भारतीय
ववाह

न

अिधिनयम, 1872

-

1 -

ाथिमक

कलम 1.

काय ाचे नांव व या ती

हा अिधिनयम भारतीय
तो संपूण भारतासाठ
का मीर हा
कलम 2.

न ववाह अिधिनयम 1872

लागू आहे. (परं तु

ावणकोर, कोचीन, मणीपूर आ ण ज मू व

दे श सोडू न)
1938

कलम 3.

या द ु

हणून संबोधला जाईल.

तीनुसार गाळ यात आले.

या या

यात इं लंडचे चच, अ लीकन,
भारत, अ ान, भारतीय

कॉटलंडचे चच, रोमचे चच, रोमन कॅथिलक चच,

न, ज म-मृ यू व

ववाहाचे मु य िनबंधक या श दां या

या या दले या आहे त.
भाग 1
यथा वधी ववाह घडवून आणणा-या य
कलम 4.
य

ववाह या अिधिनयमानुसार यथा वधी होतील
ंमधील

येक ववाह,

यापैक एक कंवा दो ह

न आहे कंवा आहे त.

तर यापुढ ल कलमातील तरतुद नुसार यथा वधी होतील आ ण असा कोणताह
तरतुद

यित र

कलम 5.

ववाह या

यथा वधी झाला अस यास तो अवैध होय.
यां याकडू न यथा वधी ववाह घडतील

या य

भारतातील ववाह यथा वधी होतील
1)

बशपकडू न

धमािधकार

िमळाले या

य

असले या चच या िनयम, सं कार, समारं भ आ ण
2)

ंकडू न

ववाह

ढ माणे यथा वधी घड यास),

-
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ववाह

तो

धम पदे शक

ढ माणे यथा वधी घड यास),

कॉटलंड या चचमधील पा याकडू न (जर असा

िनयम, सं कार, समारं भ आ ण

(जर

कॉटलंडमधील चच या

3)

या

अिधिनयमानुसार

ववाह

यथा वधी घड व यासाठ

परवाना ा

कोण याह

धम पदे शकाकडू न,
4)

या

अिधिनयमानुसार

िनयु

केले या

ववाह-िनबंधका या

उप थतीत

कंवा

ववाह- माणप े

दान

या याकडू न,
5)

या अिधिनयमानुसार भारतीय

कर यासाठ परवाना ा
कलम-6.

कोण याह

नां या

य

कडू न.

यथा वधी ववाह घड व याचा परवाना

रा य

सरकार,

अिधसूचने ारा, अशा

या या
दे शांतील

ववाहासाठ

अमलातील

दान करणे कंवा र
दे शांसाठ ,

ववाह यथा वधी घड व यासाठ

दान कर ल आ ण अशाच अिधसूचने ारे असे परवाने र
कलम-7.

या या

हणून िनयु
वर

धम पदे शकांना परवाना

कर ल.

नांची, नावाने कंवा त कालीन धारण केले या

शासनाखालील कोण याह

ज

ासाठ

ववाह िनबंधकांचा ववाह िनबंधक

कर ल.

ववाह िनबंधक
कोण याह

ज

यापैक एकाची व र
दं डािधकार

ात एकापे ा जा त
ववाह-िनबंधक

ववाह-िनबंधक अस यास, रा य सरकार

हणून िनयु

कर ल.

ववाह िनबंधक के हा असतो?

जर ज
आजार

राजप ातील

ववाह िनबंधक

रा यसरकार, एक कंवा अनेक
पदाने,

अिधकृत

करणे

कंवा

ात एकच ववाह िनबंधक आहे आ ण तो
याचे कायालयपद ता पुरते

या ज

रकामे अस यास

या

ातून गैरहजर कंवा
ज

ाचा दं डािधकार

अशा गैरहजेर त, आजारपणात कंवा पद ता पुरते रकामे अस यास ववाह िनबंधक असेल
आ ण काय कर ल.
8.

भारतीय संघरा यातील ववाह-िनबंधक
1950

या द ु

तीने वगळले आहे .

-
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9.

भारतीय

नांमधील ववाह माणप े

रा य सरकार कोण याह
केले या पदाने भारतीय
असा कोणताह
राजप ातील अिधिनयम

न

दान कर याचा परवाना य

य

ला

नांमधील ववाहास
परवाना तो
दान व र

ंना दे णे

या या नावाने कंवा त कालीन धारण

माणप े

दान करणारे

दान कर याचा अिधकार देईल.

ािधकरण र

ठरवू शकेल आ ण

कर याचे सूचीत कर यात येईल.
भाग 2

यथा वधी ववाह हो यासाठ वेळ व
10

थळ

यथा वधी ववाह हो यासाठ वेळ
या अिधिनयमाखाली यथा वधी

येक ववाह सकाळ सहा ते सायंकाळ सात या

दर यान पार पडलेला असेल.
अपवाद – वर ल तरतूद खालील बाबतीत लागू पडणार नाह .
1)

इं लंड या चचमधील, वशेष परवा याने सकाळ सहा ते सायंकाळ सात या

वेळे- यित र

कधीह

यथा वधी

ववाह पार पाड यास परवानगी

डायअसीस कंवा कमीसर चा ऍ लीकन बशप या सह व िश
2)

दलेला पा

या

यांनी काम करतो कंवा

रोम या चचमधील पा , वशेष कंवा सामा य परवा याने सायंकाळ सात

ते सकाळ

सहा या वेळात पार पाड यास परवानगी

दलेला पा

जो डायोसीस

कंवा

हकॅ रएटचा रोमन कॅथॉिलक बशप.
3)

कॉटलंड या चचमधील पा

समारं भ आ ण
कलम 11

ढ

जो

कॉटलंड चच या िनयम, सं कार,

माणे यथा वधी ववाह पार पाडतो.

यथा वधी ववाहाचे

इं लंडमधील चचचा पा

थळ
या चचम ये इं लंड या चचम ये होणा-या

काराने पूजा

सवसाधारणपणे होते ती जागा सोडू न अ य ठकाणी ववाह यथा वधी पार पाडणार नाह .
जर अशा ठकाणापासून जवळ या र

या या अंतराने पाच मैलाचे आत असे चच

नसेल तर कंवा
जर डायोसीस

कंवा कमीसर या ऍ लीकन

कर यास यास वशेष परवा याने अिधकार

-
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बशप या सह

झाला आहे .

व िश

याने तसे

वशेष परवाना शु क – अशा
बशपने वेळोवेळ

वशेष परवा यासाठ डायअसीसचा िनबंधक, अशा

दले या अिधकारानु प, अिधक शु क आका

शकेल.

भाग 3
या अिधिनयमाखाली दले या परवा या माणे धम पदे शकानी यथा वधी पार पाडलेले
ववाह
कलम 12

ता वत ववाहाची सूचना

या अिधिनयमाखाली दले या परवा या माणे धम पदे शकानी ववाह यथा वधी पार
पाड याचे ठर व यास,
ता वत ववाहातील एक य

लेखी सूचना दे ऊन जी यातील प ह या प रिश ात

नमूद केले या नमु या माणे असेल, कंवा

यासाठ , तो कंवा ती

यांचा

ता वत ववाह

यथा वधी करणारा धम पदे शक यास, खालील गो ी नमूद करे ल.
(अ)

ता वत ववाहातील

येक य

(ब)

येकाचे राह याचे

(क)

येकजण तेथे राह याचा काळ.

चे नाव, आडनाव, यवसाय, कंवा प र थती.

थळ,

(ड) ववाह यथा वधी पार पाड याचे चच कंवा खाजगी राहती जागा.
अशी तरतूद कर यात येत आहे क , जर अशा

य

ंपैक कोणीह , सूचनेत नमूद

केले या ठकाणी एक म ह यापे ा जा त काळ रा हली अस यास असे नमूद करावे क तो
कंवा ती तेथे एक म हना कंवा यापे ा अिधक काळ रा हली.
13

अशा सूचनेची

िस द

ववाह कर यास इ छुक
वाट यास

य

स तो एखा ा विश

या चचमधील पद सांभाळ यास पा

चचम ये यथा वधी हावा असे

असले या धम पदे शकास अशी सूचना

द यास, अशा चच या कोण याह मु य भागावर ती नोट स तो लावेल.
सूचना परत करणे कंवा ह तांतर त करणे. परं तु अशा चचम ये तो धम पदे शक
पद सांभाळ यास पा
य

नस यास तो

या या मज नुसार

याने ती सूचना

दली

या

स परत कर ल कंवा दस
ु -या धम पदे शकाकडे पाठवील जो वर ल माणे ती नोट स

लावेल.

-
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कलम 14.

खाजगी राह या जागेत होणा-या

ता वत ववाहाची सूचना

जर ववाह खाजगी राह या जागेत यथा वधी पार पाड याचे ठर व यास, कलम 12
म ये नमूद केलेली सूचना धम पदे शक िमळा यावर ती ज हा ववाह-िनबंधकाकडे पाठवील
जो

या या

15.

वत: या कायालयातील कोण याह मु य भागावर ती लावेल.

ववाहातील एक प कार अ ान अस यास सूचनेची

त

ववाह-िनबंधकाकडे

ंमधील एक अ ान असेल तर

येक धम पदे शक

पाठ वणे
जे हा

ववाह करणा-या

य

अशी सूचना िमळा यावर, ती िमळा यापासून 24 तासांचे आत कलम 13 मधील
तरतुद माणे परत न के यास अशा सूचनेची
ववाह-िनबंधकाकडे
अस यास व र
16.

पाठवील

कंवा

तेथे

त पो टाने कंवा अ य प दतीने ज हा

अशा

ज

ासाठ

एकाहन
ू

ववाह-िनबंधकाकडे पाठवील.

जा त िनबंधक

सूचना िमळा यानंतरची कायप दती
ववाह िनबंधक

कंवा व र

ववाह िनबंधक, कोणीह अशी सूचना िमळा यावर,

या या कायालयातील मु य भागावर लावील, आ ण अशा सूचनेची
अ य

त

याच ज

ातील

ववाह-िनबंधकाकडे पाठ व याची आहे , जे वर ल िनदिशत प दतीने ती तशीच

िस द करतील.
17.

सूचना दे ऊन आ ण जाह रनामा क न
येक धम पदे शक,

ठर व यानंतर, आ ण अशी

वर ल माणे

याचा दाखला दे णे

कोणताह

ववाह सूचना

एकाने यापुढे काय ाने गरजेचे आहे

ववाह

यथा वधी

द यानंतर आ ण

पार

ववाह इ छुक

पाड याचे
य

ंपैक

या माणे जाह रनामा के यानंतर, तशी सूचना

द याब ल आ ण जाह रनामा के याब ल

वह ते दाखला दे ईल.

उपकलम
(1) धम पदे शकांना अशी सूचना िमळा यापासून चार

दवसांचा काळ पूण होत नाह

तोपयत असा दाखला दे ता येणार नाह .
(2) असा दाखला दे याबाबत

या या मा हती माणे

कोणताह

कायदे शीर अडसर

दश वला जाणार नाह .
(3) दाखला दे याबाबत अिधकृत असले या कोण याह

य

यापुढे नमूद केले या कोण याह प दतीने मनाई केलेली नाह .
-
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ने असा दाखला दे यास

18.

दाखला दे यापूव जाह रनामा
कलम 17

धम पदे शकापुढे

माणे दे यात येणारा दाखला जोपयत ववाह इ छुक य
य

पैक एकजण

श: हजर राहन
ू गंभीरपूवक जाह रनामा करणार नाह तोपयत दे यात

येणार नाह .

(अ) तो कंवा ती यावर व ास ठे वतात क , अशा ववाहास वंशीय नातेवाईकांचा कंवा
ने ांचा अडसर नाह
य

कंवा इतर कायदे शीर अडचणी नाह त आ ण जे हा एक कंवा दो ह

अ ान आहे कंवा आहे त.
(ब) काय ानी आव यक ती संमती कंवा संम या िमळाले या कंवा िमळ वले या आहे त

कंवा भारतात राहणा-या कोणाह

य

स अशी संमती दे याचा अिधकार नाह यापैक जे

असेल ते.
19

पता, पालक, कंवा आईची संमती
कोण याह अ ान य

अशा अ ान
अ ान य

य

चा पता तो जीवंत अस यास कंवा पता मयत अस यास

चे पालक आ ण जर असा पालक नस यास अ ान

य

या ववाहास संमती दे ईल.

अशी संमती दे याचा अिधकार असलेली य
सोडू न अशा ववाहांक रता अशा
कलम 20.

दाखला दे यास

येक

य

,

भारतात राहत नस यास तो अपवाद

कारे संमती आव यक आहे .
ितबंध कर याचा अिधकार

जची कलम 19

माणे

ववाहास संमती असणे आव यक आहे .

ितला असा दाखला दे यापूव कधीह , अशा धम पदे शकास लेखी नोट शीने
अिधकृत

य

ने ित या

ववाहे छुक य

कंवा

दाखला दे यास

या या नावाने सह
य

आहे ते नमूद क न, कोण याह

ठकाण आ ण
धम पदे शकाने

ितबंध कर याचा अिधकार आहे .
सूचना

ा

झा यावर कायप दती

अशा धम पदे शकांस वर ल माणे कोणतीह
कारण तपास यािशवाय आ ण ववाहास
कोणताह

क न, राह याचे

यावर अशा

ंपैक कोणाशीह असलेले नाते नमूद क न आ ण ती कंवा तो कोण याह

कारणाने वर ल माणे अिधकृत

कलम 21.

ची आई

सूचना िमळा यावर, अशा

ितबंध करणा-या

स अशा

ितबंधाक रता

कायदे शीर अिधकार नाह याबाबत समाधान झा यािशवाय तो

याचा दाखला

-
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य

ितबंधाचे

दे णार नाह आ ण ववाह यथा वधी पार पाडणार नाह . ( कंवा अशी सूचना दे णार

य

सूचना मागे घेत नाह तोपयत)
कलम 22.

अ ानां या बाबतीत दाखला दे णे

ववाहे छुक
ववाहास

या

य

य

ंपैक

कोणीह

अ ान असेल आ ण कलम 19

माणे अशा

ची संमती आव यक आहे ती िमळ वलेली संमती धम पदे शकास

समाधानकारक न वाट यास, असा धम पदे शक, ववाहसूचना

यास िमळा यापासून चौदा

दवसांचा कालावधी होईपय त असा दाखला दे णार नाह .
कलम 23.

भारतीय

याचा
ववाहसूचना

नांना दाखला दे णे

ववाह होणार आहे अशा कोण याह
द यानंतर

कंवा

कलम

17

भारतीय

माणे

अशा

नाने धम पदे शकास
धम पदे शकाकडू न

दाखला

िमळ यासाठ अज के यानंतर, तो धम पदे शक दाखला दे यापूव असा भारतीय
अशा सूचना व दाख यातील आशय व

न

या या प रणामाबाबत

ात आहे याची खा ी क न

आ ण तसे नस यास ती सूचना कंवा दाखला अशा भारतीय

नास जी भाषा समजते

या भाषेत भाषांत रत क न दे ईल.
कलम 24.

दाख याचा नमुना

अशा धम पदे शकाने

ावया या दाखला जोडले या दस
ु -या प रिश ातील नमु यात

द या माणे कंवा तशा प दतीचा असेल.
कलम 25.

ववाह यथा वधी

धम पदे शकानी दाखला

द यानंतर,

यास यो य वाटे ल

या प दती माणे अशा

कारे कंवा समारंभाने दाख यामधील प कारांत यथा वधी ववाह पार पाड यात यावा.
परं तु असा ववाह धम पदे शकािशवाय कमान दोन सा ीदारांचे सम

यथा वधी पार

पाड यात यावा.
कलम 26.

ववाह दोन म ह यांत यथा वधी पार न पड यास दाखला अवैध ठरे ल

वर ल माणे धम पदे शकाने दाखला

दले या तारखेपासून दोन म ह यां या आत

ववाह यथा वधी पार न पड यास तसा दाखला आ ण
अस यास) अवैध ठरे ल.
-
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यावर ल सव कामकाज (काह

आण

यानंतर कोणीह

य

तसा

ववाह नवीन सूचना

द यािशवाय आ ण

यावर दाखला वर ल माणे द यािशवाय यथा वधी पाड पडू शकणार नाह .
भाग 4
कलम 27.

ववाह न दणी के हा करता येईल ?

भारतात यापुढे यथा वधी पार पडलेले

यात एक कंवा दो ह

आहे त असे सव ववाह, भाग-5 कंवा भाग-6

य

न धमाचे

माणे यथा वधी झाले या ववाहा यित र

यापुढे नमूद केले या प दतीने न दणी कर यात येतील.
कलम 28.

इं लंडमधील चच या पा याकडू न यथा वधी झाले या ववाहाची न दणी
करणेबाबत

इं लंडमधील चचचा

येक पा

ववाह न दवह

ठे वेल आ ण

यात यापुढे

जोडले या ितस-या प रिश ातील नमु या माणे, तो या अिधिनयमा वये यथा वधी पार
पडणा-या

येक ववाहाची न द

कलम 29.

यात कर ल.

आच डक र कडे ितमाह मा हतीप क पाठ वणेबाबत

इं लंडमधील चचचा

येक पा ,

या या सह ने ते अिधकृत क न

येक वषातून चार वेळा दोन

या याकडे

यावर

या जागेची आ या मक जबाबदार आहे

या ठकाणी यथा वधी पार पडले या ववाहा या ववाह न दवह तील न द ,
असले या

तीत,

कंवा अशी जागा वसली असेल ित या

यास अिधकार

थळसीमेतील आच

डक र या

िनबंधकाकडे पाठवील.
मा हतीप कात समा व

असले या गो ी.

अशा ितमाह मा हतीप कात जानेवार या प ह या दवसापासून माच या एकतीस
तारखेपय त; एक ए ल पासून तीस जून पयत, एक जुलै पासून तीस स टे बर पयत,
आ ण एक ऑ टोबर पासून एकतीस डसबर पयत
न दवह त समा व
नमूद केले या
मुदतीत अशा

असले या सव

येक वषास, अनु मे असले या अशा

ववाहा या न द समा व

असतील आ ण

येक ितमाह या मध या काळात दोन आठवडे समा

या वर ल

हो यापूव या

येक पा याने पाठ व या पा हजेत.

असा िनबंधक वर ल माणे मा हतीप क िमळा यानंतर
आ ण ववाहा या महािनबंधकाकडे पाठवील.
-
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याची एक

त ज म, मृ यू

कलम 30.

रोममधील चच या पा याने यथा वधी पार पाडले या

ववाहांची न दणी

क न मा हतीप के पाठ व याबाबत
रोममधील चच या पा याने यथा वधी पार पाडलेला
ती न द जेथे

ववाह यथा वधी पार पडला

या डायोसीस

येक ववाह नोदला पा हजे.
कंवा

हकॅ रएट या रोमन

कॅथॉिलक बीशपने ठरवून दले या नमु या माणे असावी.
आ ण अशी

य

ितमाह प कात

याने मागील तीन म ह यांत न दले या सव

ववाहां या न द िलहन
ू ते ज म, मृ यू आ ण ववाह महािनबंधकाकडे पाठवील.
कलम 31.

कॉटलंडमधील चच या पा याने यथा वधी पार पाडले या ववाहांची न दणी
क न मा हतीप के पाठ व याबाबत

कॉटलंडमधील चचचा

येक पा

ववाह न दवह

ठे वेल आ ण

यात यापुढे

जोडले या ितस-या प रिश ातील नमु या माणे तो या अिधिनयमा वये यथा वधी पार
पडणा-या

येक ववाहाची न द

अशा सव

यात कर ल आ ण कलम 29 म ये नमूद के या माणे

ववाहांचे ितमाह मा हतीप क

कॉटलंडमधील चच या व र

धम पदे शकांतफ

महािनबंधक- ज म, मृ यू आ ण ववाह यांजकडे पाठवील.
कलम 32.

पाडलेला

काह

ववाह दोन ठकाणी न दणी कर याबाबत

बशपांकडू न धमािधकार द

यथा वधी

ववाह यथा वधी पार पाड याचा परवाना

ववाह पार पाड यानंतर ताबडतोब,

तीत न दणी केला पा हजे.

नमु या माणे,

याने

कलम 33.

सह

ने यथा वधी पार
नाह

दलेला धम दे शक,

ववाह यथा वधी पार पाडणा-या

य

कडे

हणजे यापुढे जोडले या चौ या प रिश ातील

यासाठ ठे वले या ववाह न दवह त न द करावी आ ण दस
ु -या ववाह

न दवह स जोडले या दाख यात

क न

य

येक ववाह, परं तु जो इं लंडमधील चचचा कंवा रोममधील चचचा पा

कंवा या अिधिनयमा वये
दोन

ा िमळाले या कोण याह

थळ त

हणून न द करावी.

अशा ववाहां या न दवर सह करणे आ ण सा ा कत करणे

अशा ववाहां या न द दाखव यावर आ ण ववाह न दवह वर अशा दो ह
यावर ववाह यथा वधी पार पाडणा-या

केली पा हजे आ ण

य

ने तसेच ववाह करणा-या

ववाह यथा वधी पार पाडणा-या

य

िं शवाय

यावेळ

ठकाणी
य

ंनी

हजर

असणा-या दोन व ासू सा ीदारांनी सा ां कत केले पा हजे.
अशी

येक न द, न दवह या सु वातीपासून शेवटापय त या

माने होईल आ ण

दाख याचा अनु मांक, ववाह न दवह तील न द या अनु मांकाशी जुळणारा असेल.

-
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कलम 34.

दाखला ववाह िनबंधकाकडे पाठ वणे,

याची न कल क न महािनबंधकाकडे

पाठ वणेबाबत
ववाह यथा वधी पार पाडणार

य

यानंतर दाखला, ववाह न दवह पासून अलग

क न तो, एक म ह याचे आत ज हा ववाह-िनबंधकाकडे पाठवील.
तो अशा दाख याची न कल
या म ह यात

याने

यासाठ ठे व या या न दवह त कर ल आ ण

याला िमळालेले सव दाखले यापुढे नमूद के या माणे आव यक असे

मांक घालून आ ण

यावर सह क न कंवा नावाची

ज म, मृ यू व ववाह यांजकडे पाठ वले पा हजेत.
कलम 35.

दाख यां या नकला न द करणे व

अशा

मांक टाक याबाबत

ती न दवह या सु वातीपासून शेवटापयत अशा

यावर दाख या या नकलेचा

दश वणारा

मांक,

िनबंधकाने

ारं िभक अ रे िलहन
ू महािनबंधक

माने न दवावा यात आ ण

मांक तसेच अशा न दवह त अशा नकलेचा न द

येक दाखला

या

माने िमळाला

या माणे

माने

मांक

ववाह-

मांक घातला पा हजे.

कलम 36.

िनबंधकाने दाख यावर न द

मांक घालणे आ ण ते महािनबंधकाकडे

पाठ वणेबाबत.
ववाह िनबंधक न दवह तील नकले या न द चा असा शेवटचा
िलहन
ू

यावर

सह

कंवा

ारं िभक

अ रे

िलहन
ू ,

महािनबंधक- ज म, मृ यू व ववाह यांजकडे पाठवील.
कलम-37.

ती

मांक दाख यावर

येक

म ह या या

कलम 5 पोटकलम 1, 2 आ ण 3 म ये संदिभत

य

शेवट

नी भारतीय

नांम ये झाले या ववाहाची न दणी कर याबाबत.
कलम 5 पोटकलम 1, 2, आ ण 3 मधील संदिभत पा
कोण याह

य

नी भारतीय

अस यास, यथा वधी पार पाडणार

नांमधील कोणताह
य

पडलेला

ज हा

त ठे वील

ववाह यथा वधी पार पाडला

, कलम 28 ते 36 मधील तरतूद केले या

प दतीने कामकाज न करता अ य न दवह त
होईपयत सुर

कंवा धम पदे शक अशा

कंवा अशी न दवह

याने सोड यास, अशा

ववाह न दणी कर ल आ ण ते दाखल
दाखल हो यापूव

ज हयात

याची

ववाह यथा वधी पार
कत ये बजावणा-या

उ रािधका-यास दाखवील.
न दव ांची दे खभाल आ ण व हे वाट
दाखल कर या या वेळ न दव ांवर
ववाह-िनबंधकाकडे पाठवील कंवा

याचा अिधकार आहे ती

य

,

ज

ा या

या ठकाणी एकापे ा जा त ववाह-िनबंधक अस यास
-
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वर

ववाह िनबंधकाकडे पाठवील, जो

यांचेकडे

यानंतर

या महािनबंधक ज म, मृ यू व ववाह

यां या कायालयातील द राबरोबर ठे व यासाठ पाठवील.
भाग 5
ववाह-िनबंधक : ववाह : यथा वधी पार पाडणे कंवा उप थतीत पार पाडणे.

38.

ववाह-िनबंधकास
जे हा

ता वत ववाहाची सूचना दे याबाबत

ववाह-िनबंधका या उप थतीत

कंवा

ववाह-िनबंधकाने

यथा वधी पार

पाड याचे ठरते ते हा अशा ववाहातील कोणीह एका प काराने यापुढे जोडले या प ह या
प रिश ातील नमु यात लेखी सूचना ज हा ववाह-िनबंधकास (जेथे प कार राहतात
ज

ाचे) दे तील.
कंवा जर प कार िभ न

ज

या

ज

ात राहत असतील तर तशी सूचना

या

येक

येक प काराचा धंदा कंवा आिथक

थती,

ा या ववाह-िनबंधकास दे तील.
आण

यात नाव आ ण आडनाव,

राह याचा प ा, राह याचा कालावधी, यथा वधी ववाह हो याचे ठकाण नमूद केले पा हजे.
कोणीह प कार सूचनेत नमूद केले या ठकाणी एक म ह यापे ा जा त अस यास
तो कंवा ती

या ठकाणी एक म हना आ ण

कलम 39.

सूचनेचे

यापुढे राहत अस याचे नमूद करावे.

कट करण

येक ववाह-िनबंधक अशी सूचना िमळा यावर

याची

त

या या कायालया या

मु य भागावर लावेल.
ववाहे छुक प कारातील एक जण अ ान अस यास,

येक ववाह-िनबंधक अशा

ववाहाची सूचना िमळा यापासून चोवीस तासां या आत पो टाने कंवा अ य
सूचनेची

त

याच ज

ातील अ य ववाह-िनबंधकांकडे (कोणी अस यास) पाठवील व ते

यां या कायालयातील कोण याह मु य भागावर
40.

सूचना द र लावणे आ ण

याची

याला

त लावतील.

त ववाह सूचनावह त न द करणे.

ववाह-िनबंधक अशा सव सूचना द र लावून
आ ण रा यसरकारने

कारे अशा

यासाठ

या या कायालयातील द रात ठे वेल

दले या ववाह सूचनावह त अशा सव सूचनांची खर

न कल न द कर ल.
-
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आ ण ववाह सूचनावह ह सव वेळेत, िनशु क, ती पाह याची इ छा असणा-या
सव य

ंस पाह यासाठ खुली ठे वली जाईल.

कलम 41.

सूचना द याचा आ ण शपथ घेत याचा दाखला

अशी सूचना दे णारा प कार, यानंतर नमूद के या माणे दाखला दे याची ववाहिनबंधकास

वनंती

कर ल

आण

के या माणे शपथ घेत यास,

ववाहे छुक

ववाह-िनबंधक

प कारांपैक
या या

एकाने

यानंतर

वह ते अशी सूचना

नमूद
द याचा

आ ण शपथ घेत याचा दाखला दे ईल.
जर असा दाखला दे यात येऊ नये याबाबत कोणतीह कायदे शीर अडचण नस याचे
याचे समाधान झा यास असा दाखला दे यास या अिधिनयमाने
असले या कोणीह

य

यासाठ

अिधकृत

ने यापुढे नमूद केले या प दतीने मनाई केलेली नस यास अशी

सूचना िमळा यापासून चार दवसांचा काळ संपला अस यास आ ण यापुढे अशा शपथेव न
ववाहे छुक

प कारांपैक

एकजण

अ ान

अस याचे

दसून

आ यास,

अशी सूचना

िमळा यापासून चौदा दवसांचा काळ संपला अस यास तसा दाखला दला जाईल.
कलम 42.

दाखला दे यापूव शपथ

कलम 41 म ये नमूद केलेला दाखला, ववाहे छुक प कारांपैक एक जण ववाहिनबंधकापुढे

य

हजर राहन
खालील माणे शपथ घेणार नाह
ू

तोपयत कोण याह

ववाह-िनबंधकाने दे ऊ नये.

अ) तो कंवा ती यावर व ास ठे वतात क , अशा ववाहास वंशीय नातेवाईकांचा कंवा
ने ांचा अडसर नाह
ब) दो ह

कंवा इतर कायदे शीर अडचणी नाह त.

प कारांचे

कंवा शपथ घेणा-या प काराचे

राह याचे ठकाण ववाह-िनबंधका या ज

याचे

कंवा ितचे नेहमीचे

ात आहे आ ण जर एक प कार कंवा दो ह

प कार अ ान अस यास,

क) काय ाने ववाहास आव यक असलेली संमती कंवा संम या घेत या आहे त कंवा
अशी संमती दे यास अिधकृत असलेली य
43.

भारतातील र हवासी नाह .

चौदा दवसांपूव दाखला िमळ याचा आदे श िमळ यासाठ उ च
ववाहे छुक

कलक ा,

म ास

य
आण

यायालयात अज.

ंपैक एक प कार अ ान अस यास आ ण असे दो ह प कार
मुंबई

यांपैक

कोण याह

वर ल माणे सूचनेची न द झा यापासून चौदा
-
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शहरात

दवसांचे आत

राहत

अस यास

आण

ववाह कर यास उ सुक

अस यास ते उ च
दलेली आहे

यायालयातील

यास कलम 41

यायाधीशाकडे
माणे चौदा

या ववाह-िनबंधकाकडे

दवस हो यापूव

दाखला दे याचा हक
ु ूम

कर याबाबत अज करता येईल.
अजावर हक
ु ू म : समाधानकारक कारण दाखवून

ववाह सूचना

यायाधीश

या या मज ने ववाह

िनबंधकास असा हक
ु ू म क न आदे श दे ईल क , आव यक असले या चौदा

दवसांपूव च

आदे शात नमूद केले या तारखेस दाखला दे यात यावा.

असा ववाह-िनबंधक, असा आदे श िमळा यावर

या माणे दे यात येणारा दाखला

दे ईल.
कलम 44.

पता कंवा पालक यांची संमती

कलम 19 मधील तरतुद या भागातील

येक ववाहास,

यामधील प कारांपैक

एकजण अ ान अस यास लागू होतील.
दाखला दे यासाठ हरकत घेणे :
गरजेची अस यास ती
कधीह
कंवा

य

कोण याह

य

ची संमती अशा

ववाहास

ववाह-िनबंधकाने दाखला दे यासाठ , दाखला दे यापूव

ववाह सूचनावह त केले या ववाह सूचनेपुढे लेखी आ ण
याची आ ा रांसह आ ण राह या या

यावर सह क न ितची

ठकाणाचा प ा िलहन
ू आ ण कोण याह

प काराशी असलेले नाते िलहन
व कोण या कारणाने तो
ू

कंवा ती हरकत घे यास

अिधकृत आहे हे दशवून हरकत न दवेल.

हरकतीचा प रणाम :- अशी हरकत न द व यावर ववाह-िनबंधकाने हरकतीचे कारण
तपासून आ ण अशा ववाहाक रता दाखला दे यास हरकतीने अडथळा येणार नाह याबाबत
समाधान झा यास कंवा

या य

ने हरकत न दवली

याने हरकत मागे घेईपयत दाखला

दला जाणार नाह .
कलम 45.

या य

ंची संमती गरजेची आहे ती य

वेड अस यास कंवा संमती

अकारण न द यास अज
कोणतीह

य

जची संमती या भागातील तरतुद माणे ववाहास गरजेची आहे

ती असंतुिलत मनाची अस यास, कंवा अशी कोणतीह
दे त नस यास

ववाहे छुक

प कार

य

यो य कारणािशवाय संमती

याची संमती गरजेची आहे ती

म ास आ ण मुंबई या शहरांत राहत अस यास उ च
अशा शहरात ती राहत नस यास ज हा

यायालया या

यायाधीशांकडे अज करे ल,

-
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य

कलक ा,

यायाधीशांकडे कंवा

अजावर ल कारवाई-- उ च

यायालयाचा

कंवा

ज हा

यायालयाचा

अजातील आरोपाची तपासणी सारांशाने करे ल आ ण जर तपासणीत असा
वाटला तर तो उ च

यायालयाचा कंवा ज हा

यायालयाचा

यायाधीश
ववाह यो य

यायाधीश तो ववाह यो य

अस याबाबत जाह र करे ल.
असे जा हर करण प रणामकारक असेल क

यांची संमती ववाहास गरजेची होती,

ती दली होती असे धर यात येईल.
आ ण जर

याने

ववाह-िनबंधकाने दाखला दे यास मनाई केली अस यास तो

दाखला दे यात येईल आ ण दाखला दे यास मनाई केली न हती अशा त-हे ने ते

करण

धरले जाईल.
कलम 46.

ववाह िनबंधकाने दाखला नाकार यास अज कर याबात

या भागात नमूद केलेला दाखला दे यास

ववाहे छुक प कारांपैक कोणीह
मुंबई या शहरां या

य

असा ज हा वर ल शहरात नसेल तर ज हा

यायालया या

यायालया या कंवा ज हा

यायाधीशांकडे कंवा जर

यायाधीशांकडे अज करे ल.

यायालयाचा कंवा ज हा

आरोपांची सारां शाने तपासणी करे ल आ ण
उ च

द यास,

अशा िनबंधकाचा ज हा कलक ा, म ास आ ण

थळसीमेत अस यास उ च

अजावर ल कारवाई-- उ च

ववाह-िनबंधकाने त ार

यायालयाचा

यायाधीश अजातील

यावर िनकाल दे ईल.
यायालया या यायाधीशाचा असा िनणय अंितम

असेल आ ण दाखला दे यासाठ मूळ अज केलेला ववाह-िनबंधक

या माणे पुढ ल कारवाई

कर ल.
कलम 47.

1950

या सुध ारणा काय ाने वगळ यात आले आहे

कलम 48.

मनाई करणा-या य

या अिधकाराबाबत िनबंधकाने संशय घेत यास अज

कलम 44 मधील तरतुद नुसार वागत असताना
मनाई करणार

य

तसे कर यास काय ाने अिधकृत आहे याबाबत समाधान न

झा यास, असा ववाह-िनबंधक
अस यास उ च
ज हा

ववाह-िनबंधक, दाखला दे यास

यायालया या

याचा ज हा कलक ा, म ास आ ण मुंबई या शहरात

यायाधीशांकडे कंवा असा ज हा वर ल शहरात नस यास

यायाधीशाकडे अज करे ल.

अजावर ल कारवाई : अशा अजात
याबाबत

करणा या सव घटना नमूद केले या असतील आ ण

यायालयाने दे याचा आदे श व िनकालाबाबत वनंती असेल, उ च
-
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यायालयाचा

कंवा ज हा

यायालयाचा

यायाधीश अजातील त ार आ ण घटनांची तपासणी कर ल

आ ण तपासणीत असा दाखला दे यास मनाई करणार

य

तसे कर यास काय ाने

अिधकृत नाह असे आढळू न आ यास दाखला दे यास मनाई करणार

य

तसे कर यास

काय ाने अिधकृत नाह असे जाह र करे ल.
आण

यानंतर तसा दाखला दे यात येईल आ ण

या ववाहा या संबंधात असलेले

करण दाखला दे यास मनाई न के यासारखे धरले जाईल.
कलम 49.

दाखला दे यास खोडसाळ हरकत घेत यास जबाबदार

या भागातील तरतूद माणे कोण याह
कोणताह

दाखला दे या व

द असलेली,

य

ने

ववाह-िनबंधकाकडे न द वलेली

या कारणांमुळे असेल ती कारणे कलम 44

नुसार ववाह-िनबंधकांनी, कंवा कलम 45 कंवा 46 नुसार उ च
यायालया या

यायाधीशांनी खोडसाळ अस याचे घो षत के यास आ ण

दे यास अडचण येणार नाह अशी अस यास
आ ण नुकसानीसाठ जबाबदार राह ल आ ण
होती

याने दावा दाखल क न

कलम 50.

यायालय कंवा ज हा

यामुळे दाखला

या संदभात सव कारवायां या खचासाठ
या या ववाहा व

द अशी हरकत न द वली

याची वसुली करावी.

दाख याचा नमुना.

कलम 41

माणे ववाह-िनबंधकांनी

ावयाचा दाखला यापुढ ल प रिश

दोन म ये

नमूद केले या नमु या माणे असेल कंवा तसा प रणामाचा असेल आ ण रा य सरकार
येक ववाह-िनबंधकास पुरेशा सं येत दाख याचे नमुने दे ईल.
कलम 51.

दाखला द यानंतर ववाह यथा वधी पार पाड याबाबत

ववाह-िनबंधकाने दाखला
ववाह-िनबंधकास सूचना

द यानंतर

कंवा या अिधिनयमाने िभ न

ावी लाग यास अशा

ज

ां या

ज

ातील

ववाह िनबंधकांनी दाखले

द यानंतर अशा दाख यात कंवा दाख यांत वणन केले या प कारांम ये ववाह हो यास
कोणतीह

कायदे शीर अडचण नस यास,

समारं भाने

यांना यो य वाटे ल

यांचा ववाह पार पाड यात यावा. परंतु असा

िनबंधका या उप थतीत पार पाड यात यावा आ ण
खा ीचे

सा ीदार

असावेत

आण

समारं भा या

या प दतीने आ ण

येक ववाह कोण याह
ववाह-िनबंधकाचे

कोण याह

भागात

ववाह

यित र
येक

दोन
प कार

खालील माणे जाह र करतील कंवा तशा आशयाचे जाह र करतील.
‘‘मी गंभीरपणे, जाह र करतो क , मला अशी कोणतीह कायदे शीर अडचण
नाह क मला अब, कड

या ववाहास सहभागी होता येणार नाह .’’
-
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ात

येक प कार दस
ु -यास खालील माणे कंवा तशा आशयाचे
मी, या य

ंना सा ीदार

कायदे शीर प ी ( कंवा पती)
कलम 52.

हणेल.

हणून हजर राह यासाठ बोलावले क , मी अब, कड चा

हणून

वीकार करत आहे .

ववाह सूचने नंतर दोन म ह यांत झाला नाह तर नवीन सूचना आव यक
अस याबाबत.

कलम 40

माणे आव यक ती सूचना

ववाह दोन म ह यात पार पडला नाह तर

ववाह िनबंधकाने न द के यानंतर जर

यानंतर दलेली सूचना आ ण दाखला आ ण

यानंतरची सव कायवाह अवैध ठरे ल. वर नमूद केले या वेळ व
सूचना

द यािशवाय आ ण न द झा यािशवाय व दाखला

ववाह पार पाडू शकणार नाह
कलम 53

कंवा ववाह-िनबंधक

द यािशवाय कोणतीह

यांची न द क

य

शकणार नाह .

न द कर याचा तपशील ववाह िनबंधकाने वचार याबाबत.

या भागातील तरतूद माणे
ववाहास

या प दतीने नवीन

ववाह यथा वधी िनबंधकासमोर पार पडला तर अशा

पश करणा-या, न दणी कर या या क येक

या प कारांना ववाह िनबंधक वचा
कलम 54.

भाग-5

बाबी ववाह करणा-

शकेल.

माणे यथा वधी पार पाडले या ववाहाची न दणी

या भागा माणे यथा वधी
ववाह-िनबंधक

तपशीलवार

ववाह पार पाड यानंतर

ववाहाची न द दोन

हणजेच एक

ववाह न दणी वह त,

यापुढे जोडले या प रिश -चार मधील नमु या माणे आ ण दसर
ु

ववाह न दणी वह त

जोडले या दाख यात

थळ त

तीत कर ल.

ववाह संगी हजर असणारा

हणून.

असा ववाह दोन ठकाणी न द झा यावर
या यापुढे

ववाह यथा वधी पार पडला

या

हणजे दाखला आ ण ववाह न दवह त,
य

ने सह

केली पा हजे आ ण अशा

ववाहास हजर असणा-या ववाह-िनबंधकाने सह केली पा हजे.
पार पाडलेला असो

कंवा नसो,

ववाह-िनबंधका यित र
सा ीदारांनी
अशी
दाख याचा

याने ववाह यथा वधी

ववाह करणा-यांनीसु दा स ा के या पा हजेत आ ण

आ ण यथा वधी पार पाडणा-या

य

यित र

दोन खा ी या

यावर स ा के या पा हजेत.
येक न दवह या सु वातीपासून शेवटपयत अशा
मांक आ ण ववाह न दवह तील न द चा
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माने केली पा हजे आ ण

मांक सारखाच असला पा हजे.

कलम 55.

ितमहा दाखले महािनबंधकांकडे पाठ व याबाबत

ववाह-िनबंधक

यानंतर दाखले, ववाह न दवह तून वभ

क न ते

ित म ह याचे

शेवट महािनबंधक ज म, मृ यू व ववाह यांचेकडे पाठवील.
न दणी व ांचा ताबा : ववाह-िनबंधक अशा न दणी व ा द र दे ईपय त सुर
ठे वेल आ ण

यानंतर महािनबंधक ज म, मृ यू व

ववाह यांचेकडे

यांनी

त

यां या

कायालयातील द रासह ठे व यासाठ पाठवेल.
कलम 56.

सुधारणा कायदा 1950 ने वगळ यात आले.

कलम 57.

सूचना आ ण दाखला यामधील मजकूर भारतीय

नां ना समज याची

िनबंधकांनी खा ी कर याबाबत.
ववाह करणारा भारतीय
दाख यासाठ अज करतो

यावेळ

न

ववाह सूचना दे तो

कंवा

ववाह-िनबंधकाने अशा भारतीय

ववाह-िनबंधकाकडे
नास इं लश भाषा

समजते याबाबत खा ी क न घेतली पा हजे आ ण ती समजत नस यास ववाह-िनबंधक
अशा भारतीय

नास समजणा-या भाषेत अशी सूचना

भाषांत र त कर ल

कंवा

दाख यातील आशय व

कंवा दाखला

ववाह-िनबंधक अ यथा असा भारतीय
या या प रणामाबाबत

कंवा दो ह

न अशा सूचना व

ात आहे याची खा ी कर ल.

कलम 58.
या भागातील तरतूद माणे कोणताह
यथा वधी ववाह पार पाडणार
खा ी कर ल

य

भारतीय

अशा भारतीय

आ ण समजत नस यास,

न

ववाह करतो

नास इं लश भाषा समजते याची

ववाह यथा वधी पार पाडणार

यथा वधी पार पाडत असताना अशा भारतीय

यावेळ

य

ववाह

नास समजेल अशा भाषेत भाषांतर त

कर ल आ ण या अिधिनयमातील तरतुद माणे अशा ववाहा या वेळ जाह रनामा कर ल.
कलम 59.
कलम

भारतीय
37

मधील

नांमधील ववाहांची न दणी
(जोवर

लागू

िमळ याजुळ या प दतीने भारतीय
आणखी अ य

आहे त
नांमधील

कारे करता येणार नाह .

-
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तोवर)

नमूद

केले या

तरतूद ंशी

ववाहांची न दणी कर यात यावी.

भाग 6
कलम 60.

भारतीय

भारतीय
आव यक

या

नांचे ववाह कोण या शत वर

नांमधील

मा णत होतील

?

येक ववाहात दाख यासाठ अज के यास, भाग 3 मधील

ाथिमक सूचनेिशवाय, या भागातील तरतुद ने खालील शत ची पूत ता झाली

अस यास ववाह

मा णत कर यात येईल अ यथा नाह .

1) ववाह करणा-या पु षाचे वय एकवीस पे ा कमी नस यास आ ण ववाह करणा-या
ीचे वय अठरापे ा कमी नस यास,
2) ववाह करणा-या कोणाह
3) कलम-9
यित र

ची प ी कंवा पती हयात नस यास,

माणे परवाना िमळाले या

य

ं या उप थतीत आ ण अशा

कमीत कमी दोन खा ीशीर सा ीदारांचे सम

दस
ु -या य

श

य

स

ं या

येक प काराने खालील माणे

हट यास,

‘मी या य ंना सा ीदार

मान परमे रा या सम

प ी कंवा पती

य

हणून

हणून हजर राह यासाठ बोलावले क मी अब, सव

आ ण परमे र येशू

ता या नावाने कड चा कायदे शीर

वीकार कर त आहे ’ कंवा अशा आशयाचे.

जर ववाह करणा-या प कारातील कोणाह प काराचे-

याचे कंवा ितचे अठरा वष

वय पूण नस यास, जर कलम 19 म ये नमूद के या माणे तशी संमती
ववाहास दली नस यास कंवा जर अशी संमती दे यास कोणतीह अिधकृत
नाह असे आढळ यास या भागातील तरतूद नुसार कोणताह

ववाह

ता वत
य

हयात

मा णत करता येणार

नाह .
कलम 61.

दाखला

दान कर याबाबत

या भागातील तरतूद माणे यथा वधी पार पडले या ववाहाचे संदभात, कलम 60
म ये तरतूद केले या शत ची पूत ता झा यास, वर ल माणे परवानाधारक
सम
य

असा जाह रनामा

दलेला आहे ती, अशा

ने अज के यास आ ण

-
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,

ज या

ववाहा या प कारामधील कोण याह

यावर चार आणे फ

कर ल.

य

द यास

ववाहाचा दाखला

दान

असा दाखला

या परवानाधारक

पड याचा अंितम पुरावा

हणून

य

ने सह केला पा हजे आ ण असा ववाह पार

ववाह वैधतेशी

पश करणा-या कोण याह

दा यात

वापरता येईल.
कलम 62.

न दवह ठे वणे आ ण

कलम 9

यातील उतारा महािनबंधकाकडे पाठ वणे

माणे परवानाधारक

येक

रा यातील सामा यत: वापरत असणा-या
यास परवाना

य

ववाह झाले या

ादेिशक भाषेत

दले या रा य सरकारने वेळोवेळ

नेमून

ज

ातील

कंवा

कंवा इं लश भाषेत आ ण
दले या नमु यात,

या या

हजेर त या भागातील तरतुद माणे यथा वधी पार पाडले या सव ववाहांची न दवह ठे वेल
आ ण अशा रा य सरकार या
ज म, मृ यू व

शासनाखाली असले या असले या

ववाह यांचे कायालयात, अशा नमु यात आ ण अशा म यंतर या

काळासाठ सरकारने नेमून द या माणे, स य आ ण यो य
काळासाठ सव न द केले या
कलम 63.

या या न दवह चे उतारे पाठवेल.

न दवह आ ण न द या

माणे ववाह न दवह ठे व णार

येक

दान कर यासाठ परवाना
य

त या या

कलम 64.

वह ते

भारतीय

ा

आ ण कलम

, सव यथायो य वेळ अशा न दव ांचा

शोध तपास घे यास परवानगी दे ईल आ ण यो य शु क
न द ची

कारे अिधकृत केलेल,े अशा

तींचा शोधतपास

या अिधिनयमानुसार ववाह दाखला
62

दे शा या महािनबंधक,

द यास

यातील कोण याह

मा णत क न दे ईल.
नांचे भाग 1 व भाग 3

माणे झालेले ववाह न द व या या

व ा
न दव ाचा नमुना,
दे णे आ ण

यातील

यातील उतारे पाठवणे,

न द ं या

यातील शोधतपास घे यास परवानगी

ती दे णे याबाबत या कलम 62 व 63 मधील तरतुद ,

ज र ते फेरफार क न कलम 37 नुसार ठे व या या व ांसाठ लागू होतील.
कलम 65.

रोमन कॅथिल सना भाग 6 लागू नाह

या अिधिनयमातील हा भाग, कलम 64 म ये, कलम 62 व 63 चा असलेला संदभ

सोडू न, रोमन कॅथिल स मधील

ववाहांना लागू होणार नाह . परं तु यातील कोण याह

तरतूद मुळे, भाग-5 अिधिनयम 1864 चा 25 मधील तरतुद माणे 23/02/1865 पूव चा
रोमन कॅथिल सम ये झालेला कोणताह

ववाह अवैध ठरणार नाह .
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भाग 7
कलमे

गु हा

िश ा

66.

ववाहासाठ खोट शपथ, जाह रनामा, सूचना

67.

बनावट नाव धारण क न ववाह िनबंधकास

कंवा दाखला दे णे IPC कलम 193

दाखला दे याची मनाई करणे. IPC कलम 205
68.

यो य अिधकारािशवाय ववाह पार पाडणे

सात वषापयत तु ं गवास आ ण

यायालया या मज नुसार दं डास हत

तीन वषापयत तु ं गवास कंवा दंड
कंवा दो ह
दहा वषापयत तु ं गवास

यात

सात वषापे ा कमी मुदत नसलेली
का यापा याची िश ा आ ण दं ड

69.

यो य वेळे यित र

कंवा सा ीदारांिशवाय ववाह

तीन वषापयत तु ं गवास आ ण दं ड

70.

अ ानाबरोबर ववाह वनासूचना कंवा सूचनेनंतर

तीन वषापयत तु ं गवास आ ण दं ड

71.

सूचना जाह र न करता दाखला दे णे कंवा ववाह

पाच वषापयत तु ं गवास आ ण दं ड

72.

सूचनाकाल समा ीनंतर दाखला दे णे कंवा

एक वषापयत तु ं गवास दंड कंवा

यथा वधी पार पाडणे

चौदा दवसांचे आत यथा वधी पार पाडणे

करणे.

अ ाना या बाबतीत सूचनेनंतर चौदा दवसांचे

आत कंवा अिधकृत मनाई असून दाखला दे णे

दो ह

IPC कलम 166
73.

ववाहास अिधकृ त य

74.

वनापरवाना य

75.

ने मनाई क नसु दा

ववाह यथा वधी पार पाडणे.

ने परवानाधारक य

अस याचे भासवून दाखला

दान करणे.

न दणीव ा नाश करणे कंवा खोटे फेरफार करणे

चार वषापयत तु ं गवास आ ण दं ड.

पये शंभ र रकमेपय त दं ड.

सात वषापयत तु ं गवास आ ण
दंड.
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कलम 76.

या अिधिनयमानुसार दाखल केले या खट याची सु नावणीची मुदत

या अिधिनयमानुसार िश ेस पा

असले या गु

गु हा घड यानंतर दोन वषा या आत सु

ासाठ दाखल खट याची सुनावणी

हावी.

संक ण
कलम 77.

या अिधिनयमातील तरतूद माणे झाले या

ववाहा या बाबतीत कोण या

गो ी िस द करा या लागत नाह त?
या अिधिनयमा या कलम 4 आ ण 5 मधील तरतूद ं माणे यथा वधी पार पडले या
कोण याह

ववाहा या बाबतीत खालील गो ींपैक कोण याह बाबीत केवळ अिनयिमतता

आहे या कारणाने तो अवैध ठरणार नाह .
1) ववा हत

य

याची संमती अशा

ं या राह या या
ववाहासाठ

संमतीबाबत केलेले कोणतेह

ठकाणाबाबतीत केलेले कोणतेह

काय ाने आव यक आहे

वधान

या कोण याह

कंवा

य

या

वधान

2) ववाहसूचना,
3) दाखला कंवा
4)

याचे भाषांतर,

ववाह यथा वधी पार पड याची वेळ व

थळ,

5) ववाहन दणी.
कलम 78.

चुकां ची द ु

कोणताह
कोण याह

ती

ववाह न दणीचे कत य, अिधकार असलेली

न द या नमु यातील

य

जला अशा

कंवा मजकुरातील चूक ल ात आ यास, ती ल ात

आ यापासून एक म ह या या कालावधी या आत, ववा हत य
मृ यू झाला अस यास

येक

ं या सम , कंवा

यांचा

कंवा गैरहजर अस यास दोन खा ी या सा ीदारां या सम

समासातील जागेत चूक द ु

तीची न द कर ल, मूळ न द त कोणताह फेरबदल न करता

समासातील न द वर सह कर ल आ ण अशा द ु

तीची तार ख िलह ल आ ण ती

य

न द या दाख यावर अशीच समासातील न द कर ल.
या कलमाखाली केलेली

येक न द

यां या सम तेत झाली

स ा के या पा हजेत.
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या सा ीदारांनी

आ ण जर असा दाखला महािनबंधक ज म, मृ यू व
पाठ वला अस यास, ती
आण

या या समासात द ु

कलम 79.

य

दसरा
दाखला तशाच मूळ चुक या न द सह त ार क न
ु

ती क न तो पाठवील.

न द चा शोधतपास आ ण

ती

या अिधिनयमा माणे यथा वधी ववाह पार पाडणा-या
यामुळे आव यक आहे , आ ण
ववाह

याकडे कोण याह

कंवा दाख या या

येक

य

ंची न द करणे

येक ववाह-िनबंधक कंवा महािनबंधक, ज म, मृ यू व

ववाह न दवह चा कंवा कोण याह दाख याचा कंवा दोन

तीत

तीचा या अिधिनयमानुसार ताबा आहे , यो य ते शु क आका न, सव

यो य कायालयीन वेळेत अशा न दव ांचा
शोधतपास घे यास परवानगी दे ईल आ ण
कलम 80.

ववाह यांना यापूव च

कंवा अशा दाख यांचा

यांचा कोण याह न द ची

ववाह न दवह तील न द ची

मा णत

कंवा दोन
त

त वगैरे पुरावा

तींचा

वह ते दे ईल.
हणून वापरता

येईल.
कलम 81.

काह

सरकारचे

ववाहांचे दाखले क

सरकारकडे पाठ व याबाबत.

ववाह दाखले पुरावा

महािनबंधक ज म, मृ यू व

हणून इं लंडला पाठ व याची इ छा झा यास

ववाह, ते

ववाह दाखले

यावर

याची सह

क न क

सरकारकडे पाठवील.
कलम 82.

रा य सरकारने याबाबतीत िनधार त शु क वेळोवेळ आकार याबाबत आहे.

कलम 83.

रा य सरकारला अिधिनयमा ारे वेळोवे ळ िनयम कर याचा अिधकार आहे .

कलम 84.

सुधारण कायदा 1950 ने वगळ यात आले.

कलम 85.

ज हा

यायाधीश जाह र कर याचा अिधकार.

कलम 86.

सुधारणा कायदा 1950 ने वगळ यात आले.

कलम 87.

पररा

व कलातीतील य

ंनी पार पाडले या ववाहासाठ हा अिधिनयम

लागू नाह .
कलम 88.
कोणताह
कायदा

या या

ितबंिधत नातेसंबंधातील ववाह बेकायदे शीर
ववाह

यामुळे

कंवा ित या

यातील कोण याह प कारास लागू असलेला वैय

क

ववाहास मनाई करतो तो या अिधिनयमामुळे कायदे शीर

ठरणार नाह .
-
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