોર  ડમની ૨ નકલ બ ે મેમોર  ડમમાં પો ટની એ ીમે ટ  ટ  પ ( . ૨૦૦) વાળ લગાવી.

૪ વર ું   ુલ  લિવ ગ/જ મ ું  માણપ  (ફર યાત) સે ફ એટ  ટ ડ

૫ વર ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૬ ક યા ું   ુલ  લિવ ગ/જ મ ું  માણપ  (ફર યાત) સે ફ એટ  ટ ડ

૭ ક યા ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૮ વરના િપતા ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૯ ક યાના િપતા ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૦ ગોર મહારાજ/કા /પાદર ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૧ સા ીન.૧ ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૨ સા ીન.૨ ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૩ કંકો ી૨(અસલમાં), હોટલહોલ અથવા પાટ  લોટ વાડ માં લ ન કર લ
હોય તો તે  ગે ું લખાણ ર ુ કર ું

કંકો ી ન હોયતો તે ું  .૨૦/ ના  ટ  પ પેપર પર વર ક યાના ફોટાવા 
નોટરાઇઝડ સોગંદના ુ(ંજો પાંચ વષ થી  ુના લ ન હોય તોજ)

૧૪  ટાછેડા કર લ હોય તો તેનો આધાર નામદાર કોટ  ું  ુકમ નાં ુ  ટાછેડાનો નોટરાઇઝઆધાર હોયતો આધાર તથા  . ૨૦. ના  ટ  પ પર
વર/ક યાના ફોટાવા ં નોટરાઇઝડ સોગંદના ું

૧૫ લ નનો ફોટો ાફ બે અસલ ક યા દાન કરતા હોય, ગોર મહારાજ સાથેનો

િવશેષ ન ધ : NRI લ ન ન ધણી ર    શન માટ વર/ ક યાએઆવ ુ જ ર છે.

FORM 'V'

(See subrule (2) of rule11 rule 17)

Application for obtaining certified copy/copies

From : .............................

Date : .............................

To,

The Registrar of Marriages,

Subject : Certified copy/copies
Sir,

     I, the undersigned, humbly request you that

     (1)  The    3   (please with 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 a marriage

      *(d)   the extract of the register of marriage

     (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 a marriage:

       (iv)    Name of the Husband :

       (v)     Name of the Wife :

     (3)  The fees of Rs ............................ (Rupees ................................................................ ) enclosed herewith.

Yours faithfully

Place :      ( ×.................... )

Date :     

............. ઓર  નલ સટ /મેમો નકલ

મળેલ છે. તપાસેલ છે, અને  ુલ નથી

તા ...................... સહ  .....................
*Strike out which is not applicable .

FORM'I'

(See subrule (1) of rule 4)

Application for filling Memorandum of Marriage

To,

The Registrar of Marriages,

Subject : Registration of Marriage
Sir,

     Marriage has been solemnized between us on ................................... at ................................... and we request that the

following  particulars of our  marriage be  entered in  the Register of Marriages and that a Certificate of  Registration of

Marriage be issued to us.

     We hereby declare,

1. That a valid marriage was solemnized between  us and that the marriage is capable of being  registered under section

     11 of the Gujarat Registration of Marriages Act, 2006 (Guj.16 of 2006).

2. That the conditions laid down in the Personal Marriage Act have been satisfied.

3. That the particulars given in application are true to the best of our knowledge and belief, and

4. That  a memorandum of  marriage  duly  filled  in  (in  duplicate)  along  with  the  prescribed fees  and  documents  is

     enclosed herewith.

Place :    
Signature : ...........................

(Husband)

Date :
...........................

(Wife)

Encl :

     (1) Memorandum of Marriage (2 Copy)

     (2) Prescribed Fees.

     (3) Other Documents:

          (a) ...........................

          (b) ...........................

          (c) ...........................

MEMORANDUM OF MARRIAGE

(Section 5 of Gujarat Marriage Act, 2006)

1.   Date of marriage :

2.   Place of marriage (with sufficient particulars to location the place) :

3.   (a)   Full name of the bridegroom :

      (b)   His age :

(Attach true copy of birth registration certificate or a true copy of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bridegroom at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widower  Divorced  Married and if so, how many wives are alive

      (g)   Signature of the Bridegroom with Date :

4.   (a)   Full name of the Bride :

      (b)   Her Age :

(Attach true copy of birth registration certificate or true of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bride at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widow  Divorced

      (g)   Signature of the bride with Date :

5.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bridegroom :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

6.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bride :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

7.   (a)   Full name of the Priest :

      (b)   Age :

      (c)   Usual Place of Residence :

      (d)   Address :

      (e)   Signature of the priest with date :

8.   (1) (a) Full name of first witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

      (2) (a) Full name of second witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

  The memorandum and the fee of Rs. ................................... were received by me on ............................................. and

  the memorandum is filed at Serial No............................................. of date ........................... on page ..................... of

  volume ....................... of the register of marriages maintained under the Gujarat Registration of Marriages Act, 2006

  (Guj.16 of 2006).

  Date the ............... day of ..........

Signature .....................

Registrar of Marriages



Affix 
agreement 
Stamp of Rs. 

200/ 
here.

રાજકોટ મહાનગરપા લકા
લ ન ન ધણી િવભાગ

:: અરજદાર ીઓ માટ જ ર મા હતી ::

 લ ન િવધી જો રાજકોટ મહાનગરપા લકાની હદમાં થઇ હોય તો જ લ નની ન ધણી રાજકોટ શહ રમાં કરાવી શકાશે.

 જો લ નની ન ધણી ું  માણપ   ે માં મેળવ ું હોય તો   ે  ું ફોમ લઇ   ે માં ભર ું અને જો લ નની

ન ધણી ું  માણપ  ુજરાતીમાં મેળવ ું હોય તો  ુજરાતી ું ફોમ લઇ  ુજરાતીમાં ભર ુ.ં

 લ ન સમયે વરની  મર ર૧ વષ  ૂણ થવી જોઇએ અને ક યાની  મર ૧૮ વષ  ૂણ થવી જોઇએ તથા ગોર મહારાજ

પાદર /કા તથા સા ી૧ અને સા ી૨ની  મર ૧૮ વષ  ૂણ થવી જોઇએ.

 વરના આગલા પ ની/ક યાના આગલા પિત/વરના િપતા/ક યાના િપતા/ગોર હયાત ન હોચ તો મરણ દાખલો અસલ

અથવા  માણપ  ( કોપી) કર લ ર ુ કરવા.

 NRIએઆ સાથે એક અલગ ફોમ ભરવા ું રહ શે અને તેની સાથે સો યલ િસક ુર ટ કાડ ,  વોટર એલીયન ર    શન

કાડ ,OCI કાડ ,NRI દર  નો જોબ લેટર તા તરમાં ઇ  ુ કર લ જોબ લેટર ફર યાતઆપવાનો રહ શે.

 તમામ કાગળો એક સેટમાં  મા ણતપ  ( કોપી) અથવા  વ  મા ણતપ  (સે ફ એટ  ટ ડ) ર ુ કરવા.

 ફોમ જમા કરાવવા સવાર ૧૦:૩૦ થી ૧:૩૦આવ ુ.ં

  માણપ મેળવવા ૮  દવસ બાદ સાં ૪:૦૦ થી ૫:૩૦ દર યાન તપાસ કરવી;

• અસલ પહ ચ હશે તો જ  માણપ આપવામાંઆવશે.  ની ખાસ ન ધ લેશો.

અર સાથે ર ુ કરવાનો આધાર

 મ
ન.ં

િવગત

૧ ફોમ ન.ં ૫ ૧નકલમાં

૨ ફોમ ન.ં ૧ ૧નકલમાં

૩ મેમોર  ડમની ૨ નકલ બ ે મેમોર  ડમમાં પો ટની એ ીમે ટ  ટ  પ ( . ૨૦૦) વાળ લગાવી.

૪ વર ું   ુલ  લિવ ગ/જ મ ું  માણપ  (ફર યાત) સે ફ એટ  ટ ડ

૫ વર ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૬ ક યા ું   ુલ  લિવ ગ/જ મ ું  માણપ  (ફર યાત) સે ફ એટ  ટ ડ

૭ ક યા ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૮ વરના િપતા ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૯ ક યાના િપતા ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૦ ગોર મહારાજ/કા /પાદર ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૧ સા ીન.૧ ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૨ સા ીન.૨ ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૩ કંકો ી૨(અસલમાં), હોટલહોલ અથવા પાટ  લોટ વાડ માં લ ન કર લ
હોય તો તે  ગે ું લખાણ ર ુ કર ું

કંકો ી ન હોયતો તે ું  .૨૦/ ના  ટ  પ પેપર પર વર ક યાના ફોટાવા 
નોટરાઇઝડ સોગંદના ુ(ંજો પાંચ વષ થી  ુના લ ન હોય તોજ)

૧૪  ટાછેડા કર લ હોય તો તેનો આધાર નામદાર કોટ  ું  ુકમ નાં ુ  ટાછેડાનો નોટરાઇઝઆધાર હોયતો આધાર તથા  . ૨૦. ના  ટ  પ પર
વર/ક યાના ફોટાવા ં નોટરાઇઝડ સોગંદના ું

૧૫ લ નનો ફોટો ાફ બે અસલ ક યા દાન કરતા હોય, ગોર મહારાજ સાથેનો

િવશેષ ન ધ : NRI લ ન ન ધણી ર    શન માટ વર/ ક યાએઆવ ુ જ ર છે.

FORM 'V'

(See subrule (2) of rule11 rule 17)

Application for obtaining certified copy/copies

From : .............................

Date : .............................

To,

The Registrar of Marriages,

Subject : Certified copy/copies
Sir,

     I, the undersigned, humbly request you that

     (1)  The    3   (please with 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 a marriage

      *(d)   the extract of the register of marriage

     (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 a marriage:

       (iv)    Name of the Husband :

       (v)     Name of the Wife :

     (3)  The fees of Rs ............................ (Rupees ................................................................ ) enclosed herewith.

Yours faithfully

Place :      ( ×.................... )

Date :     

............. ઓર  નલ સટ /મેમો નકલ

મળેલ છે. તપાસેલ છે, અને  ુલ નથી

તા ...................... સહ  .....................
*Strike out which is not applicable .

FORM'I'

(See subrule (1) of rule 4)

Application for filling Memorandum of Marriage

To,

The Registrar of Marriages,

Subject : Registration of Marriage
Sir,

     Marriage has been solemnized between us on ................................... at ................................... and we request that the

following  particulars of our  marriage be  entered in  the Register of Marriages and that a Certificate of  Registration of

Marriage be issued to us.

     We hereby declare,

1. That a valid marriage was solemnized between  us and that the marriage is capable of being  registered under section

     11 of the Gujarat Registration of Marriages Act, 2006 (Guj.16 of 2006).

2. That the conditions laid down in the Personal Marriage Act have been satisfied.

3. That the particulars given in application are true to the best of our knowledge and belief, and

4. That  a memorandum of  marriage  duly  filled  in  (in  duplicate)  along  with  the  prescribed fees  and  documents  is

     enclosed herewith.

Place :    
Signature : ...........................

(Husband)

Date :
...........................

(Wife)

Encl :

     (1) Memorandum of Marriage (2 Copy)

     (2) Prescribed Fees.

     (3) Other Documents:

          (a) ...........................

          (b) ...........................

          (c) ...........................

MEMORANDUM OF MARRIAGE

(Section 5 of Gujarat Marriage Act, 2006)

1.   Date of marriage :

2.   Place of marriage (with sufficient particulars to location the place) :

3.   (a)   Full name of the bridegroom :

      (b)   His age :

(Attach true copy of birth registration certificate or a true copy of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bridegroom at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widower  Divorced  Married and if so, how many wives are alive

      (g)   Signature of the Bridegroom with Date :

4.   (a)   Full name of the Bride :

      (b)   Her Age :

(Attach true copy of birth registration certificate or true of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bride at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widow  Divorced

      (g)   Signature of the bride with Date :

5.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bridegroom :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

6.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bride :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

7.   (a)   Full name of the Priest :

      (b)   Age :

      (c)   Usual Place of Residence :

      (d)   Address :

      (e)   Signature of the priest with date :

8.   (1) (a) Full name of first witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

      (2) (a) Full name of second witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

  The memorandum and the fee of Rs. ................................... were received by me on ............................................. and

  the memorandum is filed at Serial No............................................. of date ........................... on page ..................... of

  volume ....................... of the register of marriages maintained under the Gujarat Registration of Marriages Act, 2006

  (Guj.16 of 2006).

  Date the ............... day of ..........

Signature .....................

Registrar of Marriages



Affix 
agreement 
Stamp of Rs. 

200/ 
here.

રાજકોટ મહાનગરપા લકા
લ ન ન ધણી િવભાગ

:: અરજદાર ીઓ માટ જ ર મા હતી ::

 લ ન િવધી જો રાજકોટ મહાનગરપા લકાની હદમાં થઇ હોય તો જ લ નની ન ધણી રાજકોટ શહ રમાં કરાવી શકાશે.

 જો લ નની ન ધણી ું  માણપ   ે માં મેળવ ું હોય તો   ે  ું ફોમ લઇ   ે માં ભર ું અને જો લ નની

ન ધણી ું  માણપ  ુજરાતીમાં મેળવ ું હોય તો  ુજરાતી ું ફોમ લઇ  ુજરાતીમાં ભર ુ.ં

 લ ન સમયે વરની  મર ર૧ વષ  ૂણ થવી જોઇએ અને ક યાની  મર ૧૮ વષ  ૂણ થવી જોઇએ તથા ગોર મહારાજ

પાદર /કા તથા સા ી૧ અને સા ી૨ની  મર ૧૮ વષ  ૂણ થવી જોઇએ.

 વરના આગલા પ ની/ક યાના આગલા પિત/વરના િપતા/ક યાના િપતા/ગોર હયાત ન હોચ તો મરણ દાખલો અસલ

અથવા  માણપ  ( કોપી) કર લ ર ુ કરવા.

 NRIએઆ સાથે એક અલગ ફોમ ભરવા ું રહ શે અને તેની સાથે સો યલ િસક ુર ટ કાડ ,  વોટર એલીયન ર    શન

કાડ ,OCI કાડ ,NRI દર  નો જોબ લેટર તા તરમાં ઇ  ુ કર લ જોબ લેટર ફર યાતઆપવાનો રહ શે.

 તમામ કાગળો એક સેટમાં  મા ણતપ  ( કોપી) અથવા  વ  મા ણતપ  (સે ફ એટ  ટ ડ) ર ુ કરવા.

 ફોમ જમા કરાવવા સવાર ૧૦:૩૦ થી ૧:૩૦આવ ુ.ં

  માણપ મેળવવા ૮  દવસ બાદ સાં ૪:૦૦ થી ૫:૩૦ દર યાન તપાસ કરવી;

• અસલ પહ ચ હશે તો જ  માણપ આપવામાંઆવશે.  ની ખાસ ન ધ લેશો.

અર સાથે ર ુ કરવાનો આધાર

 મ
ન.ં

િવગત

૧ ફોમ ન.ં ૫ ૧નકલમાં

૨ ફોમ ન.ં ૧ ૧નકલમાં

૩ મેમોર  ડમની ૨ નકલ બ ે મેમોર  ડમમાં પો ટની એ ીમે ટ  ટ  પ ( . ૨૦૦) વાળ લગાવી.

૪ વર ું   ુલ  લિવ ગ/જ મ ું  માણપ  (ફર યાત) સે ફ એટ  ટ ડ

૫ વર ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૬ ક યા ું   ુલ  લિવ ગ/જ મ ું  માણપ  (ફર યાત) સે ફ એટ  ટ ડ

૭ ક યા ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૮ વરના િપતા ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૯ ક યાના િપતા ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૦ ગોર મહારાજ/કા /પાદર ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૧ સા ીન.૧ ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૨ સા ીન.૨ ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૩ કંકો ી૨(અસલમાં), હોટલહોલ અથવા પાટ  લોટ વાડ માં લ ન કર લ
હોય તો તે  ગે ું લખાણ ર ુ કર ું

કંકો ી ન હોયતો તે ું  .૨૦/ ના  ટ  પ પેપર પર વર ક યાના ફોટાવા 
નોટરાઇઝડ સોગંદના ુ(ંજો પાંચ વષ થી  ુના લ ન હોય તોજ)

૧૪  ટાછેડા કર લ હોય તો તેનો આધાર નામદાર કોટ  ું  ુકમ નાં ુ  ટાછેડાનો નોટરાઇઝઆધાર હોયતો આધાર તથા  . ૨૦. ના  ટ  પ પર
વર/ક યાના ફોટાવા ં નોટરાઇઝડ સોગંદના ું

૧૫ લ નનો ફોટો ાફ બે અસલ ક યા દાન કરતા હોય, ગોર મહારાજ સાથેનો

િવશેષ ન ધ : NRI લ ન ન ધણી ર    શન માટ વર/ ક યાએઆવ ુ જ ર છે.

FORM 'V'

(See subrule (2) of rule11 rule 17)

Application for obtaining certified copy/copies

From : .............................

Date : .............................

To,

The Registrar of Marriages,

Subject : Certified copy/copies
Sir,

     I, the undersigned, humbly request you that

     (1)  The    3   (please with 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 a marriage

      *(d)   the extract of the register of marriage

     (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 a marriage:

       (iv)    Name of the Husband :

       (v)     Name of the Wife :

     (3)  The fees of Rs ............................ (Rupees ................................................................ ) enclosed herewith.

Yours faithfully

Place :      ( ×.................... )

Date :     

............. ઓર  નલ સટ /મેમો નકલ

મળેલ છે. તપાસેલ છે, અને  ુલ નથી

તા ...................... સહ  .....................
*Strike out which is not applicable .

FORM'I'

(See subrule (1) of rule 4)

Application for filling Memorandum of Marriage

To,

The Registrar of Marriages,

Subject : Registration of Marriage
Sir,

     Marriage has been solemnized between us on ................................... at ................................... and we request that the

following  particulars of our  marriage be  entered in  the Register of Marriages and that a Certificate of  Registration of

Marriage be issued to us.

     We hereby declare,

1. That a valid marriage was solemnized between  us and that the marriage is capable of being  registered under section

     11 of the Gujarat Registration of Marriages Act, 2006 (Guj.16 of 2006).

2. That the conditions laid down in the Personal Marriage Act have been satisfied.

3. That the particulars given in application are true to the best of our knowledge and belief, and

4. That  a memorandum of  marriage  duly  filled  in  (in  duplicate)  along  with  the  prescribed fees  and  documents  is

     enclosed herewith.

Place :    
Signature : ...........................

(Husband)

Date :
...........................

(Wife)

Encl :

     (1) Memorandum of Marriage (2 Copy)

     (2) Prescribed Fees.

     (3) Other Documents:

          (a) ...........................

          (b) ...........................

          (c) ...........................

MEMORANDUM OF MARRIAGE

(Section 5 of Gujarat Marriage Act, 2006)

1.   Date of marriage :

2.   Place of marriage (with sufficient particulars to location the place) :

3.   (a)   Full name of the bridegroom :

      (b)   His age :

(Attach true copy of birth registration certificate or a true copy of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bridegroom at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widower  Divorced  Married and if so, how many wives are alive

      (g)   Signature of the Bridegroom with Date :

4.   (a)   Full name of the Bride :

      (b)   Her Age :

(Attach true copy of birth registration certificate or true of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bride at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widow  Divorced

      (g)   Signature of the bride with Date :

5.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bridegroom :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

6.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bride :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

7.   (a)   Full name of the Priest :

      (b)   Age :

      (c)   Usual Place of Residence :

      (d)   Address :

      (e)   Signature of the priest with date :

8.   (1) (a) Full name of first witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

      (2) (a) Full name of second witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

  The memorandum and the fee of Rs. ................................... were received by me on ............................................. and

  the memorandum is filed at Serial No............................................. of date ........................... on page ..................... of

  volume ....................... of the register of marriages maintained under the Gujarat Registration of Marriages Act, 2006

  (Guj.16 of 2006).

  Date the ............... day of ..........

Signature .....................

Registrar of Marriages



Affix 
agreement 
Stamp of Rs. 

200/ 
here.

રાજકોટ મહાનગરપા લકા
લ ન ન ધણી િવભાગ

:: અરજદાર ીઓ માટ જ ર મા હતી ::

 લ ન િવધી જો રાજકોટ મહાનગરપા લકાની હદમાં થઇ હોય તો જ લ નની ન ધણી રાજકોટ શહ રમાં કરાવી શકાશે.

 જો લ નની ન ધણી ું  માણપ   ે માં મેળવ ું હોય તો   ે  ું ફોમ લઇ   ે માં ભર ું અને જો લ નની

ન ધણી ું  માણપ  ુજરાતીમાં મેળવ ું હોય તો  ુજરાતી ું ફોમ લઇ  ુજરાતીમાં ભર ુ.ં

 લ ન સમયે વરની  મર ર૧ વષ  ૂણ થવી જોઇએ અને ક યાની  મર ૧૮ વષ  ૂણ થવી જોઇએ તથા ગોર મહારાજ

પાદર /કા તથા સા ી૧ અને સા ી૨ની  મર ૧૮ વષ  ૂણ થવી જોઇએ.

 વરના આગલા પ ની/ક યાના આગલા પિત/વરના િપતા/ક યાના િપતા/ગોર હયાત ન હોચ તો મરણ દાખલો અસલ

અથવા  માણપ  ( કોપી) કર લ ર ુ કરવા.

 NRIએઆ સાથે એક અલગ ફોમ ભરવા ું રહ શે અને તેની સાથે સો યલ િસક ુર ટ કાડ ,  વોટર એલીયન ર    શન

કાડ ,OCI કાડ ,NRI દર  નો જોબ લેટર તા તરમાં ઇ  ુ કર લ જોબ લેટર ફર યાતઆપવાનો રહ શે.

 તમામ કાગળો એક સેટમાં  મા ણતપ  ( કોપી) અથવા  વ  મા ણતપ  (સે ફ એટ  ટ ડ) ર ુ કરવા.

 ફોમ જમા કરાવવા સવાર ૧૦:૩૦ થી ૧:૩૦આવ ુ.ં

  માણપ મેળવવા ૮  દવસ બાદ સાં ૪:૦૦ થી ૫:૩૦ દર યાન તપાસ કરવી;

• અસલ પહ ચ હશે તો જ  માણપ આપવામાંઆવશે.  ની ખાસ ન ધ લેશો.

અર સાથે ર ુ કરવાનો આધાર

 મ
ન.ં

િવગત

૧ ફોમ ન.ં ૫ ૧નકલમાં

૨ ફોમ ન.ં ૧ ૧નકલમાં

૩ મેમોર  ડમની ૨ નકલ બ ે મેમોર  ડમમાં પો ટની એ ીમે ટ  ટ  પ ( . ૨૦૦) વાળ લગાવી.

૪ વર ું   ુલ  લિવ ગ/જ મ ું  માણપ  (ફર યાત) સે ફ એટ  ટ ડ

૫ વર ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૬ ક યા ું   ુલ  લિવ ગ/જ મ ું  માણપ  (ફર યાત) સે ફ એટ  ટ ડ

૭ ક યા ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૮ વરના િપતા ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૯ ક યાના િપતા ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૦ ગોર મહારાજ/કા /પાદર ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૧ સા ીન.૧ ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૨ સા ીન.૨ ું ફોટો આઇ.ડ  ુફ સરનામાવા  ાઇવ ગ લાય./આધારકાડ / ંુટણીકાડ 

૧૩ કંકો ી૨(અસલમાં), હોટલહોલ અથવા પાટ  લોટ વાડ માં લ ન કર લ
હોય તો તે  ગે ું લખાણ ર ુ કર ું

કંકો ી ન હોયતો તે ું  .૨૦/ ના  ટ  પ પેપર પર વર ક યાના ફોટાવા 
નોટરાઇઝડ સોગંદના ુ(ંજો પાંચ વષ થી  ુના લ ન હોય તોજ)

૧૪  ટાછેડા કર લ હોય તો તેનો આધાર નામદાર કોટ  ું  ુકમ નાં ુ  ટાછેડાનો નોટરાઇઝઆધાર હોયતો આધાર તથા  . ૨૦. ના  ટ  પ પર
વર/ક યાના ફોટાવા ં નોટરાઇઝડ સોગંદના ું

૧૫ લ નનો ફોટો ાફ બે અસલ ક યા દાન કરતા હોય, ગોર મહારાજ સાથેનો

િવશેષ ન ધ : NRI લ ન ન ધણી ર    શન માટ વર/ ક યાએઆવ ુ જ ર છે.

FORM 'V'

(See subrule (2) of rule11 rule 17)

Application for obtaining certified copy/copies

From : .............................

Date : .............................

To,

The Registrar of Marriages,

Subject : Certified copy/copies
Sir,

     I, the undersigned, humbly request you that

     (1)  The    3   (please with 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 a marriage

      *(d)   the extract of the register of marriage

     (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 a marriage:

       (iv)    Name of the Husband :

       (v)     Name of the Wife :

     (3)  The fees of Rs ............................ (Rupees ................................................................ ) enclosed herewith.

Yours faithfully

Place :      ( ×.................... )

Date :     

............. ઓર  નલ સટ /મેમો નકલ

મળેલ છે. તપાસેલ છે, અને  ુલ નથી

તા ...................... સહ  .....................
*Strike out which is not applicable .

FORM'I'

(See subrule (1) of rule 4)

Application for filling Memorandum of Marriage

To,

The Registrar of Marriages,

Subject : Registration of Marriage
Sir,

     Marriage has been solemnized between us on ................................... at ................................... and we request that the

following  particulars of our  marriage be  entered in  the Register of Marriages and that a Certificate of  Registration of

Marriage be issued to us.

     We hereby declare,

1. That a valid marriage was solemnized between  us and that the marriage is capable of being  registered under section

     11 of the Gujarat Registration of Marriages Act, 2006 (Guj.16 of 2006).

2. That the conditions laid down in the Personal Marriage Act have been satisfied.

3. That the particulars given in application are true to the best of our knowledge and belief, and

4. That  a memorandum of  marriage  duly  filled  in  (in  duplicate)  along  with  the  prescribed fees  and  documents  is

     enclosed herewith.

Place :    
Signature : ...........................

(Husband)

Date :
...........................

(Wife)

Encl :

     (1) Memorandum of Marriage (2 Copy)

     (2) Prescribed Fees.

     (3) Other Documents:

          (a) ...........................

          (b) ...........................

          (c) ...........................

MEMORANDUM OF MARRIAGE

(Section 5 of Gujarat Marriage Act, 2006)

1.   Date of marriage :

2.   Place of marriage (with sufficient particulars to location the place) :

3.   (a)   Full name of the bridegroom :

      (b)   His age :

(Attach true copy of birth registration certificate or a true copy of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bridegroom at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widower  Divorced  Married and if so, how many wives are alive

      (g)   Signature of the Bridegroom with Date :

4.   (a)   Full name of the Bride :

      (b)   Her Age :

(Attach true copy of birth registration certificate or true of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bride at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widow  Divorced

      (g)   Signature of the bride with Date :

5.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bridegroom :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

6.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bride :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

7.   (a)   Full name of the Priest :

      (b)   Age :

      (c)   Usual Place of Residence :

      (d)   Address :

      (e)   Signature of the priest with date :

8.   (1) (a) Full name of first witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

      (2) (a) Full name of second witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

  The memorandum and the fee of Rs. ................................... were received by me on ............................................. and

  the memorandum is filed at Serial No............................................. of date ........................... on page ..................... of

  volume ....................... of the register of marriages maintained under the Gujarat Registration of Marriages Act, 2006

  (Guj.16 of 2006).

  Date the ............... day of ..........

Signature .....................

Registrar of Marriages
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MEMORANDUM OF MARRIAGE

(Section 5 of Gujarat Marriage Act, 2006)

1.   Date of marriage :

2.   Place of marriage (with sufficient particulars to location the place) :

3.   (a)   Full name of the bridegroom :

      (b)   His age :

(Attach true copy of birth registration certificate or a true copy of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bridegroom at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widower  Divorced  Married and if so, how many wives are alive

      (g)   Signature of the Bridegroom with Date :

4.   (a)   Full name of the Bride :

      (b)   Her Age :

(Attach true copy of birth registration certificate or true of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bride at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widow  Divorced

      (g)   Signature of the bride with Date :

5.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bridegroom :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

6.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bride :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

7.   (a)   Full name of the Priest :

      (b)   Age :

      (c)   Usual Place of Residence :

      (d)   Address :

      (e)   Signature of the priest with date :

8.   (1) (a) Full name of first witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

      (2) (a) Full name of second witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

  The memorandum and the fee of Rs. ................................... were received by me on ............................................. and

  the memorandum is filed at Serial No............................................. of date ........................... on page ..................... of

  volume ....................... of the register of marriages maintained under the Gujarat Registration of Marriages Act, 2006

  (Guj.16 of 2006).

  Date the ............... day of ..........

Signature .....................

Registrar of Marriages

:: સોગંદના ુ ં::

આથી  ું નીચે સહ કરનાર  ી ...................................................................................................... ધમ  .......................

ઉમર વષ  ................... ધંધો .......................... રહ વાસી .................................................................................... મારા ધમ ના

સ ગદ લઈ  િત ા  ૂવ ક આ સ ગદના ું કર  હ ર ક ંુ  ં ક ,

મારા જ મનાં દાખલામા/ં   ુલ લીવ ગમાં મા ંુ નામ  ી ......................................................................................... છે.

 નામ મ  ુજરાત ગવમ  ટ ગેઝેટ પાટ  ............ તાર ખ ................. પાના ન ં..........  મ ન ં........... થી બદલાવીને ન ું નામ

 ી ............................................................................................. ધારણ કર લ છે. તેમજઆબદલાવેલ નામથી  ું મારા લ ન

ન ધણી કરાવવા માં ુ  ં.

 ું એ પણ  ું  ં ક શાળા છોડ ાના  માણ પ અને જ મ ન ધણી દાખલાનાં ર કડ માં દશા વેલ નામ ને બદલે ગવમ  ટ

ગેઝેટ નાંઆધાર નામ માં ફ રફાર કર લ ન ન ધણી અલગ નામથી થયેલ હશે તો ભિવ યમાં પાસપોટ , િવઝામાં ક અ ય કોઈ

પણ જ યાએ  ુ ક લી પડશે તો તેની સં ૂણ જવાબદાર માર  ગત ર તે રહ શે. તથા એક વખત નવા નામ  ુજબ લ ન

ન ધણી થયા પછ લ નના સ ટ ફ ક ટમા જ મ દાખલો /   ુલ લીવ ગનાં આધાર  માણે ફ રફાર કર શકાશે ન હ તેની મને

સં ૂણ  ણ છે.આમછતા  ું આ સોગંદના ું કર  હ ર ક ંુ  ં ક હવેથી મા ંુ નામ ...................................................................

તર ક થી ઓળખાઈશ.

ઉપરો ત સ ગદના ું લ ન ન ધણીના અ ુસંધાનો રાજકોટ મહાનગરપા લકામાં  ુરાવા  પે ર ુ કરવા ું હોઈ,  આ

સ ગદના ું કરવાની ફરજ પડ લ છે.   ું મારા ધમ ના સોગંદ  ૂવ ક  હ ર કર લખી બંધાવ  ં. ક , ખો ંુ સોગંદના ું કર ું તે

ફોજદાર  ુ હો બને છે.  બાબત થી  ું મા હતગાર  ં.

 થળ :

તાર ખ :
.........................................

સોગંદના ું કરનારની સહ 

પ રિશ ઠ૧

લ નન ધણી માટ ર ુ થતી લ નન ધણી યાદ માં અને પ કારો (NRI) અથવા એક િવદ શમાં વસવાટ કરતા હોય તો લ ન
ન ધણી યાદ સાથે ર ુ કરવાની વધારાની મા હતી.

૧. વર ું  ુ નામ :

ક યા  ુ ં  ુ નામ :

૨. વર ું  ૂ ંુ સરના ુ ં(િવદ શ વસવાટ ુ)ં :

ક યા ું  ૂ ંુ સરના ુ ં(િવદ શ વસવાટ ુ)ં :

૩. વરનો પાસપોટ નંબર :

ક યાનો પાસપોટ નંબર :

(પાસપોટ ની  માણીત નકલ સામેલ કરવી)

૪.  દ શનો િવઝા ધરાવતા હોય તેની િવગત :

વર :

ક યા :

૫. િવઝાની  ુ ત :                                                                                                િવઝા નંબર.....................................

વર :                                                                                                                 ...................... થી .....................  ુધી

ક યા :                                                                                                              ...................... થી .....................  ુધી

(િવઝાની  માણીત નકલ સામેલ કરવી)

૬. એન.આર.આઈ. દર  ની િવગત :

વર :

ક યા :

(દર  ના સમથ નમાં સબંિધત)

(ડોક ુમે ટની  માણીત નકલ સામેલ કરવી)

૭. સોશીયલ િસ ોર ટ નંબર :

વર :

ક યા :

૮. એન.આર.આઈ. વોટર / એ લયન ર    શન કાડ ની િવગત :

વર :

ક યા :

૯. લાયકાત :

૧.વર :

૨.ક યા :

હોદો :

૧.વર :

૨.ક યા :

ઈમેઈલ એ સ :

૧.વર :

૨.ક યા :

મોબઈલ નંબર (િવદ શનો) :

૧.વર :

૨.ક યા :

નોકર રાખનાર સં થા ું નામ :

૧.વર :

૨.ક યા :

નોકર રાખનાર સં થા ું સરના ુ ં:

૧.વર :

૨.ક યા :

નોકર રાખનાર સં થાનો ફોન નંબર :

૧.વર :

૨.ક યા :

૧૦. વર / ક યાના પરદ શમાં વસતા ન કના બે સબંધીના નામ અને  ુરા સરનામા ં:

વર : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

ક યા : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

૧૧. રા યમાં વસતા બે  િત  ઠત  ય  તઓના નામ અને  ુરા સરનામા ં:

વર : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

ક યા : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

૧૨. લ ન ન ધણી કરાવનાર એન.આર.આઈ.ની સહ  :

વરની સહ અને તાર ખ :

ક યાની સહ અને તાર ખ :

ન ઘ : ર ુ થયેલ ઉ ત િવગતોના સમથ નમાં ખરા આધારની  માણીત નકલો સામેલ કરવાની રહ શે.

પ રિશ ઠ૧ ફ ત NRI પ કારોએ ભરવા ું છે.
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MEMORANDUM OF MARRIAGE

(Section 5 of Gujarat Marriage Act, 2006)

1.   Date of marriage :

2.   Place of marriage (with sufficient particulars to location the place) :

3.   (a)   Full name of the bridegroom :

      (b)   His age :

(Attach true copy of birth registration certificate or a true copy of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bridegroom at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widower  Divorced  Married and if so, how many wives are alive

      (g)   Signature of the Bridegroom with Date :

4.   (a)   Full name of the Bride :

      (b)   Her Age :

(Attach true copy of birth registration certificate or true of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bride at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widow  Divorced

      (g)   Signature of the bride with Date :

5.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bridegroom :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

6.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bride :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

7.   (a)   Full name of the Priest :

      (b)   Age :

      (c)   Usual Place of Residence :

      (d)   Address :

      (e)   Signature of the priest with date :

8.   (1) (a) Full name of first witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

      (2) (a) Full name of second witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

  The memorandum and the fee of Rs. ................................... were received by me on ............................................. and

  the memorandum is filed at Serial No............................................. of date ........................... on page ..................... of

  volume ....................... of the register of marriages maintained under the Gujarat Registration of Marriages Act, 2006

  (Guj.16 of 2006).

  Date the ............... day of ..........

Signature .....................

Registrar of Marriages

:: સોગંદના ુ ં::

આથી  ું નીચે સહ કરનાર  ી ...................................................................................................... ધમ  .......................

ઉમર વષ  ................... ધંધો .......................... રહ વાસી .................................................................................... મારા ધમ ના

સ ગદ લઈ  િત ા  ૂવ ક આ સ ગદના ું કર  હ ર ક ંુ  ં ક ,

મારા જ મનાં દાખલામા/ં   ુલ લીવ ગમાં મા ંુ નામ  ી ......................................................................................... છે.

 નામ મ  ુજરાત ગવમ  ટ ગેઝેટ પાટ  ............ તાર ખ ................. પાના ન ં..........  મ ન ં........... થી બદલાવીને ન ું નામ

 ી ............................................................................................. ધારણ કર લ છે. તેમજઆબદલાવેલ નામથી  ું મારા લ ન

ન ધણી કરાવવા માં ુ  ં.

 ું એ પણ  ું  ં ક શાળા છોડ ાના  માણ પ અને જ મ ન ધણી દાખલાનાં ર કડ માં દશા વેલ નામ ને બદલે ગવમ  ટ

ગેઝેટ નાંઆધાર નામ માં ફ રફાર કર લ ન ન ધણી અલગ નામથી થયેલ હશે તો ભિવ યમાં પાસપોટ , િવઝામાં ક અ ય કોઈ

પણ જ યાએ  ુ ક લી પડશે તો તેની સં ૂણ જવાબદાર માર  ગત ર તે રહ શે. તથા એક વખત નવા નામ  ુજબ લ ન

ન ધણી થયા પછ લ નના સ ટ ફ ક ટમા જ મ દાખલો /   ુલ લીવ ગનાં આધાર  માણે ફ રફાર કર શકાશે ન હ તેની મને

સં ૂણ  ણ છે.આમછતા  ું આ સોગંદના ું કર  હ ર ક ંુ  ં ક હવેથી મા ંુ નામ ...................................................................

તર ક થી ઓળખાઈશ.

ઉપરો ત સ ગદના ું લ ન ન ધણીના અ ુસંધાનો રાજકોટ મહાનગરપા લકામાં  ુરાવા  પે ર ુ કરવા ું હોઈ,  આ

સ ગદના ું કરવાની ફરજ પડ લ છે.   ું મારા ધમ ના સોગંદ  ૂવ ક  હ ર કર લખી બંધાવ  ં. ક , ખો ંુ સોગંદના ું કર ું તે

ફોજદાર  ુ હો બને છે.  બાબત થી  ું મા હતગાર  ં.

 થળ :

તાર ખ :
.........................................

સોગંદના ું કરનારની સહ 

પ રિશ ઠ૧

લ નન ધણી માટ ર ુ થતી લ નન ધણી યાદ માં અને પ કારો (NRI) અથવા એક િવદ શમાં વસવાટ કરતા હોય તો લ ન
ન ધણી યાદ સાથે ર ુ કરવાની વધારાની મા હતી.

૧. વર ું  ુ નામ :

ક યા  ુ ં  ુ નામ :

૨. વર ું  ૂ ંુ સરના ુ ં(િવદ શ વસવાટ ુ)ં :

ક યા ું  ૂ ંુ સરના ુ ં(િવદ શ વસવાટ ુ)ં :

૩. વરનો પાસપોટ નંબર :

ક યાનો પાસપોટ નંબર :

(પાસપોટ ની  માણીત નકલ સામેલ કરવી)

૪.  દ શનો િવઝા ધરાવતા હોય તેની િવગત :

વર :

ક યા :

૫. િવઝાની  ુ ત :                                                                                                િવઝા નંબર.....................................

વર :                                                                                                                 ...................... થી .....................  ુધી

ક યા :                                                                                                              ...................... થી .....................  ુધી

(િવઝાની  માણીત નકલ સામેલ કરવી)

૬. એન.આર.આઈ. દર  ની િવગત :

વર :

ક યા :

(દર  ના સમથ નમાં સબંિધત)

(ડોક ુમે ટની  માણીત નકલ સામેલ કરવી)

૭. સોશીયલ િસ ોર ટ નંબર :

વર :

ક યા :

૮. એન.આર.આઈ. વોટર / એ લયન ર    શન કાડ ની િવગત :

વર :

ક યા :

૯. લાયકાત :

૧.વર :

૨.ક યા :

હોદો :

૧.વર :

૨.ક યા :

ઈમેઈલ એ સ :

૧.વર :

૨.ક યા :

મોબઈલ નંબર (િવદ શનો) :

૧.વર :

૨.ક યા :

નોકર રાખનાર સં થા ું નામ :

૧.વર :

૨.ક યા :

નોકર રાખનાર સં થા ું સરના ુ ં:

૧.વર :

૨.ક યા :

નોકર રાખનાર સં થાનો ફોન નંબર :

૧.વર :

૨.ક યા :

૧૦. વર / ક યાના પરદ શમાં વસતા ન કના બે સબંધીના નામ અને  ુરા સરનામા ં:

વર : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

ક યા : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

૧૧. રા યમાં વસતા બે  િત  ઠત  ય  તઓના નામ અને  ુરા સરનામા ં:

વર : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

ક યા : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

૧૨. લ ન ન ધણી કરાવનાર એન.આર.આઈ.ની સહ  :

વરની સહ અને તાર ખ :

ક યાની સહ અને તાર ખ :

ન ઘ : ર ુ થયેલ ઉ ત િવગતોના સમથ નમાં ખરા આધારની  માણીત નકલો સામેલ કરવાની રહ શે.

પ રિશ ઠ૧ ફ ત NRI પ કારોએ ભરવા ું છે.
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MEMORANDUM OF MARRIAGE

(Section 5 of Gujarat Marriage Act, 2006)

1.   Date of marriage :

2.   Place of marriage (with sufficient particulars to location the place) :

3.   (a)   Full name of the bridegroom :

      (b)   His age :

(Attach true copy of birth registration certificate or a true copy of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bridegroom at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widower  Divorced  Married and if so, how many wives are alive

      (g)   Signature of the Bridegroom with Date :

4.   (a)   Full name of the Bride :

      (b)   Her Age :

(Attach true copy of birth registration certificate or true of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bride at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widow  Divorced

      (g)   Signature of the bride with Date :

5.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bridegroom :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

6.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bride :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

7.   (a)   Full name of the Priest :

      (b)   Age :

      (c)   Usual Place of Residence :

      (d)   Address :

      (e)   Signature of the priest with date :

8.   (1) (a) Full name of first witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

      (2) (a) Full name of second witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

  The memorandum and the fee of Rs. ................................... were received by me on ............................................. and

  the memorandum is filed at Serial No............................................. of date ........................... on page ..................... of

  volume ....................... of the register of marriages maintained under the Gujarat Registration of Marriages Act, 2006

  (Guj.16 of 2006).

  Date the ............... day of ..........

Signature .....................

Registrar of Marriages

:: સોગંદના ુ ં::

આથી  ું નીચે સહ કરનાર  ી ...................................................................................................... ધમ  .......................

ઉમર વષ  ................... ધંધો .......................... રહ વાસી .................................................................................... મારા ધમ ના

સ ગદ લઈ  િત ા  ૂવ ક આ સ ગદના ું કર  હ ર ક ંુ  ં ક ,

મારા જ મનાં દાખલામા/ં   ુલ લીવ ગમાં મા ંુ નામ  ી ......................................................................................... છે.

 નામ મ  ુજરાત ગવમ  ટ ગેઝેટ પાટ  ............ તાર ખ ................. પાના ન ં..........  મ ન ં........... થી બદલાવીને ન ું નામ

 ી ............................................................................................. ધારણ કર લ છે. તેમજઆબદલાવેલ નામથી  ું મારા લ ન

ન ધણી કરાવવા માં ુ  ં.

 ું એ પણ  ું  ં ક શાળા છોડ ાના  માણ પ અને જ મ ન ધણી દાખલાનાં ર કડ માં દશા વેલ નામ ને બદલે ગવમ  ટ

ગેઝેટ નાંઆધાર નામ માં ફ રફાર કર લ ન ન ધણી અલગ નામથી થયેલ હશે તો ભિવ યમાં પાસપોટ , િવઝામાં ક અ ય કોઈ

પણ જ યાએ  ુ ક લી પડશે તો તેની સં ૂણ જવાબદાર માર  ગત ર તે રહ શે. તથા એક વખત નવા નામ  ુજબ લ ન

ન ધણી થયા પછ લ નના સ ટ ફ ક ટમા જ મ દાખલો /   ુલ લીવ ગનાં આધાર  માણે ફ રફાર કર શકાશે ન હ તેની મને

સં ૂણ  ણ છે.આમછતા  ું આ સોગંદના ું કર  હ ર ક ંુ  ં ક હવેથી મા ંુ નામ ...................................................................

તર ક થી ઓળખાઈશ.

ઉપરો ત સ ગદના ું લ ન ન ધણીના અ ુસંધાનો રાજકોટ મહાનગરપા લકામાં  ુરાવા  પે ર ુ કરવા ું હોઈ,  આ

સ ગદના ું કરવાની ફરજ પડ લ છે.   ું મારા ધમ ના સોગંદ  ૂવ ક  હ ર કર લખી બંધાવ  ં. ક , ખો ંુ સોગંદના ું કર ું તે

ફોજદાર  ુ હો બને છે.  બાબત થી  ું મા હતગાર  ં.

 થળ :

તાર ખ :
.........................................

સોગંદના ું કરનારની સહ 

પ રિશ ઠ૧

લ નન ધણી માટ ર ુ થતી લ નન ધણી યાદ માં અને પ કારો (NRI) અથવા એક િવદ શમાં વસવાટ કરતા હોય તો લ ન
ન ધણી યાદ સાથે ર ુ કરવાની વધારાની મા હતી.

૧. વર ું  ુ નામ :

ક યા  ુ ં  ુ નામ :

૨. વર ું  ૂ ંુ સરના ુ ં(િવદ શ વસવાટ ુ)ં :

ક યા ું  ૂ ંુ સરના ુ ં(િવદ શ વસવાટ ુ)ં :

૩. વરનો પાસપોટ નંબર :

ક યાનો પાસપોટ નંબર :

(પાસપોટ ની  માણીત નકલ સામેલ કરવી)

૪.  દ શનો િવઝા ધરાવતા હોય તેની િવગત :

વર :

ક યા :

૫. િવઝાની  ુ ત :                                                                                                િવઝા નંબર.....................................

વર :                                                                                                                 ...................... થી .....................  ુધી

ક યા :                                                                                                              ...................... થી .....................  ુધી

(િવઝાની  માણીત નકલ સામેલ કરવી)

૬. એન.આર.આઈ. દર  ની િવગત :

વર :

ક યા :

(દર  ના સમથ નમાં સબંિધત)

(ડોક ુમે ટની  માણીત નકલ સામેલ કરવી)

૭. સોશીયલ િસ ોર ટ નંબર :

વર :

ક યા :

૮. એન.આર.આઈ. વોટર / એ લયન ર    શન કાડ ની િવગત :

વર :

ક યા :

૯. લાયકાત :

૧.વર :

૨.ક યા :

હોદો :

૧.વર :

૨.ક યા :

ઈમેઈલ એ સ :

૧.વર :

૨.ક યા :

મોબઈલ નંબર (િવદ શનો) :

૧.વર :

૨.ક યા :

નોકર રાખનાર સં થા ું નામ :

૧.વર :

૨.ક યા :

નોકર રાખનાર સં થા ું સરના ુ ં:

૧.વર :

૨.ક યા :

નોકર રાખનાર સં થાનો ફોન નંબર :

૧.વર :

૨.ક યા :

૧૦. વર / ક યાના પરદ શમાં વસતા ન કના બે સબંધીના નામ અને  ુરા સરનામા ં:

વર : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

ક યા : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

૧૧. રા યમાં વસતા બે  િત  ઠત  ય  તઓના નામ અને  ુરા સરનામા ં:

વર : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

ક યા : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

૧૨. લ ન ન ધણી કરાવનાર એન.આર.આઈ.ની સહ  :

વરની સહ અને તાર ખ :

ક યાની સહ અને તાર ખ :

ન ઘ : ર ુ થયેલ ઉ ત િવગતોના સમથ નમાં ખરા આધારની  માણીત નકલો સામેલ કરવાની રહ શે.

પ રિશ ઠ૧ ફ ત NRI પ કારોએ ભરવા ું છે.
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MEMORANDUM OF MARRIAGE

(Section 5 of Gujarat Marriage Act, 2006)

1.   Date of marriage :

2.   Place of marriage (with sufficient particulars to location the place) :

3.   (a)   Full name of the bridegroom :

      (b)   His age :

(Attach true copy of birth registration certificate or a true copy of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bridegroom at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widower  Divorced  Married and if so, how many wives are alive

      (g)   Signature of the Bridegroom with Date :

4.   (a)   Full name of the Bride :

      (b)   Her Age :

(Attach true copy of birth registration certificate or true of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bride at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widow  Divorced

      (g)   Signature of the bride with Date :

5.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bridegroom :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

6.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bride :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

7.   (a)   Full name of the Priest :

      (b)   Age :

      (c)   Usual Place of Residence :

      (d)   Address :

      (e)   Signature of the priest with date :

8.   (1) (a) Full name of first witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

      (2) (a) Full name of second witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

  The memorandum and the fee of Rs. ................................... were received by me on ............................................. and

  the memorandum is filed at Serial No............................................. of date ........................... on page ..................... of

  volume ....................... of the register of marriages maintained under the Gujarat Registration of Marriages Act, 2006

  (Guj.16 of 2006).

  Date the ............... day of ..........

Signature .....................

Registrar of Marriages

:: સોગંદના ુ ં::

આથી  ું નીચે સહ કરનાર  ી ...................................................................................................... ધમ  .......................

ઉમર વષ  ................... ધંધો .......................... રહ વાસી .................................................................................... મારા ધમ ના

સ ગદ લઈ  િત ા  ૂવ ક આ સ ગદના ું કર  હ ર ક ંુ  ં ક ,

મારા જ મનાં દાખલામા/ં   ુલ લીવ ગમાં મા ંુ નામ  ી ......................................................................................... છે.

 નામ મ  ુજરાત ગવમ  ટ ગેઝેટ પાટ  ............ તાર ખ ................. પાના ન ં..........  મ ન ં........... થી બદલાવીને ન ું નામ

 ી ............................................................................................. ધારણ કર લ છે. તેમજઆબદલાવેલ નામથી  ું મારા લ ન

ન ધણી કરાવવા માં ુ  ં.

 ું એ પણ  ું  ં ક શાળા છોડ ાના  માણ પ અને જ મ ન ધણી દાખલાનાં ર કડ માં દશા વેલ નામ ને બદલે ગવમ  ટ

ગેઝેટ નાંઆધાર નામ માં ફ રફાર કર લ ન ન ધણી અલગ નામથી થયેલ હશે તો ભિવ યમાં પાસપોટ , િવઝામાં ક અ ય કોઈ

પણ જ યાએ  ુ ક લી પડશે તો તેની સં ૂણ જવાબદાર માર  ગત ર તે રહ શે. તથા એક વખત નવા નામ  ુજબ લ ન

ન ધણી થયા પછ લ નના સ ટ ફ ક ટમા જ મ દાખલો /   ુલ લીવ ગનાં આધાર  માણે ફ રફાર કર શકાશે ન હ તેની મને

સં ૂણ  ણ છે.આમછતા  ું આ સોગંદના ું કર  હ ર ક ંુ  ં ક હવેથી મા ંુ નામ ...................................................................

તર ક થી ઓળખાઈશ.

ઉપરો ત સ ગદના ું લ ન ન ધણીના અ ુસંધાનો રાજકોટ મહાનગરપા લકામાં  ુરાવા  પે ર ુ કરવા ું હોઈ,  આ

સ ગદના ું કરવાની ફરજ પડ લ છે.   ું મારા ધમ ના સોગંદ  ૂવ ક  હ ર કર લખી બંધાવ  ં. ક , ખો ંુ સોગંદના ું કર ું તે

ફોજદાર  ુ હો બને છે.  બાબત થી  ું મા હતગાર  ં.

 થળ :

તાર ખ :
.........................................

સોગંદના ું કરનારની સહ 

પ રિશ ઠ૧

લ નન ધણી માટ ર ુ થતી લ નન ધણી યાદ માં અને પ કારો (NRI) અથવા એક િવદ શમાં વસવાટ કરતા હોય તો લ ન
ન ધણી યાદ સાથે ર ુ કરવાની વધારાની મા હતી.

૧. વર ું  ુ નામ :

ક યા  ુ ં  ુ નામ :

૨. વર ું  ૂ ંુ સરના ુ ં(િવદ શ વસવાટ ુ)ં :

ક યા ું  ૂ ંુ સરના ુ ં(િવદ શ વસવાટ ુ)ં :

૩. વરનો પાસપોટ નંબર :

ક યાનો પાસપોટ નંબર :

(પાસપોટ ની  માણીત નકલ સામેલ કરવી)

૪.  દ શનો િવઝા ધરાવતા હોય તેની િવગત :

વર :

ક યા :

૫. િવઝાની  ુ ત :                                                                                                િવઝા નંબર.....................................

વર :                                                                                                                 ...................... થી .....................  ુધી

ક યા :                                                                                                              ...................... થી .....................  ુધી

(િવઝાની  માણીત નકલ સામેલ કરવી)

૬. એન.આર.આઈ. દર  ની િવગત :

વર :

ક યા :

(દર  ના સમથ નમાં સબંિધત)

(ડોક ુમે ટની  માણીત નકલ સામેલ કરવી)

૭. સોશીયલ િસ ોર ટ નંબર :

વર :

ક યા :

૮. એન.આર.આઈ. વોટર / એ લયન ર    શન કાડ ની િવગત :

વર :

ક યા :

૯. લાયકાત :

૧.વર :

૨.ક યા :

હોદો :

૧.વર :

૨.ક યા :

ઈમેઈલ એ સ :

૧.વર :

૨.ક યા :

મોબઈલ નંબર (િવદ શનો) :

૧.વર :

૨.ક યા :

નોકર રાખનાર સં થા ું નામ :

૧.વર :

૨.ક યા :

નોકર રાખનાર સં થા ું સરના ુ ં:

૧.વર :

૨.ક યા :

નોકર રાખનાર સં થાનો ફોન નંબર :

૧.વર :

૨.ક યા :

૧૦. વર / ક યાના પરદ શમાં વસતા ન કના બે સબંધીના નામ અને  ુરા સરનામા ં:

વર : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

ક યા : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

૧૧. રા યમાં વસતા બે  િત  ઠત  ય  તઓના નામ અને  ુરા સરનામા ં:

વર : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

ક યા : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

૧૨. લ ન ન ધણી કરાવનાર એન.આર.આઈ.ની સહ  :

વરની સહ અને તાર ખ :

ક યાની સહ અને તાર ખ :

ન ઘ : ર ુ થયેલ ઉ ત િવગતોના સમથ નમાં ખરા આધારની  માણીત નકલો સામેલ કરવાની રહ શે.

પ રિશ ઠ૧ ફ ત NRI પ કારોએ ભરવા ું છે.
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MEMORANDUM OF MARRIAGE

(Section 5 of Gujarat Marriage Act, 2006)

1.   Date of marriage :

2.   Place of marriage (with sufficient particulars to location the place) :

3.   (a)   Full name of the bridegroom :

      (b)   His age :

(Attach true copy of birth registration certificate or a true copy of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bridegroom at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widower  Divorced  Married and if so, how many wives are alive

      (g)   Signature of the Bridegroom with Date :

4.   (a)   Full name of the Bride :

      (b)   Her Age :

(Attach true copy of birth registration certificate or true of school leaving certificate)

      (c)   Religion :

(d) Usual place of residence :

(e) Address :

(f) Status of the bride at the time of marriage, whether (Please √ mark whichever is applicable).

 Unmarried  Widow  Divorced

      (g)   Signature of the bride with Date :

5.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bridegroom :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

6.   (a)   Full name of the father or mother or guardian of the bride :

      (b)   Age :

      (c)   Usual place of residence :

      (d)   Address :

7.   (a)   Full name of the Priest :

      (b)   Age :

      (c)   Usual Place of Residence :

      (d)   Address :

      (e)   Signature of the priest with date :

8.   (1) (a) Full name of first witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

      (2) (a) Full name of second witness :

            (b) Age :

            (c) Address :

            (d) Signature with date :

  The memorandum and the fee of Rs. ................................... were received by me on ............................................. and

  the memorandum is filed at Serial No............................................. of date ........................... on page ..................... of

  volume ....................... of the register of marriages maintained under the Gujarat Registration of Marriages Act, 2006

  (Guj.16 of 2006).

  Date the ............... day of ..........

Signature .....................

Registrar of Marriages

:: સોગંદના ુ ં::

આથી  ું નીચે સહ કરનાર  ી ...................................................................................................... ધમ  .......................

ઉમર વષ  ................... ધંધો .......................... રહ વાસી .................................................................................... મારા ધમ ના

સ ગદ લઈ  િત ા  ૂવ ક આ સ ગદના ું કર  હ ર ક ંુ  ં ક ,

મારા જ મનાં દાખલામા/ં   ુલ લીવ ગમાં મા ંુ નામ  ી ......................................................................................... છે.

 નામ મ  ુજરાત ગવમ  ટ ગેઝેટ પાટ  ............ તાર ખ ................. પાના ન ં..........  મ ન ં........... થી બદલાવીને ન ું નામ

 ી ............................................................................................. ધારણ કર લ છે. તેમજઆબદલાવેલ નામથી  ું મારા લ ન

ન ધણી કરાવવા માં ુ  ં.

 ું એ પણ  ું  ં ક શાળા છોડ ાના  માણ પ અને જ મ ન ધણી દાખલાનાં ર કડ માં દશા વેલ નામ ને બદલે ગવમ  ટ

ગેઝેટ નાંઆધાર નામ માં ફ રફાર કર લ ન ન ધણી અલગ નામથી થયેલ હશે તો ભિવ યમાં પાસપોટ , િવઝામાં ક અ ય કોઈ

પણ જ યાએ  ુ ક લી પડશે તો તેની સં ૂણ જવાબદાર માર  ગત ર તે રહ શે. તથા એક વખત નવા નામ  ુજબ લ ન

ન ધણી થયા પછ લ નના સ ટ ફ ક ટમા જ મ દાખલો /   ુલ લીવ ગનાં આધાર  માણે ફ રફાર કર શકાશે ન હ તેની મને

સં ૂણ  ણ છે.આમછતા  ું આ સોગંદના ું કર  હ ર ક ંુ  ં ક હવેથી મા ંુ નામ ...................................................................

તર ક થી ઓળખાઈશ.

ઉપરો ત સ ગદના ું લ ન ન ધણીના અ ુસંધાનો રાજકોટ મહાનગરપા લકામાં  ુરાવા  પે ર ુ કરવા ું હોઈ,  આ

સ ગદના ું કરવાની ફરજ પડ લ છે.   ું મારા ધમ ના સોગંદ  ૂવ ક  હ ર કર લખી બંધાવ  ં. ક , ખો ંુ સોગંદના ું કર ું તે

ફોજદાર  ુ હો બને છે.  બાબત થી  ું મા હતગાર  ં.

 થળ :

તાર ખ :
.........................................

સોગંદના ું કરનારની સહ 

પ રિશ ઠ૧

લ નન ધણી માટ ર ુ થતી લ નન ધણી યાદ માં અને પ કારો (NRI) અથવા એક િવદ શમાં વસવાટ કરતા હોય તો લ ન
ન ધણી યાદ સાથે ર ુ કરવાની વધારાની મા હતી.

૧. વર ું  ુ નામ :

ક યા  ુ ં  ુ નામ :

૨. વર ું  ૂ ંુ સરના ુ ં(િવદ શ વસવાટ ુ)ં :

ક યા ું  ૂ ંુ સરના ુ ં(િવદ શ વસવાટ ુ)ં :

૩. વરનો પાસપોટ નંબર :

ક યાનો પાસપોટ નંબર :

(પાસપોટ ની  માણીત નકલ સામેલ કરવી)

૪.  દ શનો િવઝા ધરાવતા હોય તેની િવગત :

વર :

ક યા :

૫. િવઝાની  ુ ત :                                                                                                િવઝા નંબર.....................................

વર :                                                                                                                 ...................... થી .....................  ુધી

ક યા :                                                                                                              ...................... થી .....................  ુધી

(િવઝાની  માણીત નકલ સામેલ કરવી)

૬. એન.આર.આઈ. દર  ની િવગત :

વર :

ક યા :

(દર  ના સમથ નમાં સબંિધત)

(ડોક ુમે ટની  માણીત નકલ સામેલ કરવી)

૭. સોશીયલ િસ ોર ટ નંબર :

વર :

ક યા :

૮. એન.આર.આઈ. વોટર / એ લયન ર    શન કાડ ની િવગત :

વર :

ક યા :

૯. લાયકાત :

૧.વર :

૨.ક યા :

હોદો :

૧.વર :

૨.ક યા :

ઈમેઈલ એ સ :

૧.વર :

૨.ક યા :

મોબઈલ નંબર (િવદ શનો) :

૧.વર :

૨.ક યા :

નોકર રાખનાર સં થા ું નામ :

૧.વર :

૨.ક યા :

નોકર રાખનાર સં થા ું સરના ુ ં:

૧.વર :

૨.ક યા :

નોકર રાખનાર સં થાનો ફોન નંબર :

૧.વર :

૨.ક યા :

૧૦. વર / ક યાના પરદ શમાં વસતા ન કના બે સબંધીના નામ અને  ુરા સરનામા ં:

વર : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

ક યા : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

૧૧. રા યમાં વસતા બે  િત  ઠત  ય  તઓના નામ અને  ુરા સરનામા ં:

વર : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

ક યા : (૧) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

(૨) નામ :

 ૂ ંુ સરના ુ ં:

૧૨. લ ન ન ધણી કરાવનાર એન.આર.આઈ.ની સહ  :

વરની સહ અને તાર ખ :

ક યાની સહ અને તાર ખ :

ન ઘ : ર ુ થયેલ ઉ ત િવગતોના સમથ નમાં ખરા આધારની  માણીત નકલો સામેલ કરવાની રહ શે.

પ રિશ ઠ૧ ફ ત NRI પ કારોએ ભરવા ું છે.


