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India has noteworthy cultural heritage. Indian Marriages, which ties two people and their 

family in a pure relation, is also part of its culture. But, from the last decade it has been 

witnessed that number of nuisance are coming out specially relating to marriage such as child 

marriage, bigamy, polygamy, denial of status of wife in absence of sufficient proof of marriage, 

in justice in succession, marriage without consent, widows to claim that inheritance right, right to 

life in matrimonial home etc. There is unfathomable list, which shows the crime increasing under 

the shade of marriage. 

One of the reasons behind this is that there is no definite law for compulsory registration 

of marriage. Our honorable Supreme Court by directing compulsory registration marriage in 

Seema V/s Ashwini Kumar has done great job.  Even in the various cases many high court also 

suggested for the same. It is tragic that, till today, no persuasive laws have introduced for 

registration of marriage. Irony found with problem is that marriage certificate is compulsory for 

many government documents and acquiring various services and facilities in society like 

passport, visa, securing room in Hotel etc. However, there is no compulsion by law directly. 

Judiciary has submitted suo motto report on this issue to law commission of India. Even there no 

fruitful results have come out. Some states have their own Act for compulsory registration of 

marriage. But there is no law at central level. Even in Gujarat Marriage Registration Act 2006 

under Section 13 provides that non-registration of marriage does not invalidate marriage. Again, 

the hands are open to choose between whether to register or not. 

With object to find out various laws governing Registration of Marriage Act, various 

Court guideline concern with registration of marriage, to find out ground reality of marriage 

registration and its awareness in Banaskantha District, this socio- legal research is going to be 

conducted by law teachers and Students of B. K. Mercantile Bank Law College of Palanpur runs 

by Banaskantha District Kelavani Mandal. Without your valuable response this research is 

incomplete. We hope for your positive response. 

This research questioner will used for the research study only. It is attached with document.     
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ફનાસકાાંઠા ડડિેસ્ટ્રીક કિેલળણી માંડલ સાંચાલત 
ાનપરુની ફી.કિે.મકેન્ટાઇ ફેંક ો કોેજ,ાનપરુ 

ફનાસકાાંઠા જજલ્ા માાં ગ્નની પરજજયાત નોંધણી ર સામાજજક-કાનનૂી સાંોધન (2021-2022) 

પ્રસ્ટ્તાળ 

બાયત વાાંસ્કૃતતક લાયવો ધયાલતો દેળ છે.યાંત ુ છેલ્રા કેટરા દામકાથી રગ્ન વાંફાંધી ગનુાશોનુાં 
પ્રભાણ લધી યહ્ુાં છે દા.ત. ફા રગ્ન , ફ ે ત્ની , ચોક્કવ યુાલાના અબાલભાાં ત્ની તયીકે 
ઇનકાય, વાંભતી લગય રગ્ન , તલધલા સ્ત્રીનો તભરકત ભાાં બાગ , વાવયાભાાં સ્લભાનબેય જીલન 
જીલલાનો અતધકાય. 
રગ્નની પયજીમાત  નોંધણી ભાટે કોઈ ચોક્કવ કામદો ના શોલો આ ગનુાશો ાછ નુાં કાયણ છે. 
વલોચ્ચ અદારતે અશ્વીની કુભાય તલરુદ્ધ વીભા ના કેવભાાં રગ્નની પયજીમાત નોધણી ભાટે તનણણમ 
રીધેર.યાંત ુઆજ સધુી આ તનણણમ ને અભરભાાં રાલલા ભાાં આવ્મો નથી. ઘણા વયકાયી તલબાગભાાં 
જેલા કે ાવોટણ  ભાટે , તલઝા ભાટે રગ્ન પ્રભાણત્ર ની જરૂય ડે છે.તેભજ વભાજની ની અન્મ 
કેટરીક જગ્માએ જેભકે શોટર બકુકિંગ ભાટે ,ફાક નુાં ળાાભાાં પ્રલેળ ભેલલા , યાળન કાડણ ભાાં 
નાભ ઉભેયલા ભાટે ણ રગ્ન પ્રભાણત્ર ની જરૂય ડે છે .કેટરાક યાજ્મો ભાાં રગ્નની પયજીમાત 
નોધણી ભાટે કામદા ઘડરે છે યાંત ુ કેન્ર વયકાય દ્વાયા આજ કદન સધુી એલો કોઈ કામદો ફશાય 
ાડલાભાાં આવ્મો નથી .લધભુાાં ગજુયાત રગ્ન નોંધણી કામદો, ૨૦૦૬ ની કરભ ૧૩ ભાાં જણાલેર 
છે કે રગ્ન નોંધણી ન કયલાથી રગ્ન ગેયકામદેવય ઠયતા નથી. જેથી રોકો ાવે તલકલ્ ખલુ્રા છે 
કે તેભને રગ્ન નોધણી કયલી કે નકશ. 
રગ્ન નોંધણીને રગતા કામદાઓ, રગ્ન નોંધણીને રગતા તલલધ અદારત ના ચકુાદાઓ તેભજ 
ફનાવકાઠા જજલ્રાભાાં રગ્ન નોધણી તલળેની જાગરૂકતા તલે ભાકશતી ભેલલા ભાટે ફી.કે.ભકેન્ટાઇર 
ફેંક રો કોરેજ,ારનયુ ના પ્રોપેવય અને તલદ્યાથી ઓ દ્વાયા આ તલમ ઉય  વાભાજજક કાનનૂી 
વાંળોધન શાથ ભાાં રીધેર છે. તે વાંદબણભાાં અભે તભાયા વકાયાત્ભક અભબપ્રામની આળા યાખીએ છીએ. 
આ પ્રશ્નાલરી નો પક્ત વાંળોધન શતે ુયુતો જ ઉમોગ કયલાભાાં આલળે.   
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