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       मनोगत 
महसूल खात् यातील ल िकाकारआ ि क कमारारआ याा ा  ेहम र सारमामातील काककारा षव य ह हकेे वारस षव यक तीलरतीलददआ. हा षव य 
ित् यातील चकरकक िसू  ंहाद,ू मदस् लम ि क रारस  ामिमायाासा य यातील मि्न   तीलरतीलददआ समाषव् क िहेतील. महसूल खात् यातील ि ेक वे ा 
सवा ामिमाय वारसााच् या  दीदआ ंहाद ूामिमाय लोकाा ा लागू िसलेल् या कायय या दसार  दीदषवल् या ेातीलातील. यामद े ्षव् यातील ि ेक 
कायदेश र गदातीलागदतील न मााक होण यार  शय यतीला िसतील.े वारस  दीद हा षव य तीलला य ् तीलरारासू  तील ेिकाकारआ ् तीलरारययंततील ि ेक वे ा 
हातीला ला ेातीलो. हा षव य चकरकक िसल् या े याबाबतील तीलला रकरके काहआश  उरेक्ष तील िसतीलातील.   
 
महसूल खात् यातील ल ददसरा चकरकक व सारमामातील रााकारा षव य ह हकेे मतत् यूरराचार   दीद. ि के व ेा तीलला य ् तीलरावर मतत् यूरराचाच् या 
 दीदआ रदकीच् या तेतीलल् या ेातीलातील चका वा साबाा तीलाला न यायालयारा र् तीला दाखषवण यातील येतीलो. िकाकारआ ् तीलरावरहआ याबाबतील बरार सारमाम 
िहे.  
 
खरेतीलर वारस  दीद चका वा मतत् यूरराचार   दीद हा खदर का े रूवाक व कायदेश र तीलरतीलददआार ेकाकेकोर राल  कन   हातीला ण यारा षव य 
िहे. यातील वारसा हय क समाषव् क िसल् या े तीलो सामान य े तीलसेा यहआ से् हाळ यारा षव य िहे.  
 
वारस षव यक तीलरतीलददआ ि क मतत् यूरराचार   दीद याबाबतील महसूल खात् यातील ल िकाकारआ ि क कमारारआ याारा सारमाम ददर ् हावा या 
दृ् कआको ातूील  "ंहाद,ू मदस् लम, रारस  वारसा कायदे ि क मतत् यूरराचाबाबतील महत् वाच् या तीलरतीलददआ" हा लेख  ेमेल नतीलतीलय या सोय या 
्ा ेतील तीलयार कन   सादर करआतील िहे.  
 
हा लेख ह हकेे कोकत् याहआ वारस चका वा मतत् यूरराच षव यक कायय याला रयााय िहे िसा मा ा दावा मद  र  ाहआ. ेरूर तीलथेे मू  
कायय यार ेरद् तीलक वारके िव् यक िहेर यार  कत रया  दीद ् याव .        
   
या लेखातील ल वारस चका वा मतत् यूरराच षव यक तीलरतीलददआ, त् यााबाबतील ेा्तील तील ेा्तील मांहतील  मिम ाव  या दृस्कको ातूील  सोय या ्ा ेतील 
मिलंहण यारा रयत्   केला िहे. महसूल खात् यातील ल िकाकारआ ि क कमारारआ यााच् यासह समाेातील ल सवार ् तीलराासा य हा लेख 
उरयदयतील  रेल िश  िरेक्षा िहे. 
 
हा लेख ररररूका करणयारा रयत्  केला िसला तीलरआ यातील काहआ राचदकआ चका वा रदका िसणयार  शययतीला  ाकारतीला येतील  ाहआ. िव्यक 
तीलथेे ियययावतील तीलरतीलददआारा साद्ा ्यावा हआ षव ातील .   
 
 
डॉ. संजय क ं डटेकर            
ब .ए., ए .ा ., ा .मॅग., एम.ब .ए.,        
एम.ा ., र एर.ा .                  
उरसेल्हाकाकारआ,   
महारा्र शास , (महसूल षव्ाग)  
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                              अन क्रमणिकय 
ि दक्रमााक  षव य रा   ाबर 
१ ्ारतील य उत्तराकाकार (वारसा) िकान यम १९२५ (महत्वाच्या तीलरतीलददआ)  

कलम ३२ तीले ४९ 
 

२ ंहाद ूउत्तराकाकार िकान यम- १९५६ (महत्वाच्या तीलरतीलददआ)  
३ ंहाद ूउत्तराकाकार िकान यम-१९५६, कलम ८ िन वये वगा १, वगा २, 

वगा ३ ि क वगा ४ च् या वारसाार  ि दसूर  
 

४ ंहाद ूउत्तराकाकार िकान यम-१९५६ िन वये ंहाद ूस् राचर  मालमत्ता  
५ ंहाद ूउत्तराकाकार )महारा् र सदाारका(  िकान यम १९९४  

(महत्वाच्या तीलरतीलददआ) 
 

६ ंहाद ूउत्तराकाकार )सदाारका(  िकान यम-२००५ (महत्वाच्या तीलरतीलददआ)  
७ महत् वार ेशदादाथा  
८ महत्वार ेनयाय न काय  
९ एकराच ंहाद ूकद कद ाबातील ल मिम कतील र ेवाकर  
१० एकराच कद कद ाब मॅ ेेर े एकराच कद कद ाबार  मिम कतील षवकके  
११ मदस् लम वारसा षव यक सवासााारक न यम (ह ाफी- सदन   राथ)  
१२ मदस् लम वारसा षव यक सवासााारक न यम (मिशया राथ(  
१३ ्ारतील य उत्तराकाकार िकान यम, १९२५ मा ल रारस  ामिमायाासा य 

वारसार ेन यम 
 

१४ ंहाद ूामिमाय ् यय तील च् या मतत्यूरराचाबातीलच् या तीलरतीलददआ  
१५ मदस् लम ामिमाय ् यय तील च् या मतत्यूरराचाबातीलच् या तीलरतीलददआ  
१६ वारस दाखले  
१७ शदादाथा  
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१.     भयरतीय उत्तरयधिकाकयर (वयरसय) अधिकाननयम १९२५ (मात्वयच्यय तरत द )  
्ारतील य उत्तराकाकार (वारसा) िकान यम ३० सयकेंबर १९२५ रोे  िामलातील िला. त्यायवारे रराररेश  साबाकातील सवा 
्ारतील य कायदे एकराच करणयातील िल.े या कायययातील ११ ्ाग, ३९१ कलम ेि क ७ रररमिश्क याारा समावेश िहे. हा 
कायदा एकराच कद कद ाबातील ल, मतत्यरूराच   करतीला मयतील  ालले्या ्ययतील  ि क मतत्यरूराच केलेले िसल् यास त् यातील  मदू 
उत्तराकाकारआ याा ा लाग ूिहे.  
 
ब्रिकआशाा ा ्ारतीलातील राज्य करतीलाा ा कायदे ि द ाग कररत्या रालषवके िव्यक  ाल.े यातील मदख् यतील: ंहाद ूि क मदस्लम 
ामीयाारा षवश े षवरार करके िव्यक होतील ेकारक या दोनहआ समददायार े्वतील:रे वयैसयतीलक कायदे त्यााच्या रषवराच 
ग्राथाामध्ये ंदलेले होतील.े यामिशवाय िल्र लोकसाख् या िसलेले रारस ,  ि् र  इत् यादआ इतीलर समददायहआ होतील,े ज्याार  ंहाद ू
चका वा मदस्लम ामाावर न ् ा  ््तील  ि क तील ेंहाद ूि क मदस्लम ामीयाारेक्षा मि्न  होतील.े या समददायाावर ंहाद ूचका वा 
मदस्लम ामीय कायदे लादके योग्य  ्हतील.े या सवायंतरा षवरार कन   ्ारतील य वारसाहयक कायदा ब षवणयातील िला.  
 
सवासााारकरके मदस् लम ामीय वग तीला इतीलर सवा ामीयाा ा उदा. ंहाद,ू  ि्र , रारस  इत् यादआा ा हा कायदा लाग ू
होतीलो. ्ारतील य मद् लआमाा ा या कायययातील ल फयतील काहआ तीलरतीलददआ लाग ूहोतीलातील. कोकत्या तीलरतीलददआ कोकत्या ामााला लाग ू
रातील ल िथवा राकार  ाहआ हे त्या तीलरतीलददआमध्येर या कायययातील ्र्करके ंदलेले िहे. 
 
या कायय यान वये मतत्यरूराच   करतीला मयतील  ालेल्या ंहाद,ू मदसलमा  व रारस  वग तीला इतीलर ामीय ्ययतील ार ेवारस 
 रषवकेसा य रमदख तीलरतीलददआ खालआलरमाके िहेतील:- 
 
कलम ३२ : मतत्यरूराच   करतीला मतत्य ूरावलेल्या ्ययतील र  मिम कतील रथम त्या ्ययतील र  रत्   चका वा रतील  िथवा िरत्ये  
व ेव र े ातीलवेाईक याा ा रदढे ंदलेल्या न यमाारमाके वारसा े मिम तील.े  
स्पष्ट करि- ेर षववाहारवूीर षवमिश्क िकाकत तील करारा े एखायया स् राचला नतीलच्या रतील च्या मिम कतील तील ल ंह्सा वारसा े 
मिम कार  ाहआ िस े रले िसेल तीलर रतील च्या न ा ा ातीलर त्यार  षवावा हहकू  नतीलला कोकतीलाहआ हयक रायतील होकार 
 ाहआ.  
 
कलम ३३ : ेे्हा मतत्यरूराच   करतीला मयतील  ालेल्या ्ययतील च्या मागे त्यार  (ि) षवावा ि क वाशरराररागतील वाशे 
चका वा (ब) षवावा ि क ेनमा े ेोाले गेलेले  ातीलवेाईक/ िरत्ये िसतील ल चका वा फय तील (क) षवावा िसेल तीलर  
उररोय तील (ि) रमाके िसेल तीलर मयतीलाच् या मिम कतील तील ल १/३ (एक ब्रराचत्यााश) ्ाग त्या षवावेला ंदला ेाईल व उवाररतील 
२/३ (दो  ब्रराचत्यााश) ंह्यार षव्ागक  न यमारमाके केलआ ेाईल.  
उररोय तील (ब) रमाके िसेल तीलर मयतीलाच् या मिम कतील तील ल  १/२ (िााा ंह्सा) षवावलेा मिम ेल व उवाररतील १/२ (िााा 
ंह्सा) ेनमा े ेोाले गेलले् या  ातीलवेाईक/िरत् याा ा मिम ेल.  
उररोय तील (क) रमाके िसेल तीलर मयतीलाच् या मिम कतील तील ल सारकूा मिम कतील मयतीलाच्या षवावेला मिम ेल.  
कलम ३३(अ) : (१) ेे् हा मयतीलामागे िरत्य िगर ेव र े ातीलवेाईक  सतीलातील ि क फय तील षवावा िसतील ेतीले्  हा ि क 
मयतील ्ययतील च्या मिम कतील रे मलू्य न रये रार हेार रेक्षा ेा्तील  सेल तीलर  सारकूा मिम कतील त्या मयतीलाच्या षवावेला 
मिम तील.े  
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(२) ेे्हा उररोय तील रररस् थतील तील मिम कतील र ेमलू्य न . रार हेाररेक्षा ेा्तील िसेल िशावे   त्या सारकूा मिम कतील वर 
त्या षवावेरा न रये रार हेाररा ्ार राहआल ि क षवावेच्या रतील च्या मतत्यचू्या ंद ााकारास ू तीलर रत्यक्ष रयकम 
मिम ेरययंततील द. सा. द. श.े ४ कयके ्याेासह तील  रयकम मिम षवणयारा नतीलला िकाकार िसेल.  
(३) न रये रार हेारर  केललेआ तीलरतीलदू हआ कलम ३३ मध्ये षवावेस ंदलेल्या हयकाच्या िनतीलररयतील िस ू त्यामिशवाय 
उवाररतील मिम कतील र  षव्ागक  कलम ३३ मा ल तीलरतीलददआरमाके होईल. 
(४) मिम कतील र ेफयतील मलू्य  रषवतीला ा त्यावरआल देके (केा), मयतीलाच्या उत्तरचक्रयसेा य व मिम कतील ्यव्थार सा य 
 ालेला खरा एकूक मलू्यातील ू वेा केला ेातीलो. 
(५) हे कलम खालआल समाेतककाा ा लाग ूराकार  ाहआ- 
ि) ्ारतील य  ि्र  
ब) मयतीलारे, त् याच् या मतत् य ूसमय   ि्र  िसलेलेले  ातील/ू ातील चका वा मदले. 
क) ंहाद,ू बौया, मिशख ि क षवश े षववाह  दीदक  कायदा १८७२ च्या कलम २४ च्या तीलरतीलददआ लाग ूिसकार् या ्ययतील .  
ा) मतत्यदरराच केलेल्या ्ययतील . 
 
कलम ३४ : ेे्हा मयतील ्ययतील च्या मागे त्यार  षवावा चका वा ेनमा े ेोाले गेलेल् या  ातीलवेाईक/िरत् याारकैी कोक हआ 
 सतील ेतीले् हा मयतीलार  मिम कतील त्याच् या  ातीलवेाईकााका ेन यमारमाके ेातील.े ेे्हा वरआल कोक हआ वारस मिशल् लक  सेल 
तीले् हा तील  मिम कतील सरकारेमा होतील.े 
 
कलम ३५ : षवावेला ेे हयक नतीलच्या रतील च्या मिम कतील तील मिम तीलातील तीलरे हयक मतत्यरूराच   करतीला मततील  ालेल्या षवाूर 
रतील ला मयतील रत्   च्या मिम कतील तील मिम तीलातील.  
 
कलम ३६ : मयतीलाच् या मिम कतील र  वाकक  (षवावा िसल्यास, नतीलरा ंह्सा वेा केल्या ातीलर) मयतीलाच्या िरत्याामध्ये 
षव्ागक  करणयार ेन यम कलम ३७ तील े४० मध्ये ंदलेले िहेतील. 
 
कलम ३७ : ेे्हा मयतील ्ययतील माग ेएकर िरत्य िसेल व इतीलर कोक हआ रवूी मयतील  ालेल्या िरत्यार ेिरत्य  सेल 
तीले् हा रकूा मिम कतील सेवातील िसकार् या त्या एकट्या िरत्याच्या मालकीर  होईल. एकारेक्षा ेा्तील िरत्ये िसतील ल तीलर 
त्या सवाामध्ये तील  समा  ंह््या े वाकलआ ेाईल. 
 
कलम ३८ : ेे्हा मयतीलामाग ेकोकतीलहेआ िरत्य  सतील ेमाराच िरत्यारे िरत्य िगर िरत्ये िसतीलातील. ि क इतीलर दरूर े
मयतील िरत्यामाफा तीलर ेकोक  सेवातील  सतील,े तीले् हा सेवातील िसकार् या िरत्यार ेिरत्य ( ातील चका वा  ातील)ू एकर 
िसल्यास सारकूा मिम कतील त्याच्याका ेेाईल व िश  एकारेक्षा ेा्तील िरत्ये िसल्यास त्यााच्यामध्ये समा  ंह् ् यातील 
षव्ागलआ ेाईल. 
कलम ३९ : िशा रकारे मयतील ्ययतील र  मिम कतील वाशरराररे े येकार् या वारसाका ेसाक्रम तील होतील.े 
 
कलम ४० : १) ेे्हा मयतील ्ययतील माग ेमिशल् लक िसलेले वारस एकारेक्षा ेा्तील षरढआच्या िातीलरा े ददरर ेव  सेकर े
िस ेमिमश्र ्वरूरातील मिशल् लक राहतीलातील तीले् हा मयतीलाच्या मिम कतील र ेत्यारे िरत्ये  वारस व  ातीलवेाईक षवरारातील तेऊ  
ंह्स ेकरू  सवा कायदेश र वारसाा ा ंह्स ेमिम तील ल िस ेवाकर होईल.  
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२) वरआलरमाके िसलेल्या ंह्यातील ल रत्येक ंह्सा वाशाव   दसार िनतील  सेकच्या वारसास तीलर रत्येकी एक िशा मततील 
वारसास ंदल ेेातीलातील व िस ेंह्स ेया वारसााच्या रदढआल उत्तराकाकार् याका ेसाक्रम तील होतील ल िशा रध् दतील  े वाकर केल े
ेातील.े  
 
कलम ४१ : ेे्हा मततील ्ययतील च्या मागे त्याच्या वाशवेलआतील ल कोक हआ वारस  सतीलो तीले् हा इतीलर  ातीलवेाईकामध्ये (षवावा 
सेवातील िसल्यास नतीलरा ंह्सा वग ू ) मततील ्ययतील च्या मिम कतील र ेषव्ाे  कलम ४२ तील ेकलम ४८ मध्ये ंदलेल्या 
तीलरतीलददआ रमाके केल ेेातील.े  
 
कलम ४२ : ेर मततील ्ययतील र ेवा ल सेवातील िसतील ल तीलर तील ेमततील ्ययतील र ेउत्तराकाकारआ  रतील ल.  
 
कलम ४३ : ेे्हा मततील ्ययतील र ेवा ल सेवातील  सतीलातील रक िई, ्ाऊ व बंहक  सेवातील िसतीलातील व कोक हआ ्ाऊ 
चका वा बहआक मयतील  सतील ेतीले् हा ्ययतील च्या मिम कतील र ेसमा  ंह्स ेकन   िई, ्ाऊ व बंहक  याा ा ंदल ेेातीलातील.  
 
कलम ४४ : ेे्हा मततील ्ययतील र ेवा ल सेवातील  सतीलातील रक िई, ्ाऊ, बंहक  व मयतील ्ाऊ व बंहक र  मदले सेवातील 
िसतीलातील तीले् हा मततील ्ययतील च्या मिम कतील र ेिई, सेवातील व मयतील ्ाऊ, बंहक च्या साख् येइतीलके समा  ंह्स ेकेल े
ेातीलातील व रत्येकी एक यारमाके िई, सेवातील ्ाऊ, बंहक  व मयतील ्ाऊ, बंहक रे वारस याा ा ंदल ेेातीलातील. 
 
कलम ४५ : ेर मततील ्ययतील र ेवा ल सेवातील  ाहआतील रक िई सेवातील िहे ि क सवा ्ाऊ-बंहक  मयतील िस ू त्याार  
मदले, मदलआ सेवातील िहेतील िस ेिसेल तीलर िई व मयतील ्ाऊ-बंहक यााच्या साख् येइतीलके समा  ंह्स ेगतं हतील ारू  
मिम कतील र ेवाकर होईल. िस ेंह्स ेसाबाकातील मयतील ्ाऊ, बंहक  यााच्या वारसाका ेसाक्रम तील होतील ल. 
 
कलम ४६ : ेे्हा मततील ्ययतील स त्याच्या िईमिशवाय कोक हआ वारस मिशल् लक  सतील ेतीले् हा िशा ्ययतील र  सारकूा 
मिम कतील िईकारे ेातील.े 
 
कलम ४७ : ेे्हा मततील ्ययतील र ेिई वा ल मयतील िसतीलातील तीले् हा त्यार  मिम कतील त्यारे सेवातील व मयतील ्ाऊ-बंहक  
याारेमध्ये समा  ंह् ् या े वाकलआ ेातील.े मयतीलाारे ंह्स ेत्यााच्या वारसााका ेसाक्रम तील होतीलातील.  
कलम ४८ : ेे्हा मततील ्ययतील स िई, वा ल, ्ाऊ, बंहक  चका वा त्याारे वारस िस ेकद क हआ उत्तराकाकारआ  सतीलातील तीले् हा 
मततील ्ययतील च्या  सेकच्या षरढआतील ल ेे  ातीलवेाईक हयातील िसतील ल त्याा ा सम-समा  ंह्या े मततीलार  मिम कतील मिम ेल.  
 
कलम ४९ : ेे्हा मततील ्ययतील च्या मिम कतील र ेत्याच्या मदलाामध्ये चका वा वारसाामध्ये षव्ाे  केल ेेातील ेतीले् हा मततील 
्ययतील र ेवारस हयक मागकार् या मदलाच्या, मदलआच्या िगर त्यााच्या िरत्याच्या राल रो कासा य व षवकासासा य केलेला 
खरा मिम कतील र ेिथवा ंह् यारे मलू्यााक  करतीला ा षवरारातील तेतीलला ेातील  ाहआ. 
 
         
 
 
२.    हादं ूउत्तरयधिकाकयर अधिकाननयम- १९५६ (मात्वयच्यय तरत द )  
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१७ ेद  १९५६ या ंद ााकारास ू ंहाद ूउत्तराकाकार िकान यम-१९५६ िामलातील िला. या कायययामद े ररमिलतील ंहाद ू
वारसा रध्दतील मध्ये बदल होऊ  तीलो कायदा सां हतीलाबध्द (कोडाफाय)  ाला ि क एकराच कद कद ाबातील ल षव ामतत्यदरराच 
मिम कतील रा वारसा कोकाका ेेातीलो हे या काययया े  रषवले गेले. 
 
१७ ेद  १९५६ या ंद ााकारवूीच्या वारसा साबाा रा षवरार, त्यावे ेस ररमिलतील ररतील ररवाेारमाके तीलर १७ ेद  १९५६ या 
ंद ााकारवूी षवावा  ालेल्या स् राचच्या बाबतील तील ‘द वदमेनस राईक कद रॉरकी ॲय क’, १९३७ (१४/४/१९३७) िनवये केला 
ेातीलो. १७ ेद  १९५६ या ंद ााका ातीलर मयतील  ालेल्या ्राच  चका वा रदन   यााच्या मिम कतील वरआल वारसा हयक ंहाद ू
उत्तराकाकार िकान यम-१९५६ रमाके  रतीलो.  
 
स  १९५६ रवूी, ंहाद ूकायययारमाके एकराच कद कद ाबातील ल सहंह्सेदारास ‘सहदायक (कोरासा र)' िस ेहहकल ेेातील िस.े 
सहदायक मयतील  ाला तीलर त्यारा वारसा इतीलर सहदायकााका ेेातील िस.े त्यामद े स  १९५६ रवूी वारसा हा ‘उत्तरे व तीला 
(स्हाायवरमिशर)'  े होतीला िसे ह हकतीलातील.  
स  १९५६ रवूी ेर एखादा एकराच कद कद ाबातील राहकारा ररातील ूत्यार  ्वतीलाराच मिम कतील िसलेला इसम मयतील  ाला तीलर 
त्याच्या मिम कतील रा ‘उत्तराकाकार (सयसेश )' हा त्याच्या वारसााका ेेातील िस.े हहकेेर स  १९५६ रवूी ‘उत्तरे व तीला 
(स्हाायवरमिशर)' ि क ‘उत्तराकाकार (सयसेश )' िशा हयक रायतील होकार् या दो  वेगवेगळयातील रध्दतील  होत्या.  
 
हादं ूउत्तरयधिकाकयर अधिकाननयम-१९५६ खयल ल व् यक तीनंय लयग ूआाे :  
(ि) े  ्ययतील  ामाा े ंहाद ूिहे (व रशवै, मिल ागायतील, िाहहो समाे, राथा ा समाे, िया समाेार ेि दयाय ) 
(ब) े  ्ययतील  ामाा े बौध्द, ेै  चका वा मिशख िहे. चका वा ंहाद,ू बौध्द, ेै  चका वा मिशख ामाातील ामायंततीलररतील चका वा 
रद ाामायंततीलररतील  ालेलआ िहे. 
(क) े  ्ययतील  ामाा े मदस्लम,  ि्तील , रारस  चका वा ज्य ू ाहआ. 
  
कलम ५ : हा िकान यम षवश े षववाह िकान यम, १९५४ च्या कलम २१ मध् ये िातील्ूातील िसलेल् या तीलरतीलददआामद े ्ारतील य 
उत्तराकाकार िकान यम, १९२५ यवारे षवन यमिमतील होकार् या कोकत्याहआ मिम कतील स/सारत्त स लाग ूिसकार  ाहआ. 
 
कलम ६ : या कलमान वये, या िकान यमाच् या रारा्ा ातीलर ेर ंहाद ूरदरू ारा मतत् य ू ाला तीलर  त् याच् या मतत् य ूसमय  
ज् या मिमतीलाक्षरा सहदानयकी (कोरासा र) मालमते्ततील त् यारा ंहतीलसाबाा िसेल िशा बाबतील तील त् याच् या त् या मालमते्ततील ल 
ंहतीलसाबाा या िकान यमान वये  ाहआ तीलर उत्तरे व तीलाच् या (स्हाायवरमिशर) तीलत् वा दसार सहदानयकीतील ल (कोरासा र) 
उत्तरे व  सद् यााका ेरक्राातील होईल. 
 
ररातील ूमततीलाच् यामागे वगा १ मध् ये समाषव् क िसकार् या ् राच   ातीललग चका वा िशा ् राच   ातीललगामाफा तील दावा साागकारा रदरू  
 ातीललग हयातील िसल् यास मततीलारा मिमतीलाक्षर सहदानयकी (कोरासा र) मालमते्ततील ल ंहतीलसाबाा उत्तरे व तीलाच् या 
(स्हाायवरमिशर) तीलत् वा दसार  ् हे तीलर या िकान यमान वये रक्राातील होईल.  
 
 
३. हादं ूउत्तरयधिकाकयर अधिकाननयम-१९५६, कलम ८ अन् वये वगग १ च् यय वयरसयं ी अन सू ी 
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कलम ८: प रूषयंच् यय बयबतीत उत्तरयधिकाकयरय य क्रम:  
अ) रथमतील: त् याच् या वगा एकच् या वारसााका ेेातीलो. 
िषव्य तील ंहाद ूकद कद ाबातील ल एखादा रदरू  षव ा मतत् यरूराच मयतील  ाला तीलर त् यारा वारसा सवारथम रदढआल बारा ेकाा ा वगा 
१ र ेवारस हहकू  मिम तीलो.    
वगग १   े१२ +४ =१६ वयरस मयतय य (१) मदलगा (२) मदलग  (३) षवावा (एकाहू  िकाक षवावा िसतील ल तीलर सवा 
षवावाा ा एकराच तीलरके ंह्सा मिम ेल) (४) मयतीलार  िई (५) रवूामततील मदलारा मदलगा (६) रवूामततील मदलार  मदलग  (७) 
रवूामततील मदलआरा मदलगा (८) रवूामततील मदलआर  मदलग  (९) रवूामततील मदलार  षवावा (१०) रवूामततील मदलाच्या रवूामततील मदलारा 
मदलगा (११) रवूामततील मदलाच्या रवूामततील मदलार  मदलग  (१२) रवूामततील मदलाच्या रवूामततील मदलार  षवावा हे एकारवे   ंह्सा 
तेतील ल. 
 हादं ूउत्तरयधिकाकयर (स ायरिय) अधिकाननयम- २००५, कलम ७ अन् वये वगग १ च् यय वयरसयंच् यय अन स ूीमय ये खयल ल  यर 
वयरस जोडल ेगेले आाेत.  
(१३) रवूामततील मदलआच्या रवूामततील मदलआरा मदलगा (१४) रवूामततील मदलआच्या रवूामततील मदलआर  मदलग   
(१५) रवूामततील मदलाच्या रवूामततील मदलआर  मदलग  (१६) रवूामततील मदलाच्या रवूामततील मदलआरा मदलगा  
 
ब) िषव्य तील ंहाद ूकद कद ाबातील ल एखादा रदरू  षव ा मतत् यरूराच मयतील  ाला ि क त् याला वरआल वगा १ रे कोक हआ वारस 
 सतील ल तीलर ददसर् याादा वगा २ च् या वारसााका ेत् यारा वारसा ेाईल. 
 
हादं ूउत्तरयधिकाकयर अधिकाननयम-१९५६, कलम ८ अन् वये वगग २ च् यय वयरसयं ी अन स ूी 
वगग २   े९ वयरस (एक) १) वा ल 
(दोन) १) मदलाच्या मदलआरा मदलगा २) मदलाच्या मदलआर  मदलग  ३) ्ाऊ ४) बहआक 
(तीन) १) मदलआच्या मदलारा मदलगा २) मदलाच्या मदलार  मदलग  ३) मदलआच्या मदलारा मदलगा  
४) मदलआच्या मदलआर  मदलग  
( यर) १) ्ावारा मदलगा २) बंहक रा मदलगा ३) ्ावार  मदलग  ४) बंहक र  मदलग  
(पय ) १) वा लाार ेवा ल २) वा लाार  िई 
(साय) १) वा लाार  षवावा २) ्ावार  षवावा 
(सयत) १) वा लाारा ्ाऊ २) वा लाार  बहआक 
(आठ) १) िईर ेवा ल २) िईर  िई 
(नऊ) १) िईरा ्ाऊ २) िईर  बहआक 
 
क) िषव्य तील ंहाद ूकद कद ाबातील ल एखादा रदरू  षव ा मतत् यरूराच मयतील  ाला ि क त् याला वरआल वगा १ ि क वगा २ रे 
कोक हआ वारस  सतील ल तीलर खालआल वगा ३ च् या मततीलाच् या गोराचेााका ेत् यारा वारसा ेाईल.   
वगग ३  े मतृय े गोत्रज खयल ल प्रमयिे आाेत :   
वगग ३- मतृय  ेगोत्रज  मततीलार ेषरतीलतबाा,ू हहकेरे रयतीलाच्या साबााामद े चका वा दत्तक ग्रहकामद े रकूारके रदन  ाायवारे 
साबाा िसलेल्या ्ययतील .  
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ड) िषव्य तील ंहाद ूकद कद ाबातील ल एखादा रदरू  षव ा मतत् यरूराच मयतील  ाला ि क त् याला वरआल वगा १ वगा २ ि क वगा ३ 
रे कोक हआ वारस  सतील ल तीलर शवेकआ खालआल वगा ४ च् या, मततीलाच्या मि्न  गोराचे िसकार् यााका ेमयतीलार  सारत्त  वारसा 
हयका े ेातील.े   
 
वगग ४   ेमतृय  ेभभन् न गोत्रज मयतीलारे मातीलतबाा,ू हहकेेर, रयतीलाच्या  ात्यामद े चका वा दत्तक ग्रहकामद े ररातील ूरकूारके 
रदन  ाायवारे साबाा  सलेल्या ्ययतील . 
 
कलम ९: उत्तरयधिकाकयरय य क्रम : 
 उररोय तील वारसााच् या वगावारआतील वगा एकमध् ये समाषव् क िसलेल् या वारसाा ा एकार वे   मालमत्ता मिम ेल ि क वगा 
दो , तील   ि क राररे वारस वसेातील होतील ल. 
 वगा दो च् या वारसाा ा मालमत्ता मिम कार िसेल तीले्  हा वगा दो च् या रंहल् या  दीदआतील येकार् या (वा ल) वारसाा ा, 
ददसर् या  दीदआतील ल वारसाारेक्षा (मदलाच्या मदलआरा मदलगा, मदलाच्या मदलआर  मदलग , ्ाऊ,  बहआक) रााान य मिम ेल. 
यारमाके रदढे.    
 
कलम १० :  वगग १ माील वयरसयमयये सपंत्ती  ेववतरि : 
िकत तीलमतत्यदरराच ्ययतील स वगा एक मा ल वारस िसतील ल तीलर त्याच्या मालमते्तरा ्ाग त्यााच्यातील रदढआल न यमा दसार 
षव्ागला ेाईल :- 
ननयम १ -  मयतीलार  षवावा, चका वा एकाहू  िकाक षवावा िसतील ल तीलर सवा षवावा एकब्रराचतीलरके एक ंह्सा तेतील ल.  
ननयम २ -  मयतील ्ययतील रे हयातील मदलगे ि क मदलआ ि क िई रत्येकी एक ंह्सा तेतील ल.  
ननयम ३ -  मयतील ्ययतील च्या रत्येक मयतील मदलाच्या चका वा रत्येक मयतील मदलआच्या खात्यातील ल वारस त्यााच्यातील मिम ू  
एक ंह्सा तेतील ल.  
ननयम ४ - न यम ३ मध्ये न ंदा्क केलेल्या ंह् ् याार ेषवतीलरक मयतील ्ययतील च्या मयतील मदलाच्या खात्यातील ल 
वारसाामध्ये िशा रकारे करणयातील येईल की, त्यार  षवावा (चका वा त्याच्या षवावा एकब्रराचतीलरके) ि क हयातील मदलगे व 
मदलआ याा ा समा  िाश मिम तील ल ि क त्याच्या मयतील मदलााच्या शाखेला तीलवेढार िाश मिम ेल.   
 
मयतीलास वरआल वगा १) रकैी कोक हआ वारस  सेल तीलर रदढआल वगा २) च्या वारसााका ेमयतीलार  सारत्त  वारसा हयका े 
ेातील.े  
कलम ११ : वगग २ माील वयरसयमयये सपंत्ती  ेववतरि: 
मयतयस वगा १) मा ल वारस  सल्यास वगा २) मा ल वारस षवरारातील तेतीलले ेातीलातील. तीलथार , वगा १) मा ल 
वारसारमाके एकसमयावच्छेदेकरू  ंह्सा मिम णयारा हयक वगा २) मा ल वारसाा ा  ाहआ. (िकत तीलमतत्यदरराच ्ययतील र ) 
सारत्त  रथमतील: वगा २) (एक) मध्ये  मदद केलेल्या वारसााका ेसमा  ंह््याामध्ये रक्राातील होईल. वगा २) (एक) मा ल 
वारस  सल्यास तील  वगा २) (दो ) मध्ये  मदद केलेल्या वारसााका े(समा  ंह् ् याामध्ये) रक्राातील होईल. वगा २) (एक) 
ि क (दो ) मा ल वारस  सल्यास, तील  वगा २) (तील  ) मा ल सवा वारसााका ेसमा  ंह््याामध्ये रक्राातील होईल. ि क 
यारमाके रदढे. 
 
ट प- वगा दो मा ल ्ाऊ चका वा बहआक यामध्ये एकर िई ररातीलद मि्न  वा ल िसलेला ्ाऊ चका वा बहआक याारा 
समावेश होतील  ाहआ. षव ामतत्यदरराच खातीलदेारार  सारत्त  सवायंत ा समा  ंह्सा मिम ेल िशा रकारे वगा २) मध्ये  मदू 
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केलेल्या वारसाामध्ये वाकलआ ेाईल. उदाहरकाथा, २) (एक) मध्ये  मदद केलेले वा ल वारस िसल्यास सवा सारत्त  त्याा ा 
मिम ेल. वा ल हयातील  सल्यास सवा सारत्त  २) (दो ) मा ल सवा वारसााका ेसमरमाकातील रक्राातील होईल.  
 
िकत तीलमतत्यदरराच ्ययतील स वरआल वगा १) ि क वगा २) रकैी कोक हआ वारस  सेल तीलर रदढआल वगा ३) च्या मततीलारे गोराचे 
िसकार् या वारसााका ेमयतीलार  सारत्त  वारसा हयका े ेातील.े   
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४. हादं ूउत्तरयधिकाकयर अधिकाननयम-१९५६ अन् वये हादं ूजस् त्र ी मयलमत्तय 
 
कलम १४ : हादं ूजस् त्र ी मयलमत्तय : 
या िकान यमारवूी चका वा  ातीलर, ंहाद ूस् राचर , नतीलच्या कदाेातील िसलेलआ कोकतील हआ सारत्त , मग िश  मालमत्ता नतीलला 
षववाहारवूी चका वा  ातीलर वारसाहय का े, मतत् यरूराच य दा ा े, वाकक मध् ये रोकग  ह हकू ,  ातीललगााकाू  मिम ालेलआ िसो 
चका वा नतील े िश  मालमत्ता ् वतील:च् या कौशल् या े, रररश्रमा े चका वा एखादआ सारत्त  दा  हहकू , मतत्यरूराचानवये, इतीलर 
कोकत्याहआ लेखानवये, ंदवाक  नयायालयाच्या हदकूम ाहयानवये, िदेशानवये चका वा एखायया न वाड्यानवये सारांदतील केलआ 
गेलआ िसेल चका वा िन य कोकत् याहआ मागाा े सारांदतील केलेलआ िसो, िश  सारत्त , ंहाद ू् राच  सारकूा ्वाम  हहकू  ाारक 
करआल, मयाांदतील ्वाम  हहकू   ्हे.  
तीलथाषर, िस ेदा रराच, मतत्यदरराच, िनय लेख, हदकूम ामा, िदेश चका वा न वााा काहआ िकआ चका वा शतीलींच् या िका  
 ेवल् यामद े सारत्त तील न बयंता तील िकाकार न मााक होतील िसतील ल तीलर िशा सारत्त ला या िकान यमार ेउरबाा लाग ूहोकार 
 ाहआतील.  
कलम १५ : ववनयमतृ्य पत्र मयत हादं ूजस् त्र ी मयलमत्तय :  
(१) षव ामतत्यरूराच मयतील  ालेलआ ंहाद ू्राच  खातीलदेारार  सारत्त  रदढआल रमाके वारसाहयका े ेाईल.  
ि) रंहल्याादा, मदलगे व मदलआ (कोकतीलाहआ मयतील मदलगा चका वा मदलग  याार  िरत्ये ारू ) ि क रतील  यााच्याका े 
ि) ददसर् याादा, रतील च्या वारसाका े
इ) नतीलसर् याादा, नतीलच्या मातीला ि क षरतीला यााच्याका े 
ई) रवथयाादा, षरत्याच्या वारसाका ेि क  
उ) शवेकआ, मातीलचे्या वारसााका ेकलम १६ मध्ये ंदलेल्या न यमा दसार रक्राातील होईल. 
तीलथाषर,  
(क) ंहाद ू्राच  ेर षव ामतत्यरूराच मरक रावलआ तीलर नतीलला नतीलच्या षरत्याकाू  चका वा मातीलकेाू  वारसा हयका े मिम ालेलआ 
कोकतील हआ सारत्त  त्या मततील स् राचरा कोकतीलाहआ मदलगा चका वा मदलग  (कोकत्याहआ मयतील मदलार  चका वा मदलआर  िरत्ये ारू ) 
यााच्याका ेेाईल. िस ेवारस  सल्यास िश  सारत्त  मततील स् राचच्या षरत्याच्या वारसाका ेरक्राातील होईल ि क  
(ख) ंहाद ूस् राचला नतीलच्या रतील काू  चका वा नतीलच्या सासर् याकाू  वारसा हयका े मिम ालेलआ कोकतील हआ सारत्त , त्या मततील 
स् राचरा कोकतीलाहआ मदलगा चका वा मदलग  (कोकत्याहआ मयतील मदलार  चका वा मदलआर  िरत्ये ारू ) यााच्याका ेेाईल. िस े
वारस  सल्यास, मततील स् राचच्या रतील च्या वारसाका ेरक्राातील होईल. 
 
कलम १६ : वरआल कलम १५ मध्ये न ंदा्क केलेल्या वारसाामा ल उत्तराकाकारारा क्रम रदढआल न यमा दसर िसेल : 
ननयम १ - कलम १५(१)(ि) मध्ये षवन ंदा्क केलेले वारस त्या ातीलर १५(१)(ि) मध्ये  मदद केलेले वारस ि क 
यारमाके रदढे. तीलथाषर, एकार  दीदआतील समाषव्क िसलेल्या वारसाा ा एकसमयावच्छेदेकरू  वारसा मिम ेल.  
ननयम २ - ेर िकत तीलमतत्यरूराच ्ययतील रा कोकतीलाहआ मदलगा चका वा मदलग , िकत तीलमतत्यरूराच ्ययतील च्या िा  मतत्य ूरावला 
चका वा रावलआ िस ू, त्यााच्या मागे त्यार  चका वा नतीलर  ्वतील:र  िरत्ये िकत तीलमतत्यरूराच ्ययतील च्या मतत्यसूमय  हयातील 
िसतील ल तीलर, िश  मदलार  चका वा मदलआर  िरत्ये त्यााच्यातील मिम ू , िसा मदलगा चका वा मदलग  िकत तीलमतत्यरूराच ्ययतील च्या 
मतत्यसूमय  हयातील िसतीला चका वा िसतील  तीलर त्याा   ेो तेतीलला िसतीला तीलो ंह्सा तेतील ल.  
ननयम ३ - िकत तीलमतत्यरूराच ्ययतील च्या सारत्त र  कलम १५ च्या रोककलम (१) च्या खाा (ि), (इ) व (ई) व रोक-कलम 
(२) मध्ये न ंदा्क केलेल्या वारसााका ेहोकारआ रकाातील  ेर तील  सारत्त , यथास्थतील  षरत्यार  चका वा मातीलरे  चका वा रतील र  
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िसतील  ि क िश  िकत तीलमतत्यरूराच ्ययतील च्या मतत्यचू्या न कक ातीलर षव ामतत्यरूराच मयतील  ालआ िसतील  तीलर ेो क्रम व ेे 
न यम लाग ू ाल ेिसतील ेत्यााच्या ि दसार होईल.  
 
कलम १८ : ेर  ातीलसेाबााारे ्वरूर िनय रत्येक बाबतील तील तीलरे िसेल तीलर, िकत तीलमतत्यरूराच ्ययतील श  सख् ख् या  ात्या े 
साबाा तील िसलेल्या वारसाा ा, सारत्   ात्या े साबाा तील िसलेल्या वारसारेक्षा िकामा  ंदला ेाईल.  
 
कलम २० : गभगस्थ आपत्य : िकत तीलमतत्यरूराच खातीलदेाराच्या मतत्यसूमय  ेे िरत्य ग्ाातील होतील ेव  ातीलर सेवातील ेनमल,े 
त्याला चका वा नतीलला ेकदकाहआ िकत तीलमतत्यरूराच ्यसयतीलच्या मतत्यरूवूी ेनमल ेहोतील ेिशार रकारे िकत तीलमतत्यरूराच ्ययतील रा 
वारस होणयारा िकाकार िसेल. 
 
कलम २३ : रयात्यय घरयसबंांी : 
ेर िकत तीलमतत्यरूराच ्ययतील ला वारसदार कनया िसेल ि क ेर तील  िषववांहतील िसेल चका वा नतीलच्या रतील  े नतीलला सोाू  
ंदल ेिसेल िथवा तील  रतील रास ू षव्यतील  ालआ िसेल चका वा तील  षवावा िसेल ि क तील  िकत तीलमतत्यरूराच ्ययतील च् या 
तरातील राहतील िसेल तीलर नतीलला राहत्या तरातील राहणयारा िकाकार रायतील होईल.   
 
कलम २४ : (हे कलम रयद करणयातील िल ेिहे) : मदलाच्या मदलार  षवावा चका वा ्ावार  षवावा याा   वाकर 
ंद ााकाच्या वे ेस ददसरे लग्  केल ेिसेल तीलर त्याा ा िकत तीलमतत्यरूराच खातीलदेाराच्या सारत्त रा वारसा मिम णयारा हयक 
मिम तील  स.े हे कलम ितीला रयद करणयातील िल ेिहे. 
 
हास् सय भमळण्ययस अपयत्र व्यकती :  रदढआल ्ययतील ा ा वारसा े सारत्त  मिम णयास ि हा  रणयातील िल ेिहे : 
 
कलम २५ : ख नी व् यक ती - े  ्ययतील  खातीलदेारारा खू  करेल चका वा खू  करणयास िररेरका देईल तील  खू   ालेल्या 
खातीलदेाराच्या सारत्त तील वारसा े िथवा उत्तराकाकारा े ंह्सा मिम णयास िराराच  रेल.    
 
कलम २६ : ामयांतररत व् यक ती- या िकान यमाच्या रारा्ा ातीलर, एखादआ ्ययतील  ामायंततीलर केल्या े ंहाद ूरांहलआ  सेल तीलर 
िश  ्ययतील , ामायंततीलरा ातीलर नतीलला  ालेलआ िरत्ये व त्याारे वारस एकराच कद कद ाबातील ल सारत्त तील वारसा े िथवा 
उत्तराकाकारा े ंह्सा मिम णयास िराराच  रतील ल.   
 
कलम २७ :  वाकरास िराराच ्ययतील  ेक ूकाहआ मयतील िहे िस ेसमेू  वाकर करणयातील याव.े 
 
कलम २८ : कोकतील हआ ्ययतील , कोकत्याहआ ्याा , वगैदणय चका वा ्याग िसल्याच्या कारकावरू  िथवा या िकान यमातील 
उरबाकातील केलेले िहे तील ेखरेआे करू  िनय कोकत्याहआ कारकावरू  कोकत्याहआ सारत्त रा उत्तराकाकारआ होणयास िराराच 
िसकार  ाहआ. 
 
कलम २९ : ेर िकत तीलमतत्यरूराच ्ययतील च्या मागे िकान यमाच्या उरबााा सूार त्याच्या चका वा नतीलच्या सारत्त रा 
उत्तराकाकारआ होणयास राराच िसेलला कोकतीलाहआ वारस हयातील रांहला  सेल तीलर िश  सारत्त  शास ाका ेरक्राातील होईल 
ि क शास  तील  सारत्त , वारस ज्याा ा िका   ाला िसतीला त्या सवा िबाा ााच्या व दानयत्वााच्या िका तील ेे तेईल. 
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कलम ३० :  कोकत्याहआ ंहाद ूरदन   चका वा स् राचला त्या े/नतील े मतत्यरूराचायवारे चका वा िनय मतत्यरूराच य ्यव्थेयवारे 
षवल्हेवाक करणयाेोग  िसले िशा कोकत्याहआ सारत्त र  ्ारतील य उत्तराकाकार िकान यम, १९२५ रे उरबाा चका वा त्या 
त्या का   िामलातील िसलेला व ंहाद ूा लाग ूिसलेला िनय कोकत्याहआ षवा  या सूार तीलश  षवल्हेवाक करतीला येईल. 
 
ंहाद ूउत्तराकाकार िकान यम, १९५६ लाग ू ाल्या ातीलर खातीलदेार मतत्य ूरावल्यास त्याच्या मालमते्तर ेउत्तराकाकारआ  रकारे 
त्यारे कायदेश र वारसदार शोाू  काढणयासा य, उररोयतील व्तीलसू्थतील  षवरारातील तेणयातील याव  व त्या ातीलर 
उत्तराकाकारासाबाा र ेिदेश देणयातील यावेतील. 
 
खातीलदेार मरक रावल्यावर, मयतील खातीलदेाराच्या मालमते्तरा उत्तराकाकार रायतील होकार् या सवा वारसााच्या  ावार  (ंहाद ू
उत्तराकाकार िकान यम उरबााानवये) वारसाहयक  दीदवहआतील  दीद कराव  लागेल. ्-ूसारत्त  सवा वारसाामध्ये षव्ागणयातील 
िलआ िसल्यास िशा सवा वारसाार   ाावे त्याच्या साबाा तील कदाेारमाके कदाेेदार हहकू   दीदषवणयातील याव तील. तीलथाषर, 
्सूारत्त  केव  काहआ वारसाामध्येर षव्ागलआ िसल्यास िशा सवा वारसाार   ावाार  त्यााच्या कदाेारमाके  दीद करणयातील 
याव . मयतील खातीलदेराच्या वारसाार   ावे (ेमिम  रा कदाेा  सलेल्या ररातील ूमालमते्तमध्ये िकाकार ाारक करकार् या) 
मालमते्तमा ल त्याारा िकाकार व ंहतीलसाबाा दशाषवणयासा य, िकाकार िमि्लखेाच्या ‘‘कदा े ेदार’’ या ्तीला् ातीलर 
 दीदषवक ्यातील याव तील. शय यतीलो 'इतीलर िकाकार' ् तीला् ातील  दीद कन   ये. कारक कालाातीलरा े 'इतीलर िकाकार' ् तीला् ातील ल  ावे 
ि ेक कारकाा   (िेाामद े, रद लेख ातील) कम  केलआ ेातीलातील ि क वारसा हय काा ा बााा येतील.े ंहाद ूउत्तराकाकार 
िकान यम, १९५६ मध्ये िातील्ूातील िसलेल्या कोकत्याहआ तीलरतीलददआ, षवखाा  रनतीलबाा व ाारक ेमिम  र ेएकब्रराचकरक 
साबाा च्या िकान यमाच्या चका वा कद  वंहवाक िकान यमाच्या उरबाााा ा कोकत्याहआ रकारे बााक  रतील  ाहआतील. 
 
 उरेतील वेाा िसकार् या ् यय तील ला वाकरातील ंह्सा मिम तील  ाहआ. ररातील ूत्याच्या मदलाा ा ंह्सा मिम द शकतीलो. 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
५.            हादं ूउत्तरयधिकाकयर (मायरयष् ल स ायरिय) अधिकाननयम-१९९४ 
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्ारतीलाच् या साषवाा ा े कायय यारदढे समा तीला हे ाोरक स् वकारल् यामद े फय तील स् राचत् वाच् या कारकामद े सहदायकी 
मालकीतील ू कन येला वग के हे साषवाा ाच् या षवन ध् द िहे ि क महारा् रातील मंहला कल् याकाच् या इतीलर सवा ाोरकाातील 
मिमतीलाक्षर कायय या े न याराच तील करण यातील येतील िसलले् या सायदय तील ंहाद ूकद कद ाबातील ल सहदायकाच् या कन येला सहदायकीरा 
हय क रदा  करण यार  तीलरतीलदद िसल् यामद े महारा् र शास ा े, ंद ााक २२ ेद  १९९४ रोे  ंहाद ूउत्तराकाकार िकान यम 
१९५६, महारा् रातील लाग ूकरतीलाा ा त् यातील सदाारका कन   ंहाद ूउत्तराकाकार (महारा् र सदाारका) िकान यम १९९४ लाग ू
केला. 
 
 ंहाद ूउत्तराकाकार (महारा् र सदाारका) िकान यम १९९४ कलम २ िन वये ंहाद ूउत्तराकाकार िकान यम १९५६, 
महारा् रातील लाग ूकरतीलाा ा त् याच् या कलम २९  ातीलर रदढे रकरक ३० समाषव् क केल ेगेले. 
 रकरक २-क िन वये "उत्तरे व त् वाय वारे उत्तराकाकार"  ावारे रकरक समाषव् क केले गेले ि क रदढआल तीलरतीलददआ 
समाषव् क केल् या गले् या.   
 
 कलम २९-क: कलम ६ मध् ये काहआहआ िातील्ूातील िसले तीलरआ - 
(एक) मिमतीलाक्षर कायय या े न याराच तील केल् या ेाकार् या सायदय तील ंहाद ूकद कद ाबामध् ये सहदायकार  कन या, ज् या रआतील  े रदराच 
सहदायाद होतीलो, त् यार रआतील  े ेन मारास ू, नतीलच् या ् वतील:च् या हय कामद े सहदायाद होईल ि क तील  रदराच िसतील  तीलर नतीलला 
ेे ेे िकाकार, दानयत् व,े न :समथातीला राय तील  ालआ िसतील , तील  राय तील होईल. 
(दोन) उररोय तील सायदय तील ंहाद ूकद कद ाबामा ल वाकक च् या वे ेस रदराचाला वाकू  देण यातील येतील िसलेल् या ंह् ् याइतीलका ंह् सा 
कन येलाहआ मिम ेल. 
(तीन) उररोय तील रमाके ंह् सा मिम ालेलआ ् राच , त्या ंह््याबाबतील मतत्यरूराचय वारे चका वा िन य रकारे िशा मिम कतील र  
षवल् हेवाक सदध्दा लाव ूशकेल. 
( यर) उररोय तील तीलरतीलददआ ंहाद ूउत्तराकाकार (महारा् र सदाारका) िकान यम-१९९४ च् या रारा्ाच् या ंद ााकारवूी (२२ ेद  
१९९४ रवूी) ज्या मदलआार ेलग्   ाल ेिहे त्याा ा लाग ूिसकार  ाहआ.         
(पय ) ंद ााक २२ ेद  १९९४ रवूी ज्या वाकणया ताू  िल्या िसतील ल त्याा ा उररोय तील तीलरतीलददआामद े बााा येकार  ाहआ. 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
६.       हादं ूउत्तरयधिकाकयर (स ायरिय) अधिकाननयम- २००५ (मात्वयच्यय तरत द ) 
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कें द्र शास ा े ंहाद ूउत्तराकाकार (सदाारका) िकान यम-२००५ हा ंहाद ूउत्तराकाकार िकान यम- १९५६ मध् ये सदाारका 
करण यासा य ंद ााक ९ सय केंबर २००५ रोे  िामलातील िकला. या दसार ंहाद ूउत्तराकाकार िकान यम- १९५६ च् या कलम 
६ मध् ये सदाारका कन   
 ंहाद ूउत्तराकाकार (सदाारका) िकान यम-२००५ कलम ६ (१) - मिमतीलाक्षर कायय या े न याराच तील केल् या ेाकार् या सायदय तील 
ंहाद ूकद कद ाबामध् ये सहदायकार  कन या:  
(अ) ज् या रआतील  े रदराच सहदायाद होतीलो, त् यार रआतील  े ेन मारास ू, नतीलच् या ् वतील:च् या हय कामद े रदराचारमाकेर सहदायाद 
होईल.   
(ब) सहदानयकीतील ल मालमते्तमध् ये नतीलला रदराचारमाकेर सवा िकाकार िसतील ल.  
(क) सहदानयकीतील ल मालमते्तमध् ये कन येलाहआ रदराचारमाकेर सवा िकाकार, दानयत् व,े राय तील होतील ल. 
 तीलथाषर, ंद ााक २० डासेंबर २००४ रवूी ज्या वाकणया ताू  िल्या िसतील ल त्याा ा उररोय तील तीलरतीलददआामद े बााा येकार 
 ाहआ.  
(२) उररोय तील रमाके ंह् सा मिम ालेलआ ् राच , त्या ंह््याबाबतील मतत्यरूराचय वारे चका वा िन य रकारे िशा मिम कतील र  
षवल् हेवाक सदध्दा लाव ूशकेल.      
 
उररोयतील स  २००५ च्या सदाारका कायययानवये ९ सयकेंबर २००५ रवूी ेनमलेल्या मदलआा ा तीलसेर ंद ााक ९ सयकेंबर 
२००५ रोे  हयातील िसलेल् या ंहाद ूिषव्यतील कद कद ाबातील ल मिम कतील तील मदलारमाकेर ि क मदलाइतीलकार ेनमेातील हयक 
िसेल िश  तीलरतीलदद केलआ होतील .  
मा. सवोच्र नयायालया े ंद ााक १६/१०/२०१५ रोे  ंदवाक  िषरल क्र. ७२१७/२०१३ (रकाश ि क इतीलर षवन ध्द 
फद लवतील  ि क इतीलर) रकरकातील न काल देऊ  ‘वडालोरासेातील ंहाद ूिषव्यतील कद कद ाबातील ल मिम कतील तील मदलारमाकेर ि क 
मदलाइतीलकार ेनमेातील हयक मिम कारआ मदलग  ि क त्या मिम कतील तील हयक िसकारा सहदायक (कोरासा र) हे दोनहआ 
ंद ााक ९ सयकेंबर २००५ रोे  हयातील िसावेतील, मग तील  मदलग  का हआ ेनमलआ िसो.' िस ेहहकल ेिहे.    
 
उररोयतील स  २००५ च्या सदाारका कायययाच् या कलम ४ िनवये रवूीच्या कायययानवये वारसाला, त्याच्या रवूाे ाा   
(वा ल, िेोबा, रकेोबा) तेतीललेलआ के ेफेाणयार  ेबाबदारआ होतील . याला ‘रषवराच ेबाबदारआ (रायस ऑसदालगशे )’ 
हहकल ेेातील होतील.े िस ेकेा वारसा े   फेाल्यास, िस ेकेा देकार् यास नयायालयातील दाद मागतीला येतील होतील . कें द्र 
शास ा े स  २००५ च्या या सदाारआतील कायययानवये वारसार , त्याच्या रवूाे ाा   (वा ल, िेोबा, रकेोबा) तेतीललेलआ 
के ेफेाणयार  ेबाबदारआ रयद केलआ िहे व िस ेकेा देकार् यास ितीला नयायालयातील दाद मागतीला येकार  ाहआ िश  
तीलरतीलदद केलआ िहे.  
उररोयतील स  २००५ च्या सदाारका कायययाच् या कलम ७ िनवये वगा १ च् या वारसााच् या ि दसरू मध् ये खालआल रार 
वारस ेोाल ेगेले िहेतील.  
(१) रवूामततील मदलआच्या रवूामततील मदलआरा मदलगा, (२) रवूामततील मदलआच्या रवूामततील मदलआर  मदलग ,  
(३) रवूामततील मदलाच्या रवूामततील मदलआर  मदलग , (४) रवूामततील मदलाच्या रवूामततील मदलआरा मदलगा.  
 
 स  २००५ च्या ंहाद ूउत्तराकाकार (सदाारका) कायदा- २००५ िनवये ंहाद ूउत्तराकाकार (वारसा) िकान यम-१९५६ 
मा ल कलम ४(२), २३, २४ रयद करणयातील िल ेिहेतील.     
         
७.      मात् वय  ेशब्दयथग 
* वडडलयजजगत भमळकत : वडालााकाू  वारसा े िलेलआ मिम कतील.  
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* वयडडलोपयजजगत भमळकत : िेोबा चका वा रकेोबा यााच्याकाू  वारसा े िलेलआ मिम कतील. वडालासेातील ि क 
वाडालोरासेातील मिम कतील र ेवाकर करतीला येतील.े एखादआ ्ययतील  ेर वडालासेातील चका वा वाडालोरासेातील मिम कतील ाारक करआतील 
िसेल तीलर त्याच्या मदलाच्या मदलाला ि क रकतीललूा त्या मिम कतील ातील ेनमतील: चका वा दत्तक तेतीलल्यारास ू, त्यातील ल 
ंह्यातील हयक रायतील होतीलो. 
* स्वकष्टयकजजगत भमळकत : मिशक्षकातील ू/ ोकरआतीलद , एकराच कद कद ाबाच्या मिम कतील र ेसहाय्य   तेतीला, ् वतील: क्क कन   
मिम षवलेलआ मिम कतील. ्वक्काकसेातील मिम कतील एकट्याच्या मालकीर  िसतील.े यामिम कतील र,े हयातील तील, वारस हयका े 
वाकर होतील  ाहआ. िश  मिम कतील कमषवकारआ ्ययतील  िशा मिम कतील र  ्वेच्छे े षवल्हेवाक लाव ूशकतील.े  
* सख खे नयत े: ेे्हा दो  ्ययतील ारा समा  रवूाे -रदन  ारास ू, त्याच्या एकार रत्  च्यायवारे वाशोय्व  ालले् या 
् यय तील  सख् ख् या  ात्या े साबाकातील िसतीलातील.  
* सयपत्न नयत े: ेे्हा दो  ्ययतील ारा समा  रवूाे -रदन  ारास ू, रक त्याच्यार न रन राळया रत्  ाच्यायवारे वाशोय्व 
 ालेला िसतीलो तीले् हा त्या सारत्   ात्या े साबाकातील िसतीलातील. 
* साोदर नयत े: ेे्हा दो  ्ययतील ारा समा  रवूाे -्राच रास ू, ररातील ूनतीलच्या न रन राळया रतील ाच्यायवारे वाशोय्व 
 ालेला िसतीलो तीले् हा त्या सहोदर  ात्या े साबाकातील िसतीलातील. (रवूाे -रदन  ातील षरत्यारा तीलर रवूाे -्राच तील मातीलरेा समावेश 
होतीलो.)  
* अकृतमतृ्यपूत्र व्यकती : ज्या ्ययतील  े त्याच्या मालमते्तर  मतत्यरूराचाानवये ्यव्था केलआ  सेल िश  ्ययतील .  
* गोत्रज : ेर दो  ्ययतील  रयतीलाच्या चका वा दत्तकाच्या  ात्या े ि क सारकूारके रदन  ााच्यायवारे साबाा तील िसल्यास एक 
्ययतील  ददसर् या ्ययतील र  गोराचे िसतील.े 
* भभन्न गोत्रज : ेर दो  ्ययतील  रयतीलाच्या चका वा दत्तकाच्या  ात्या े ि क सारकूारके रदन  ााच्यायवारे  ्हे िशा 
साबाा तील िसल्यास एक ्ययतील  ददसर् या ्ययतील र  मि्न  गोराचे िसतील.े 
* आभळयसतंयन कययदय : ेर हा िकान यम राररतील  ाला  सतीला तीलर ्ययतील  या कायययातील ल उरबाााबाबतील ज्या 
न ढआरायतील ‘मद्रास िमि यसातीला  िकान यम १९४९’ िनवये न याराच तील  ाल्या िसतीला तीलो कायदा. 
* वयरसदयर : या िकान यमानवये िकत तीलमतत्यरूराच ्ययतील च्या सारत्त र  उत्तराकाकारआ होणयास राराच ्ययतील .   
स्वततं्र भमळकती : खालआल मिम कतील  या ्वतीलाराच मिम कतील  हहकू  गकल्या ेातीलातील. याा ा वाावडालासेातील मिम कतील  
हहकतीला येतील  ाहआ. 
(अ) अडथळययंनी भमळयलेल  : े  मिम कतील, वा ल, िेोबा, रकेोबा ्यनतीलररयतील इतीलरााकाू  रायतील  ालेलआ िहे. िश  
मिम कतील एकराच कद कद ाबार  चका वा एकराच कद कद ाबाच्या वारसा हयका   मिम ालेलआ  सतील.े 
(आ) देिगी : लहा श  ेागम मिम कतील, वा लाा   रेमारोकआ िरल्या मदलाला ्ेक हहकू  ंदलेलआ िसतील.े तील  मदलार  
्वतीलाराच मिम कतील होतील.े 
(इ) सरकयर  अन दयन : शास ाकाू  रायतील  ालेलआ मिम कतील ्वतीलाराच मिम कतील होतील.े 
(ई) एकत्र क ट ंबय ी परत भमळववलेल  भमळकत : एकराच कद कद ाबार , वाावडालाा   गमावलेलआ मिम कतील ेर त्यार एकराच 
कद कद ाबातील ल सद्या े, एकराच कद कद ाबाच्या मिम कतील र ेसहाय्य   तेतीला ररतील मिम षवलआ तीलर तील  त्यार  ्वतीलाराच मिम कतील होतील.े 
(उ) कमयवलेल  भमळकत : ्वतील:च्या ्वतीलाराच मिम कतील तीलद  सारत्त  मिम व ू, त्यातील ू तेतीललेलआ मिम कतील हआ ्वतीलाराच 
मिम कतील होतील.े 
(ऊ) वयटपयतील हास्सय : वाकरातील ल ंह्सा हआ ्वतीलाराच मिम कतील होतील.े 
(ऋ) एकटय वयरसदयर : मागे एककार सेवातील रांहल्यामद े, वारस हहकू  मिम ालेलआ मिम कतील हआ ्वतीलाराच मिम कतील होतील.े 
         
८.      मात्वय  ेन्ययय ननिगय  
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 ंहाद ूषवावा ्राच ला १९५६  ातीलर नतीलच्या रतील च्या न ा ा ातीलर मिम कतील रायतील  ालआ तीलर तील  त्या मिम कतील र  सारकूा 
मालक ब तील.े व त्या ातीलर त्या षवावे े लग्  केल ेतीलरआहआ नतीलला रतील  न ा ा ातीलर मिम ालेल्या मिम कतील वरआल नतीलरा हयक 
 ्क  होतील  ाहआ. (ए.िय.िर. १९७१, मदाबई, ४१३) 
 
 वडालाा   वाकरातील मिम ालेल्या मिम कतील तील ू काहआ मिम कतील खरेदआ केल्यास तील  मिम कतील वडालााच्या मालकीर  होईल. 
त्या मिम कतील तील त्याारा मदलगा चका वा मदलगे सहदायाद (कोरासा र)  सतील ल. (ऑल महारा्र रररोकार २००५ (३), ७८९) 
 
 एकराच कद कद ाबामध्ये एखादआ मिम कतील खरेदआ केलआ िसेल, ि क त्या खरेदआसा यर  रयकतील एकराच कद कद ाबार  होतील  िस े
मिसध्द करावयार ेिसल्यास, िश  मिम कतील खरेदआ करणयाच्या वे ेस, एकराच कद कद ाबाका ेरदरेसा रशैारा गा्ा (नयदकलस) 
होतीला हे मिसध्द  करावे लागेल. (ए.िय.िर. १९६५, एस.स .,२८९) 
 
 षवावेर  मिशलरमा्कतीला नतीलला वाकरास िराराच  रषवतील  ाहआ. षवावा ेरआ मिशलरमा्क िसलआ तीलरआहआ नतीलच्या  वर् यारा 
ंह्सा नतीलला ययावा लागेल. (ए.िय.िर. १९७६, कलकत्ता, ३५६; ए.िय.िर. १९७८, कलकत्ता, ४३१)  
 
 ंहाद ूमॅरेे ॲय क, कलम १६ िनवये वडालााच्या मिम कतील तील ि ौरस मदलाारा ंह्सा िसतीलो. ररातील ूवडालोरासेातील 
मिम कतील तील ि ौरस मदलाारा ंह्सा  सतीलो. तीलसेर ददसरआ बायको िसल्यास नतीलच्यारास ू  ालेलआ मदले वारस  रतीलातील. 
(ए.िय.िर. १९९६, एस.स ., १९६३; ए.िय.िर. १९८३, मदाबई, २२२) 
 
 एकराच कद कद ाबाच्या मिम कतील मध्ये सवा स्ासदाारा एकराच हयक व एकराच कदाेा िसतीलो. रत्येक सहवारसदारास सामाईक 
कदाेा व मिम कतील रा उर्ोग तेणयारा समा  हयक िसतीलो. केव  एखायया सहवारसदारारा रत्यक्ष कदाेा  ाहआ हहकू  
त्यारा हयक सारतील  ाहआ. एकराच कद कद ाबाच्या मिम कतील मध्ये िसकारा कदाेातील ेरआ एकट्यारा िसला तीलरआहआ िसा कदाेा 
सवायंतरा मिम द  िसतीलो. (ए.िय.िर. १९९५, एस.स ., ८९५)  
 
 ्राच -ा ार  मिम कतील हआ त्या स् राचच्या सारकूा मालकीर  िसतील.े नतीलला त्यार  वयैसयतीलक इच्छे दसार षवल्हेवाक लावतीला 
येतील.े ्राच -ा  ंहाद ूएकराच कद कद ाबाच्या मिम कतील रा ्ाग  सतीलो. (ऑल महारा्र रररोकार २०११ (६), ४२८ एस.स .)  
 
 बेकायदेश ररके केलेल्या ददसर् या लग् ातील ल रत्  ला मयतील  वर् याच्या मिम कतील तील हयक चका वा ंह्सा मिम तील  ाहआ. 
(ए.िय.िर. २००२, गोहत्त ,९६) 
 
         
  
 
 
 
 
९.    एकत्र हादं ूक ट ंबयतील भमळकती  ेवयटप  
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 एकत्र क ट ंबय ी भमळकत : ेरआ मिम कतील एकराच तील िसल्याबयदलर  ाारका िसलआ तीलरआ मिम कतील एकराच कद कद ाबार  
िहे हे शाब तील करावे लागतील.े एकराच कद कद ाबार  मिम कतील हआ एकराच कद कद ाबातील ल सवा सद्याा  , एकराच कद कद ाबाच्यास रशैातील ू 
षवकतील तेतीललआ िहे ि क त्या वे ेस एकराच कदा कद ाबामध्ये तील  मिम कतील खरेदआ करणयार  िकथाक क्षमतीला होतील  हे मिसध्द 
करावे लागतील.े  
 
 भयरतीय नोंदिी कययदय १९०८ कलम १७ : न रये शा् र रेक्षा कम  मलू्य िसलेल्या मिम कतील र ेवाकर तीलदीा  होऊ 
शकतील.े ्ारतील य  दीदक  कायदा १९०८ र ेकलम १७ िनवये न रये शा् ररेक्षा ेा्तील मलू्य िसलेल्या मिम कतील रे वाकर हे 
लेख  ि क  दीदक कत तीलर िसावे.  
 
 वयटप ास्तयंतरि नया  : मिम कतील र ेवाकर करके यारा िथा मिम कतील र ेह्तीलाातीलरक िसा होतील  ाहआ.  ्या े 
मालकी िल्यास त्याला ह्तीलाातीलरक हहकले ेातील.े एकराच कद कद ाबाच्या ज्या ्ययतील ामध्ये एकराच कद कद ाबाच्या मिम कतील र ेिस े
वाकर केल ेेातील,े त्या सवायंतरा त्या मिम कतील तील सामाईक मालकी व सामाईक कदाेा िसतीलो. िश  मिम कतील मद तील: 
सवायंतच्यार मालकीर  िसतील.े िश  मालकी  ्या े येतील  ाहआ, त्यामद े मिम कतील र ेवाकर करके यारा िथा मिम कतील र े
ह्तीलाातीलरक िसा होतील  ाहआ.   
फयतील ७/१२ सदरआ िकेवारआ लागलआ हहके ेवाकर  ाल ेिस ेमा तीला येतील  ाहआ. फारतीलर नतीलला एक कौकद ाब्रबक ्यव्था 
मा णयातील येईल. 
 
 वयटपय  ेप्रकयर : वाकरारे रार रकार िहेतील. (१) वडालाा   ्वतील:र ्वतील:मध्ये ि क मदलाामध्ये मिम कतील रे 
एकसारख ेवाकर करके. (२) वाकरासाबाा  करार (३) दावा दाखल कन   चका वा लवादामाफा तील मिम कतील र ेवाकर करके. (४) 
एखायया सहदानयका े (कोरासा र े), तीलो मिम कतील तील ू तीलदकक  ाला िहे िस ेेाहआर केल्यामद े होकारे वाकर. 
 
 वयटपय य दयवय लयवण्यय े ाककदयर : 
रौढ, सज्ञा  सहंह्सेदार, खरेदआदार, रत्येक सहदायक, षवावा, मयतील मदलार  षवावा, िज्ञा ाच्या ंहतीलासाबाा  दावा 
िसल्यास, िज्ञा  या सवायंत ा वाकरासा य दावा लावणयारा हयक िहे.  
रत्  ला वाकरासा य दावा लावतीला येतील  ाहआ ररातील ूवाकर ेर नतीलच्या मदलामध्ये व  वर् यामध्ये  ाल ेिसेल तीलर नतीलला 
मदलाइतीलका ंह्सा रायतील होतीलो. (ए.िय.िर. १९७७, एस.स ., १९६४)  
 
 ंहाद ूमॅरेे ॲय क, कलम १६ िनवये लग् ारास ू  ालेल्या मदला-मदलआा ा वडालााच्या मिम कतील तील वारसा येतीलो व त्याा ा 
दावा लावतीला येतीलो. ररातील ूसावराच मदलाला, सावराच वडालााच्या मिम कतील तील हयक येतील  ाहआ.  
 दत्तक तेतीललेल्या मदला-मदलआा ा दत्तक िइ-वडालााच् या सारत्त तील वारसाहयक रायतील होतीलो. 
 शारआररक व मा मिसक षवकत तील  िसलेल्या मदला-मदलआा ा वाकरातील ंह्सा मिम तीलो. 
 मिशलरमा्क िईला नतीलच्या मदलाच्या मिम कतील तील हयक रायतील होतीलो. 
 तक्फोक तेतीललेल्या ्राच ला नतील े ददसरे लग्  केल ेिसल ेतीलरआहआ मिम कतील तील हयक रायतील होतीलो. 
 वाकरातील ेर एखादा सहंह्सेदार वग ला गेला तीलर वाकरारा हदकद म ामा शनूयन य होतीलो. िशा रकरकातील फेरवाकर 
करणयातील येतील.े  
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१०.    एकत्र क ट ंब मॅनेजरने एकत्र क ट ंबय ी भमळकत ववकिे  
एकराच कद कद ाबाच्या मॅ ेेरला एकराच कद कद ाबाच्या मिम कतील च्या फायययासा य चका वा एकराच कद कद ाबाच्या  गरेेसा य एकराच 
कद कद ाबार  मिम कतील षवकणयारा सशतीला िकाकार िहे. फयतील खालआ ंदलेल्या करकाासा यर त्याला एकराच कद कद ाबार  मिम कतील 
षवकतीला येतील ेिथवा गहाक  ेवतीला येतील.े या कारकाासा य केलेले ह्तीलाातीलरक सहंह्सेदाराावर बाा कारक िसतील.े 
(१) सरकारआ कर चका वा कद कद ाबावर िसलेले केा फेाणयाससा य 
(२) सहंह्सेदार चका वा कदा कद ाब यााच्या रोकराणयासा य चका वा िेाररकासा य 
(३) सहहयकदार चका वा सहंह्सेदाराच्या चका वा त्यााच्या मदलआच्या लग् ाच्या खराासा य 
(४) ेन रआर ेकौकद ाब क िात्यषवा  सा् कार, श्राध्द चका व कौकद ाब क समारा् खराासा य 
(५) एकराच कद कद ाबासा य मालमत्ता मिम षवणयासा य चका वा तील  ंककषवणयासा य होकारा खरा ्ागषवणयासा य 
(६) एकराच कद कद ाबाच्या कत्याावर चका वा इतीलर स्ासदाावर गा्  र फौेदारआ तीलोहमतील  ालआ िसेल तीलर त्यााच्या सारक्षकासा य 
करावा लागकारा खरा ्ागषवणयासा य 
(७) एकराच कद कद ाबाच्याक ्यलवसायासा य काढलेल्या केाार  ररतीलफेा करणयाौौसा य 
(८) एकराच कद कद ाबाच्या इतीलर ेन रआच्या कारकाासा य 
उररोयतील कायदेश र गरेाासा य सारकूा मिम कतील षवकणयारा िकाकार फयतील कतीलाा ि क वडाल याा ार िहे. कायदेश र 
गरे केव  खरेदआरराचाच्या मेकद रावन   मिसध्द  होतील  ाहआ. त्यासा य इतीलर सदसागतील रदरावा ययावा लागतीलो. िसा ्यवहार 
ेर उररोयतील कायदेश र गरेाासा य होतील  सेल तीलर सहवारसदार म ाई हदकद मारा दावा दाखल कन  शकतीलातील.      
 
वडडलयं य ववशषेयधिकाकयर: एकराच कद कद ाबार  मिम कतील चका वा ज्या मिम कतील तील मदलाारा चका वा मदलााच्या मदलाारा ंह्सा िहे 
िश  एकराच कद कद ाबार  मिम कतील षवकणयारा, गहाक देणयारा षवश ेाकाकार वडालाा ा िहे. रवूीर,े  नैतीलक व कायदेश र 
कारकासा य तेतीललेल ेकेा फेाणयासा यहआ िश  मिम कतील षवकणयारा, गहाक देणयारा षवश ेाकाकार वडालाा ा िहे. 
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११.    म जस् लम वयरसय ववषयक सवगसयायरि ननयम 
मदस्लम कायदा हा मदस्लम ामिमायाारा ्यसयतीलगतील कायदा िस ू तीलो ेग्रातील ल मदस्लम ामिमायाासा य लाग ूिहे. 
मदस्लम कायययार ेरम ू उगम ्राचोतील रार िहेतील. (१) कद राक, (२) सदन ा, (३) इेमा, (४) चकयास. यामिशवाय 
इनतीलहस , इनतीललाह, न ढआ, रराररा, रा्रआय कायदे हआ ददय्यम उगम ्राचोतील िहेतील.  
 
मदस्लम कायययानवये मदस्लम समाेातील रामदख् या े दो  शाखा िहेतील (१) मिशया (२) सदन  .     
 
मदस्लम समाेातील लग्  (न काह), तक्फोक (तीललाक), मेहर (लग् ािा   वरदेवा े  वर् या मदलआला देणयार  रयकम), 
बक्ष स रराच (ंहबा), मतत्यरूराच (वमिसयतील ामा), वारसा हयक, राल रो क, िज्ञा  रालकत्व, वयफ िदआ सवा बाब  
मदस्लम कायययानवये रार रााल्या ेातीलातील. मदस्लम ्ययतील माफा तील नयायालयातील दाखल दा्यातीलहआ मदस्लम 
कायययानवये रकरक रालवल ेेातील.े 
 
ब्रिंकश राेवकआतील मदस्लमाासा य काहआ कायदे केल ेगेले. त्यातील ल शररयतील ॲय क-१९३७ हा कायदा महत्वारा िहे. 
  
* शररयत कययदय-१९३७: हा कायदा ७ ऑयकोबर १९३७ रोे  िामलातील िला. याला मदस्लम ामिमायाारा ्यसयतीलगतील 
कायदा िस ेहहकल ेिहे. या कायययातील ल कलम २ िनवये, न ढआ व रराररा षवन ध्द िसलआ तीलरआ शतेील ेम   सोाू  इतीलर 
िनय बाब  ेस ेवारसा हयक, ्राच र  षवश े सारत्त , न काह, तीललाक, उदरन वााह, मेहर, रालकत्व, बक्ष स, नयास, 
नयासार  मालमत्ता, वयफ या सवा बाब  मदस्लम ्यसयतीलगतील कायदानवये  रषवल्या ेातील ल. 
त्यासा य िसलेल्या िकआ हहके े(१) ्ययतील  मदसलमा  िसाव  (२) ्ारतील य करार कायययातील ल कलम ११ िनवये 
्ययतील  करार करणयास सक्षम िसाव . (३) हा कायदा ज्या रदेशातील लाग ूरातीलो त्या रदेशातील ल रंहवास  िसाव . 
 
ंहादद उत्तराकाकार िकान यम, १९५६च्या तीलरतीलददआ मदस् लम ामिमायाा ा लाग ूहोतील  ाहआतील. त्यााच्या मिम कतील र ेवारस 
मदस् लम ्ययतील गतील (रसा ल लॉ) कायययातील ल तीलरतीलददआरमाके  रषवले ेातीलातील.  
मदस् लमााच्या वयैसयतीलक कायययारमाके ह ाफी सदन   ि क मिशया िशा दोनहआ राथाार ेवारसाषव य र ेवेगवेग े न यम 
िहेतील.  
 
मदस्लम वारसा हयक कायदा हा रार इ्लामिमक कायययाारा साग्रह िहे.   
(१) रषवराच कद राक  
(२) सदन   (रेष तीलाला मा कारे)  
(३) इज्मा (एका  राषवक मदयययावर न काय तेतीलाा ा समाेातील ल सदमिशक्ष तील लोकाारा षवरार तेकारे)  
(४) सयवया (देवा े ेे राागल ेि क योग्य  रव ू ंदल ेिहे त्यार सदाारका करकारे). 
 
मदस् लम ्ययतील गतील कायययारमाके वारसाषव यक सवासााारक न यम खालआलरमाके िहेतील. 
 
* वयरस योग्य सपंत्ती : मततील मदस् लम ् यय तील रा िात् यषवा रा खरा ि क त्यार ेकेा ्ागवल्या ातीलर ेे उरेल त्या 
सारदेर ेवाकर/ षव्ागक  करण यातील येतील.े  
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* अमयन् य सकंल् पनय :  
 इाग्रे  कायय यातील िसललेा '्थावर सारत्त ' व 'ेागम सारत्त ' िसा ्ेद मद् लआम कायय यातील केला ेातील  ाहआ.    
 ंहाद ूकायय यामध्ये िसलेला 'वडालोरासेातील सारत्त ' ि क '्वसारांदतील सारत्त ' िसा ्ेद मद् लआम कायय यातील  सतीलो.  
 मद् लआम कायय यातील सायदयतील चका वा एकराच कद कद ाब हआ साकल् र ा  सतील.े मद् लआम ्ययतील र  सवा रकारर  मालमत्ता 
त् याच् या एकट् याच्या मालकीर  िसतील ेव तीलो मततील  ाल्यावर नतीलच्या वारसदाराका ेत्यााच्या ंह्यारमाके रक्राातील होतील.े 
 मद् लआम कायय याला 'ेनममिसया िकाकार' मानय  ाहआ. मदसलमा  ्ययतील रा वारसाकाकार रवूा् वाम च्या मतत्यद ातीलरर 
न मााक होतीलो. रवूा् वाम  े वातील िसतीलाा ा केव  ेनमामद े कोकालाहआ त्या रवूा् वाम च्या सारत्त तील काहआहआ ंहतीलसाबाा 
न मााक होतील  ाहआतील तीलसरे सा् ा्य उत्तराकाकारार ेह्तीलाातीलरक न रथाक  रतील.े 
 मदस्लम कायय याला रनतीलन ा त्वार ेतीलत्व मानय  ाहआ, माराच याबाबतील तील मिशया ि क सदन   यााच्या न यमातील फरक 
िहे. वारस मतत्यचू् यावे    रतीलातील.   
 
* वयरसयधिकाकयर : मदस्लम कायय यान वये स् राचयाा ा वारसाकाकार मिम तीलो. माराच  ात्याच्या दृ्कआ  ेएकार ्तीलरावरआल ्राच -
रदन  ाला ्राच च्या ददयरक ंह्सा मिम तीलो. ि ौरस सातीलतील ला वा लाारा ंह्सा मिम तील  ाहआ. रक िईरा मिम तीलो. 
म द् यवा करकार् या ्ययतील स वारसाकाकार मिम तील  ाहआ. 
 
 ानयफी (स न्नी) वयरसय ननयम:  
वारसदाराार ेसातील वगा : ह ाफी न यमा दसार वारसाार ेसातील वगा िहेतील. त्यारकैी तील   वगा रमदख िस ू रार ददय्यम वगा 
िहेतील.  
 
 तीन प्रम ख वगग: (१) ंह्सेदार (२) िवमिश्कग्राहआ (३) दरूर े ातीलवेाईक. 
या तील   रमदख वगाामध्ये गोराचे िसोतील चका वा मि्न गोराचे िस ेमततीलार ेसवा रयतीलसाबाा  समाषव्क िहेतील. त्यााच्यामिशवाय 
 वरा चका वा बायको हआ षववाहा े  ातीलवेाईक  ालेलआ ्ययतील हआ येतील.े वरआल तील   वगाातील कोक  वारस  सल्यास िरवाद 
हहकू  ददय्यम वारसदार उत्तराकाकारआ होतीलातील. 
 
   यर द य्यम वगग: (४) साषवदान मिमातील उत्तराकाकारआ (५) िमि््व कत तील  ातीलवेाईक (६) एकमेव उत्तरदा ग्राहआ  
(७) वरआल (४) तील े(६) यााच्या ि्ाव  सरकार. 
 
 तीन प्रम ख वगग:  
(१) हास्सेदयर: या वगाामध्ये मततीलार ेकाहआ न ककर े ातीलवेाईक येतीलातील. त्याा ा रषवराच कद रकान वये षवन ंदा्क ंह्सा देणयातील 
िलेला िहे हहकू  त्याा ा रमदख वारसदार हहकतीलातील.  वरा ि क बायको हे षववाहसाबााा े  ालेले  ातीलवेाईक ारू  
ंह्सेदाराार  साख्या बारा िहे.  
या ंह्सेदाराारेक्षा िवमिश्कग्राहआ या ददसर् या वगाातील ल वारसदाराार े्था  िकाक चकफायतीलश र िहे. िवमिश्कग्राहआ 
िस्तीलत्वातील िसतील ल तीलर या ंह्सेदाराा ा त्यााच्या  राषवक ंह्यारलआका ेमततीलाच्या सारदेतील काहआहआ मिम तील  ाहआ. एकार 
वे   ि ेक ंह्सेदार िस्तीलत्वातील िसणयारा सा् व कम  िसतीलो.  
या एकूक बारा ंह्सेदाराारकैी ि  ंह् सेदार स्राचया िहेतील. ि ेकदा सारदेरा िकाकााश ंह् सा िवमिश्कग्राहआासा य 
मिशल्लक राहतीलो, त्यााच्यारकैी बहदतीलके सवा रदन   िहेतील. तीले् हा स्राचयाार  तीलरतीलदद ्हाव  ि क त्याा ा मततीलाच्या सारदेतील 
काहआतीलरआ वाका मिम ावा या उयदेशा े ंह्सेदारााच्या यादआतील ् राच याारा बहदसाख्ये े िातील्ााव केलेले िहे. उदाहरकाथा- एक 
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मदसलमा  ् यय तील  मततील  ाल् या ातीलर त् याच्या मागे एक षवावा ि क एक मदलगा िस ेवारसदार िसले तीलर षवावा 
ंह्सेदार िसल्यामद े नतीलला १/८, ि क मदलगा िवमिश्कग्राहआ िसल्यामद े त्याला उवाररतील ७/८ ंह्सा मिम तीलो. षवावा 
ंह्सेदार  सतील  तीलर नतीलला काहआर मिम ाल े सतील.े  
  
 (२) अवभशष्टग्रया : या वगायंततील रार िरवाद सोाल्यास, फयतील गोराचे रदन   येतीलातील. उदाहरकाथा, बार, बारारा बार, 
त्यारा बार इत्यादआ रदन   रवूाे , रदराच, त्यारा रदराच, त्याच्या रदराचारा रदराच िस े्वतील:रे, बारार ेवगरेै रदन   वाशे, कनया 
ि क बहआक वगरेै.  मयतीलार  सवा सारदा ंह्सेदाराारे ंह्स ेदेणयातील सारलआ तीलर िवमिश्कग्राहआ या ददसर् या वगाातील ल 
वारसदाराा ा काहआहआ मिम कार  ाहआ. ंह्सेदार  सतील ल तीलर मततीलार  सवा सारदा ि क तील ेिसतील ल तीलर षवन ंदा्क ंह्सा 
वेा ेातीला उरलेलआ सारदा िवमिश्कग्राहआामध्ये षव्ागलआ ेातील.े ंह्सेदार िस्तीलत्वातील िसद  कोक हआ िवमिश्कग्राहआ 
 सतील ल तीलर सवा सारदा ‘रत्यावतीला ाच्या तीलत्वा े’ ंह्सेदाराका ेेातील.े   
 
(३) दरू  ेनयतवेयईक: ेो ंह्सेदारहआ  ाहआ ि क िवमिश्कग्राहआहआ  ाहआ िसा  ातीलवेाईक हहके ेदरूरा  ातीलवेाईक होय. 
या वगाातील सवा मि्न  गोराचे ि क ंह्सेदारााच्या वगाातील येकार् या स्राचया सोाू  बाकीच्या गोराचे स्राचया याारा समावेश 
होतीलो. ंह्सेदार ि क िवमिश्कग्राहआ  सतील ल तीलरर सारदा दरूच्या  ातीलवेाईकााका ेेातील.े 
 
 द य्यम वगग (वयरसदयर):  याारे रार रकार िहेतील. वर उल्लखेलेल्या तील   वगाातील ल वारसदार  सतील ल तीलर मततीलार  
सारदा ददय्यम वारसदारााका ेेातील.े त्यारकैी वरच्या वगाारा वारसदार खालच्या वगााच्या वारसदाराला िरवसेातील करतीलो.  
 
(४) सवंवदयननभमगत वयरसदयर: ह ाफी कायय यान वये साषवदेमद ेसदयाा वारसाकाकार राय तील होतील होतील.े मालकाकाू  देय 
िसलेला द्र्यदाा चका वा खााक  मालकाऐवे  नतीलर् हाईतील इसमा े ंदल् यास मालकाच् या मतत् य ूातीलर तीलो नतीलर् हाईतील इसम त् या 
सारदेरा मालक होईल िश  साषवदा नतीलर् हाईतील इसम ि क मालक यााच्यामध्ये  ालआ तीलर िशा साषवदेखालआ वारसाकाकार 
उत्रन  होतील िस.े ररातील ूितीला या रकाराला केव  ऐनतीलहामिसक महत्वर रांहल ेिहे. 
 
(५) अभभस्वीकृत नयतवेयईक: मदस् लम ् यय तील , त् याच् या मतत् यरूवूी, त् याच् या हयातील तील कोकत् याहआ िज्ञातील कद  ातील ल 
्ययतील ला िरला वारसदार हहकू  िमि््व कत तील करू शकतीलो. त्याला िमि््व कत तील  ातीलवेाईक हहकतीलातील. रक तील े ातील े
ददसर् यााच्यायवारे िसावे लागतील,े ्वतील:च्यायवारे िसतीला कामा  ये. तीलो नतील-हाइतीलाला ्ाऊ चका वा रदतीलणया हहकू , हहके े
ि दक्रमे बारारा मदलगा ि क रदलत्यारा मदलगा हहकू  िमि््व कत तील कन  शकतीलो, रक तीलो त्याला ्वतील:रा मदलगा 
हहकू  िमि््व कत तील कन  शकतील  ाहआ. िश  िमि््व कत तील ्ययतील  रार्या वगाार  वारसदार होतील.े  
 
(६) एकमेव उत्तरदयनग्रया : वरच्या वगायंतरकैी कोक हआ िस्तीलत्वातील  सल्यास, मतत्यदरराचकतीलाा िरलआ सवा सारदा कोकाहआ 
्ययतील ला मतत्यरूराचा े दा  करू शकतीलो. िशा ्ययतील ला एकमेव उत्तरदा ग्राहआ िस ेहहकतीलातील. मदस् लम मतत्यरूराचकतीलाा 
् यय तील ला ेर वारसदार िसतील ल तीलर िरल्या सारत्त रकैी १/३ रेक्षा िकाक सारत्त दा ार ेमतत्यरूराच तीलो कन  शकतील  ाहआ. 
त्याला वारसदार  सतील ल तीलर तीलो िरलआ सवा सारत्त  मतत्यरूराचा े देऊ शकतीलो. 
 
(७) सरकयर: मततील मदस् लम ् यय तील ला कोक हआ वारसदार चका वा उत्तरदा ग्राहआ  सल्यास त् यार  सारदा सरकार ेमा होतील.े 
म ू मदस् लम षवा खालआ िशा रररस्थतील तील सारदा मदस् लम समाेाच् या ला्ासा य सावाे न क खसेनयातील ेमा होतील 
िस.े  
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 म जस्लम ववावय: मदस्लम ामाातील षवावेला वारस हहकू  ाावलतीला येतील  ाहआ. िरत्यहआ  षवावेलाहआ मयतील 
 वर् याच्या मिम कतील तील, िात्यषवा , केा ि क इतीलर कायदेश र खरा ्ागषवल्या ातीलर १/४ ंह्सा मिम तीलो. तीलथाषर, 
िरत्ये चका वा  ातीलवाा ेिसलेल्या षवावेला मयतील  वर् याच्या मिम कतील तील, िात्यषवा , केा ि क इतीलर कायदेश र खरा 
्ागषवल्यास ातीलर १/८ ंह्सा मिम तीलो. 
ररातील ूेर एखायया मदस्लम ्ययतील  े िेाररकातील त् यार  सेवा करकार् या एखायया ्राच श  लग्  करण यारा षवरार केला 
िसेल ररातील ूामाा दसार लग् ाबाबतीलर  ररररतूीलतीलाा करणयािा  तीलो, त्या िेाररकातील मयतील  ाला तीलर िशा ् राच ला वारस 
हहकू  ंह्सा मिम तील  ाहआ. तीलथाषर, िशा िेारआ ्ययतील  े िेाररकातील बायकोला तक्फोक ंदला ि क  ातीलर तीलो 
त्या िेाररकातील मयतील  ाला तीलर त् याच् या बायकोला  वर् याच्या मिम कतील तील वारस हहकू  ंह्सा मिम तीलो ि क नतीलरा 
हा वारसाकाकार, तील  रद षवावाह करआतील  ाहआ तीलोरययंततील राल ूराहतीलो.   
 
व्ययखयय:  
(१) आजय आणि आजी: िेा ि क िे  यााच्या ्याख्या वमैिश्ट्यरकूा िहेतील, िरक  ेहम  वा लााच् या वा लाा ा 
िेा हहकतीलो ि क िईच्या वा लाा ाहआ िेा हहकतीलो. ररातील ूरार   िरब समाेातील ेाज्वल्य वाशामि्मा  िसल्या े 
तील ेदो  रकारच्या िेोबाामध्ये फरक करतीलातील. ‘िेा’ ला िरब ्ा तेील ‘ेयद’ ह हकतीलातील.  िरब लोक वा लााच् या 
वा लाा ा ‘ेयद सहआहू’ हहकतीलातील. ‘सहआह’ हहके ेज्याला िरक मरा यतील ‘सहआसहआ’ चका वा िगदआ तीलातीलोतीलातील हहकतीलो िसा 
िथा होतीलो.   
िईच्या वा लाा ा ‘ेयद फास द’ िसे हहकतीलातील. ‘फास द’ हहके ेिगदआ तीलातीलोतीलातील  सकारे चका वा ज्यातील काहआतीलरआ 
कमतीलरतीला िहे िस.े  
मदस्लम षवा वर ग्राथ मिलंहकार् याा   ‘सहआह’ ला खरे ि क ‘फास द’ ला खोके िस ेशदाद वाररले िहेतील. मदस् लम 
कायय याच्या बाबतील तील िकख  एक गो्क लक्षातील  ेवलआ रांहे.े तील  हहके ेरकेा, खारररकेा चका वा न रकेा हे शदाद 
वरच्या षरढआतील ल रवूाे ाा ा ि क रकतील,ू खारररकतील ूहे शदाद खालच्या षरढआतील ल वाशेाा ा   वाररतीला त् याा ा ि दक्रमे 
िेा (चकतील हआ वररा हहकेे वरच्या षरढआतील ल) ि क  ातील ू(चकतील हआ खालरा हहके ेखालच्या षरढआतील ल) िसरे 
हहकतीलातील. िे  ि क  ातील ूयााच्या बाबतील तील तीलश र शदादयोे ा करतीलातील. 
(२) सा ा आजय : हहके ेतीलो िेा ि क मततील यााच्या  ात्यामध्ये एकहआ ्राच  ददवा िसतील  ाहआ िसा रवूाे . 
(३) सा ा आजी : हहके ेतील  िे  ि क मततील यााच्या  ात्यामध्ये फास द िेा बसतील  ाहआ िश  रवूाे  ्राच .   
(४) फयसीद आजय : हहके ेतीलो िेा ि क मततील यााच्या  ात्यामध्ये एखादा तीलरआ ्राच  ददवा िसतीलो िसा रवूाे . 
(५) फयसीद आजी : हहके ेतील  िे  ि क मततील यााच्या  ात्यामध्ये एखादा तीलरआ फास द िेा बसतीलो िश  रवूाे  ्राच . 
 
 प त्र: हा रथम क्रमााकारा िवमिश्कग्राहआ िहे. मदस् लम षवा खालआ ंह्सेदाराार  िशा यदयतील  े रर ा केलआ िहे की, 
रदराच हा के्हाहआ िरवसेातील केला ेाकार  ाहआ ररातील ूरदराच िसल्यास काहआ वारसदार रदकारके िरवसेातील होतीलातील, काहआार े
ंह्स ेतकतीलातील ि क काहआ ंह्सेदार िवमिश्कग्राहआ होतीलातील. 
रदराच िसल्यास कनया िवमिश्कग्राहआ होतील ेि क नतीलला रदराचाच्या िााा ंह्सा ंह्सा मिम तीलो. 
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 ववतरिय ी आणि अपवजगनय ी तत्वे 
ननयम १: ंह्सेदार ि क िवमिश्कग्राहआ या दो  वगाातील ल कोक हआ  ातीलवेाईक  सतील ल तीलरर दरूच्या  ातीलवेाईकााका े
वारसा ेातीलो. माराच ंह्सेदारााच्या यादआतील रतील  ि क रत्   िसल ेतीलरआ त्यााच्याबरोबर दरूर े ातीलवेाईक वारसदार होऊ 
शकतीलातील.   
ननयम २: दरूच्या वारसदाराातील, वाशे, रवूाे , ि क साारास्वाक िस ेतील   गक िहेतील. त्यााच्यारकैी वाशे रवूाे ाा ा 
िरवसेातील करतीलातील, ि क रवूाे  साारास्वाकाा ा िरवसेातील करतीलातील.  
ननयम ३: वाशेाामध्ये िग्रक्रम खालआल दो  न यमाा    रषवला ेातीलो.  
१) िकाक  े करा  ातीलवेाईक िकाक दरूच्या  ातीलवेाईकाला िरवसेातील करतीलो. कनयेरा रदराच चका वा कनयेर  कनया याा ा 
रदराचाच्या कनयेच्या कनयेरेक्षा वररा क्रम मिम तीलो. कनयेरा रदराच चका वा कनयेर  कनया हे सवाातील  े कर ेिस ेदरूरे 
 ातीलवेाईक िसल्यामद े तील ेइतीलर सवा दरूच्या  ातीलवेाईकाा ा िरवसेातील करतीलातील. 
२)एकार शे्रक तील ल ि ेक  ातीलवेाईक िसतील ल तीलर ंह्सदेार ि क िवमिश्काग्राहआ यााच्या िरत्याा ा दरूच्या 
 ातीलवेाईकााच्या िरत्यारेक्षा वररा क्रम मिम तीलो. उदाहरकाथा, रदराचाच्या कनयेर  कनया ि क कनयेच्या कनयेरा रदराच 
यााच्यामध्ये रदराचाच्या कनयेर  कनयेला वररा क्रम मिम तीलो. यारे कारक नतीलर  िई हहके ेरदराचार  कनयाहआ ंह्सेदार 
िहे, तीलर ददसर्यार  िई िसकारआ कनयेर  कनया हआ दरूर   ातीलवेाईक िहे.  
 
 सयवत्र अपत्ये : सावराच िरत्ये ि क सावराच िईबार हे एकमेकाार ेवारसदार होतील  ाहआतील.  
 
 अनौरस अपत्य: षववाहबा्य िरत्य हे फयतील त्याच्या िईर ेिरत्य िहे िस ेमा णयातील येतीले. िरत्याला िईरा 
ि क िईकाू च्या  ातीलवेाईकाारा वारसा मिम तीलो ि क िई ि क नतीलरे े ातीलवेाईक याा ा ि ौरस िरत्याारा वारसा 
मिम तीलो. त्यातील षरतीला ि क त्यारे  ातीलवेाईक ि क ि ौरस रदराच यााच्यामध्ये रर्रर वारसाकाकार मिम तील  ाहआ. एका 
्राच ला औरस ि क ि ौरस रदराच िसतील ल तीलर ि ौरस रदराच औरस रदराचारा वारस होऊ शकतील  ाहआ िसे िलाहाबाद उच्र 
नयायालया े ह हकल ेिहे. 
एक सदन   ्राच  मयतील  ालआ ि क नतीलरा रतील  ि क नतीलच्या बंहक रा ि ौरस रदराच िस े ातीलवेाईक नतीलच्या मागे 
िसतील ल तीलर नतीलच्या रतील ला ंह्सेदार या  ात्या े औरस िरत्य  सल्यामद े िााा ंह्सा मिम तीलो, ि क बंहक च्या 
रदराचाला, तीलो ि ौरस िसला तीलरआ, तीलो मततीलाच्या िईच्या यवारा  ातीलवेाईक  ाल्यामद े उरलेला िााा ंह्सा मिम तीलो.  
 
 पती-पत्नी: हे दोतेहआ षववाहसाबााामद े ंह्सेदारााच्या यादआतील िल ेिहेतील. ्राच  मततील  ालआ ि क नतीलच्या मागे नतीलरा 
रतील  ि क िरत्ये चका वा चकतील हआ खालच्या रदराचार  िरत्ये रांहलआ तीलर रतील ला १/४ ंह्सा मिम तीलो ि क िस े सलेतीलर 
१/२ ंह्सा मिम तीलो. या उदाहरकातील रतील  ि क रत्   यााच्या ेागाार  उलकारालक केलआ तीलर रत्  ला ि दक्रमे १/८ चका वा 
१/४ ंह्सा मिम तीलो. रत्   ि ेक िसल्यास त्यााच्यामध्ये १/८ चका वा १/४ ंह्सा समरमाकातील षव्ागला ेाईल.   
 
बारारमाके िईलाहआ काहआ  ाल ेतीलरआ ंह्सा मिम तीलोर. रक दोनहआ बाेूच्या िज्या काहआ रररस्थतील तील रकूारके 
िरवसेाल्या ेातीलातील. िई, िकाक  े कर  रतैीलतक चका वा मातीलतक िे , बार िकाक  े करा सहआह िेा यााच्यारकैी 
कोक हआ िसल्यास रतैीलतक िे  िरवसेालआ ेातील.े िई चका वा िकाक  े कर  रतैीलतक चका वा मातीलतक िे  िसल्यास 
मातीलतक िे  िरवसेालआ ेातील.े   
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 कन्यय- काहआहआ  ाल ेतीलरआ कनया वारसदार होतीलरे. एकर कन या िसेल तीलर नतीलला १/२ ंह्सा मिम तीलो. रक दो  
चका वा िकाक कनया िसल् यास त्याा ा सवायंत ा मिम ू  २/३ ंह्सा मिम तीलो. मततील ् यय तील ला रदराच िसल्यास कनया 
िवश ेग्राहआ होतील.े रदराचाला नतीलच्या ददयरक ंह्सा मिम तीलो.  
 
 बा ि- बहआक च्या िस्तीलत्वामद े कनया िरवसेातील होतील  ाहआ. मततीलाला एक कनया ि क एक बहआक िसल्यास 
कनयेला ंह्सेदार हहकू  नतीलरा १/२ ंह्सा व बहआक ला उत्तरदा ग्राहआ हहकू  १/२ ंह्सा मिम तीलो. त्याररमाके दो  
कनया ि क दो  बंहक  िसल्यास, दो  कनयाा ा मिम ू  २/३ ंह्सा, ंह्सेदार हहकू  मिम तीलो.  
 
 प त्रय ी कन्यय- रदराच चका वा कनया यााच्यारकैी कोक हआ  सेल तीलर रदराचाच्या कनयेला १/२ ंह्सा, ि क रदराचाच्या दो रेक्षा 
िकाक कनया िसतील ल तीलर त्याा ा २/३ ंह्सा मिम तीलो. माराच काहआ रररस्थतील तील रदराचाच्या कनयेरा ंह्सा १/६ होतीलो ि क 
समा  रदराचारा रदराच िसल्यास तील  िवमिश्कग्राहआ होतील.े रक रदराचार  कनया ि क रदराचार  कनयेर  कनया िसल्यास त्याा ा 
मिम ू  २/३ ंह्सा मिम तीलो.  
  
 साोदर भयऊ ककंवय साोदर बहाि- हे राथमिमक वारसदार  ्हेतील. त्या दोताा ाहआ रत्येकी १/६ ंह्सा मिम तीलो. दो  
सहोदर ्ाऊ चका वा सहोदर बंहक  िसल्यास सहोदर ्ावारा १/३ ि क सहोदर बंहक रा १/३ ंह्सा िसतीलो. 
दो  सहोदर ्ावाामध्ये वारसाकाकार उत्रन  होणयासा य तील ेदोतेहआ औरस िसावे लागतीलातील. एका ्राच ला एक औरस 
ि क एक ि ौरस िस ेदो  रदराच  ाल ेतीलर तील ेदोत ेसहोदर ्ाऊ होतील  ाहआतील ि क तील ेएकमेकाार ेवारसदार होतील  ाहआतील. 
 
 रतील , रत्  , बार, िई ि क कनया हे राथमिमक वारसदार िस ू तील ेका हआ सारकूातील: िरवसेातील होतील  ाहआतील. काहआ 
बाबतील तील त्याारा ंह्सा वाढतीलो  चका वा तील ेिवमिश्कग्राहआ होतीलातील. 
 
 ंह्सेदार चका वा िवमिश्कग्राहआ यााच्यारकैी कोक हआ वारस िसल्यास दरूर ेवारसदार िरवसेातील होतीलातील. याला िरवाद 
रतील  ि क रत्  . तील ेिसल ेि क ंह्सेदार ि क िवमिश्कग्राहआ यााच्यारकैी ददसरे कोक हआ वारस  सले तीलरआ 
रतील रत्  रे ंह्स ेवेा ेातीला बाकी सारदा दरूच्या वारसदारााका ेेातील.े   
 
 सवासााारकरके,  े करे वारसदार दरूच्या वारसाा ा िरवसेातील करतीलातील.  
कनया हआ रदराचाच्या कनयेच्या मा ा े वरच्या शे्रक तील ल, रक तील  रदराचाच्या कनयेला सारकूारके िरवसेातील करआतील  ाहआ. एककआ 
कनया िसल्यास तील  रदराचाच्या कनयेरा ंह्सा १/२ च्या ऐवे  १/६ करतील.े 
 
 प्रत्ययवतगन: सवा ंह्सेदाराार ेंह्से ंदल्या ातीलर सारदेरा काहआ ्ाग मिशल् लक रांहला ि क कोक हआ िवमिश्कग्राहआ 
वारस  सेल तीलर तीलो उवाररतील ्ाग ररतील ंह्सेदारााका ेयेतीलो ि क तीलो ंह्सेदाराामध्ये त्यााच्या त्यााच्या ंह््यारमाके 
षव्ागला ेातीलो. या ररतील येणयाच्या चक्रयेला रारर्ाष क शदादातील 'रत्यावतीला ’ हहकतीलातील. ंह्सेदारााच्या यादआतील ल 
िस्तीलत्वातील िसलेल्या सवा हयकदार वारसदाराार े राषवक ंह्स ेंदल्या ातीलर उवाररतील सवा सारदा िवमिश्कग्राहआाका ेयेतील.े 
त्यााच्यारकैी एक ्ययतील  ेरआ िसलआ तीलरआ उवाररतील सारदा ंह्सेदारााका ेररतील येतील  ाहआ. रक िवमिश्कग्राहआारकैी कोक हआ 
 सेल तीलर तीलो उवाररतील ्ाग दरूच्या  ातीलवेाईकााका े  ेातीला ररतील ंह्सेदारााका ेयेतीलो. याबाबतील तील िरवाद रतील  ि क 
रत्  . िवमिश्कग्राहआारकैी कोक हआ  सेल ि क रतील  चका वा रत्   ंह्सेदार िसतील ल तीलर उवाररतील सारदा रतील  चका वा रत्   
यााच्याका ेररतील   येतीला दरूच्या  ातीलवेाईकााका ेेातील.े रक िवमिश्कग्राहआ  सतील ल ि क दरूर े ातीलवेाईकहआ  सतील ल 
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ि क रतील  चका वा रत्   चका वा दोतेहआ इतीलकेर वारसदार िसतील ल तीलर माराच सारदा त्यााच्याका,े नतीलच्याका ेचका वा दोतााका े
ररतील येईल. िशावे   सारदा सरकारेमा होतील  ाहआ. 
 
 िवमिश्कग्राहआार  खालआलरमाके गकवारआ केलआ िहे.  
रदन  : गक क्र. १- गोराचे (्वतील:च्या िकाकाराातील) 
गक क्र. २- गोराचे (रार  ात्यातील ल स्राचया (ददसर् याामद े) 
क) कनया (रदराचाबरोबर) 
ख) रदराचार  कनया (चकतील हआ वरआल समा  रदराचाच्या रदराचाबरोबर) 
ग) सख् ख  बहआक (सख् या ्ावाबरोबर) 
त) रयतीलसाबाा  बहआक  (रयतीलसाबाा  ्ावाबरोबर) 
 
गोराचे’ या गकातील, १)वाशे, २) रवूाे , ३)बारारे वाशे, ि क ४)रतैीलतक िेा (चकतील हआ वररा) यार ेवाशे िस ेरकार 
केलेले िहेतील. यारकैी (३) ि क (४) साारस्वाक िहेतील.  
गोराचेाामध्ये िग्रक्रम  रवतीला ा एक गो्क लक्षातील  ेवायर  हहके,े वाशे रवूाे ाा ा िरवसेातील करतीलातील ि क रवूाे  
साारास्वाकाा ा. िरवसेातील साारास्वाकाामध्ये बारार ेवाशे िज्याच्या वाशेाा ा िरवसेातीलातील ि क िशा रआतील  े िकाक 
ेव च्या िज्यार ेवाशे िकाक दरूच्या िज्याच्या वाशेाा ा िरवसेातील करतीलातील.  
 
 बक्षीस (हाबय): मदस्लम कायययानवये बक्षक्षसाला ‘ंहबा’ हहकतीलातील. े  मदस्लम ्ययतील  वडालोरासेातील ्थावर/ेागम 
मालमत्ता ाारक करआतील िसेल तील  ्ययतील , इतीलर सहाारकाार  ‘ंहबा’ सा य सामतील   सलआ तीलरआहआ त्यार  ्थावर/ेागम 
मिम कतील ‘ंहबा’ हहकू  देऊ शकेल. 
रयतीलसाबाा   ात्यामध्ये केलेल्या तीलदीा  ‘ंहबा ामा’ होऊ शकतीलो.  
‘ंहबा ामा’ सा य िव्यक िसलेल्या िकआ हहके े(१) ‘ंहबा’ देकार् यार  इच्छा व त्यारे रककआकरक (२) ज्याला ‘ंहबा’ 
ययावयारा िहे त्यार  िथवा त्याच्या वतील  े ददसर् यार  सामतील . (3) े  मालमत्ता ‘ंहबा’ ययावयार  िहे त्या 
मालमते्तरा रत्यक्ष िथवा िरत्यक्ष तीलाबा ंदला रांहे.े यारकैी एकहआ गो्क तालआ  ाहआ तीलर ‘ंहबा’ ्यवहार िवाै 
 रतीलो. 
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१२.    भशययपंथीय संप्रदयययच्यय ववाीखयल ल वयरसय 
 
 भशयय ववधिकाज्ञ वयरसदयरय ंे दोन गट करतयत: 
१) रयतीलसाबाा  हहके ेरयतीलसाबााामद े  ालेले वारसदार. यााच्यामध्ये गोराचे ि क मि्न  गोराचे याारा समावेश होतीलो.   
२) षवश े बा्य कारकामद े  ालेले वारसदार. या गकातील षववाहामद े  ालेले  ातीलवेाईक हहके ेरतील / रत्   याारा 
समावेश होतीलो.   
 
 रकतसबंांी वयरसदयरयं  ेवगग: 
(१) रयतीलसाबाा  वारसदारार ेतील   वगा िस ू रत्येक वगाातील दो  षव्ाग िहेतील: 
 वगा- १- षव्ाग (१) िईवा ल; षव्ाग (२) िरत्ये ि क सर  रे तेील ल वाशे (चकतील हआ खालर)े. 
 वगा २- षव्ाग (१) िेा िे  (चकतील हआ वररे) षव्ाग (२) ्ाऊ ि क बंहक  ि क त्याारे वाशे (चकतील हआ 
खालर)े 
 वगा ३- षव्ाग (१) रदलतील ेि क ित्या, ि क मततीलाच्या िईबारार ेि क चकतील हआ वरच्या िेािे ार ेरदलतीलिे क 
ित्या ि क त्याारे चकतीलहआ खालर ेवाशे. षव्ाग (२) मामा ि क मावशा, ि क मततीलाच्या िईबारार ेि क चकतील हआ 
वरच्या िेािे ार ेमामा ि क मावशा ि क त्याार ेचकतील हआ खालर ेवाशे.  
 
वरआल तील   वगायंतरकैी रंहला वगा ददसर् या वगााला ि क ददसरा वगा नतीलसर् या वगााला िरवसेातील करतीलो. रत्येक वगााच्या 
दो  षव्ागाातील एक षव्ाग ददसर् या षव्ागाला िरवसेातील करआतील  ाहआ. दोनहआ षव्ागाा ा मिम ू  वारसा मिम तीलो. रक 
रत्येक षव्ागातील िकाक  े कच्या शे्रक तील ल वारसदार िकाक दरूच्या शे्रक तील ल वारसदाराा ा िरवसेातील करतीलातील.  
 
 ह ाफी षवा खालआ ंह्सदेार ि क िवमिश्कग्राहआ दरूच्या  ातीलवेाईकाा ा िरवसेातीलातील,  
 मिशया षवा खालआ तील ेसवा सहवारसदार िहेतील.  
 ह ाफी षवा रमाके मि्न  गोराचेाारके्षा गोराचेाा ा िग्रक्रम मिम तीलो,  
 मिशयाषवा खालआ गोराचे ि क मि्न  गोराचे हा फरकर  ाहआ. मिशयाराथ य षवा खालआ सवाातील  े कच्या  ातीलवेाईकाला 
िग्रक्रम मिम तीलो.  
 मिशया षवा मध्ये ंह्स ेन स्रतील करणयासा य फयतील दो  वगा करतीलातील. एक ंह्सेदाराारा ि क ददसरा 
िवमिश्कग्रहआारा.  
 ह ाफी षवा खालआ दरूरे  ातीलवेाईक हा िकख  एक वगा िहे, तीलो मिशया षवा खालआ  ाहआ.  
 
 हास्सेदयर: मिशया षवकाज्ञ वारसदाराार े ऊ ंह्सेदार िसल्यार ेमा तीलातील.  
१ ि क २:  वरा ि क बायको: हे षववाहसाबााामद े वारसदार  ाल ेिहेतील.  
३, ४ ि क ५: बार, िई ि क कनया: हे रयतीलसाबााामद े  ालले्या वारसदाराारकैी रंहल्या षव्ागातील ल िहेतील. 
६, ७, ८ ि क ९: सहोदर ्ाऊ, सहोदर बहआक, सख् ख  बहआक ि क रयतीलसाबाा  बहआक. हे ददसर् या वगाातील ल ददसर् या 
षव्ागार ेिहेतील.  
 
 हास्सेदयरयं  ेवशंज: मिशया षवकाज्ञ ंह्सेदाराार ेवाशे ंह्सेदार होतीलातील िसे मा तीलातील तीलथाषर, तीलो न यम १) कनया, 
२) सहोदर ्ाऊ, ३) सहोदर बहआक, ४) सख् ख  बहआक, ि क ५) रयतीलसाबाा  बहआक या रार ंह्सेदाराारदरतीलार लाग ूहोतील.े 
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बाकी रौताार ेबाबतील तील (रतील , रत्   ि क िई) यााच्या बाबतील तील लाग ूहोतील  ाहआ. या रौताार ेवाशे ंह्सेदार होतील 
 ाहआतील.  
 शयखयवयर ववतरि: मिशया षवा खालआ वारसदारााच्या तील   वगायंतरकैी रत्येक वगाातील रनतीलशाखा षवतीलरक केल ेेातील.े 
्यसयतीलवार  ाहआ.  
यारा िथा िसा की, मततीलाला एकारेक्षा िकाक रदराच िसतील ल ि क त्या रदराचाा ाहआ रदराच िसतील ल तीलर सवा  ातीलवाा ा सारख े
ंह्स े  देतीला  ातील ूज्यााच्यायवारे वारस  ाल ेतील ेहहके ेमततीलार ेरदराच सेवातील िहेतील िस ेकल्र ू त्यारे ंह्स े रवायरे 
ि क मग त्या रदराचार ेंह्स ेत्यााच्या त्यााच्या रदराचाामध्ये षव्ागायर.े  
 
कया  सकंीिग तरत द : 
१) सरकयरजमय :  ातीलवेाईक वारसदाराारकैी कोक हआ सेवातील  सल्यास, मततीलार  सारदा सरकारेमा होतील.े 
२) अनौरस अपत्य: ि ौरस िरत्याा ा वारसाकाकार िहे चका वा कस ेयाबयदल मतील्ेद िहे. एक मतील िस ेिहे की 
ि ौरस िरत्ये फयतील िईरे वारसदार होतीलातील, त्याा ा बारारा वारसा मिम तील  ाहआ. ददसरे मतील िस ेकी ्यामि्रारातील ू 
ेनमाला िलेल्या िरत्याा ा िईरासदयाा वारसा मिम तील  ाहआ बारारा तीलर  ाहआर  ाहआ. 
मदल्लााच्या मतील ेया बाबतील तील षवा  िसा िहे की, ि ौरस िरत्याला िईरासदयाा वारसा मिम तील  ाहआ ि क िई चका वा 
नतीलर े ातीलवेाईक याा ा ि ौरस िरत्याारा वारसा मिम तील  ाहआ.  
३) दोन ककंवय अधिकाक नयती: एखादआ ्ययतील  दो   ात्याामद े मततीलार  वासरदार िसले तीलर त्या ्ययतील ला दोनहआ  ात्याा   
वारसाकाकार मिम तीलो. एका ्राच  े िरल्या रदलतील ्ावाश  षववाह केला. रदढे तील  मयतील  ालआ. नतीलच्या रतील ला रतील  हहकू  
एक ि क रदलतील ्ाऊ हहकू  एक िसा ददहेरआ ंह्सा मिम तीलो. 
४) मन ष्यवा: एखायया म द् या े मततीलारा वा उयदेशरवूाक केला िसेल तीलरर त्यारा वारसाकाकार मिशया षवा खालआ  ्क 
होतीलो.  
        
* वकफ अधिकाननयम १९५५: इ्लाम ामााच्या ाामिमाक कामाकररतीला वाररणयातील येकार् या सवा मिम कतील  (ममिशद, इदगाह, 
दगाा, मकबरा, कि्तीला , ाामिमाक उरास ा सा् था) वयफ कायययाखालआ येतीलातील. 
ाामिमाक चका वा ामादाय सा् थेमध्ये सह्ाग  होणयारा िकाकार िसलेलआ कोकत्याहआ ्ययतील रा समावेश वयफमध्ये 
्वार्य िसकारआ ्ययतील  हहकू  होतीलो. कें द्र शास ा े १ ेा ेवारआ १९९६ रास ू वयफ िकान यम १९९५ रा िामल सदन  
केला िहे. वयफ िकान यम १९९५, कलम ५६ िनवये वयफ माा ाच्या ररवा ग मिशवाय वयफर  मालमत्ता ्ाारेट्ट्या े 
देतीला येकार  ाहआ. सातील-बारा उतीलार् यावर वयफ मालमते्तसाबाा  कोकत्याहआ ्यवहाराबाबतील महारा्र वयफ माा ारा  ा 
हरकतील दाखला िव्यक िहे. 
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१३.   भयरतीय उत्तरयधिकाकयर अधिकाननयम, १९२५ माील पयरसी ाभमगययंसयठी वयरसय  ेननयम 
्ारतील य उत्तराकाकार िकान यम, १९२५ मा ल रकरक तील  , कलम ५० तील े५६ मध् ये मतत्यदरराच   करतीला मततील  ालेल्या 
रारस  ामीय ्ययतील र ेवारसाहयक न यमााबाबतील तीलरतीलदद िहे.    
 
कलम ५० : मतत्यरूराच   करतीला मयतील  ालले्या ्ययतील च्या वारसाबाबतील सवासााारक न यम िस ेिहेतील- 
अ) रारस  ामाातील, मततील ्ययतील च्या हयातील तील ेनमलेले िरत्य व मतत्यसूमय  रत्  च्या ग्ाातील िसकारे ररातील ूत्या 
्ययतील च्या मतत्य ूातीलर सेवातील ेनमलेल ेिरत्य िसा ्ेद केला ेातील  ाहआ. 
ब) रारस  ामाातील, मततील ्ययतील र ेेे मयतील िरत्य कोकतीलहेआ वारस   मागे  ेवतीला मयतील  ाल ेिहेतील िशाारा मिम कतील र े
ंह्स ेराातीला ा षवरार केला ेातील  ाहआ. 
क) रारस  ामाातील, ेे्हा ्ययतील च्या मयतील वारसार  षवावा, मयतील ्ययतील च्या हयातील तील, रद षवाववाह करतील ेतीले् हा नतीलला 
वारसा हयक मिम तील  ाहआ. 
 
कलम ५१ : १) उरकलम २ मा ल तीलरतीलददआस िा   राहू  मततील रारस  रदन  ााच्या मिमळकतील र  षव्ागक  खालआलरमाके 
होईल : 
अ) रारस  वारसा कायययानवये, ेे्हा मयतील रारश  रदन  ामागे त्यार  षवावा रत्   व मदले ि क मदलआ िसतीलातील तीले् हा 
रत्येक मदलगा ि क षवावा रत्   याा ा रत्येक मदलआच्या ददयरक ंह्सा मिम ेल.  
िथवा  
ब) ेे्हा मयतील रारश  रदन  ामागे षवावा रत्    ाहआ रक फयतील मदले ि क मदलआ िहेतील िशावे   रत्येक मदलाला 
रत्येक मदलआच्या ददयरक ंह्सा मिम ेल. िशा रयातील  े मिम कतील र ेषव्ाे  केल ेेाईल.  
 
रारस  ामाातील ‘मदलगा’ ि क ‘मदलग ’ या साज्ञेतील सावराच चका वा दत्तक मदलगा चका वा मदलग  याारा समावेश होतील  ाहआ. ररातील ू
या साज्ञेतील मयतील मदलगा चका वा मदलग  याारा समावेश िस ूशकतीलो. 
 
रारस  ामाा दसार सावराच मदलगा चका वा मदलग  हहके ेत्या मातीला चका वा षरत्यार ेरवूी  ालले्या लग् ारास ू  ालेले 
िरत्य. िशा िरत्याला सावराच मातीला चका वा सावराच षरत्याच्या मिम कतील तील वारसा हयक मिम तील  ाहआ. 
 
दत्तकाबाबतीलहआ रारस  ामाातील काकेकोर न यम  ाहआतील. रारस  ामाातील िात्यषवा  करणयासा य दत्तक तेतीलले ेातील.े रारस  
ामाातील दत्तक िरत्याला ‘रलदक रदराच’ चका वा ‘ामारदराच’ हहकतीलातील. ‘रलदक रदराचार ’  ेमकूक, रारस  ्ययतील  हयातील िसतीलाा ा 
केलआ ेातील ेतीलर ‘ामारदराचार ’  ेमकूक रारस  ्ययतील  मयतील  ाल्या ातीलर िात्यषवा  काया करणयासा य केलआ ेातील.े  
दत्तक िरत्याला दत्तक तेकार् या मातीला चका वा षरत्याच्या मिम कतील तील वारसा हयक मिम तील  ाहआ. मतत्यरूराचा दसार दत्तक 
िरत्याला काहआ मिम कतील ंदलआ ेाऊ शकतील.े   
२) ेे्हा मततील रारस  रदन  ामागे त्यार  िई व वा ल चका वा दोतेहआ सेवातील िसतील ल, मिशवाय मदले, मदलआ चका वा षवावा 
रत्   व मदले, मदलआ िस ेवारस िसतीलातील तीले् हा वरआल न यमारमाके मिम कतील र ेंह्से रातीलातील. माराच वा ल सेवातील 
िसल्यास त्याा ा मततीलाच्या मदलास मिम कार् या ंह्यारा िााा ्ाग व िई सेवातील िसल्यास नतीलला मततीलाच्या मदलाला 
मिम कार् या ंह्यारा िााा ्ाग इतीलका ंह्सा मिम ेल िस ेमिम कतील र ेषव्ाे  केल ेेाईल.  
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कलम ५२ : ेे्हा रारस  ्राच  मतत्यरूराच   करतीला मततील होतील ेतीले् हा नतीलच्या मिम कतील र ेवारस खालआलरमाके  रषवल े
ेातीलातील: 
अ) ेे्हा मततील रारस  स् राचच्यामागे नतीलर ेरतील  व मदले, मदलआ राहतीलातील तीले् हा त्या सवायंत ा समा  ंह्या े नतीलर  मिम कतील 
मिम तील.े 
ब) ेे्हा मततील रारस  स् राचच्यामागे रतील   सतीलातील व फयतील मदले ि क मदलआ िसतीलातील तीले् हा त्या रत्येकाला मयतील स् राचच्या 
मिम कतील तील समा  ंह्सा मिम तीलो.  
 
कलम ५३ : ेे्हा रारस  ्ययतील , मागे िरत्ये  ेव ू मयतील होतील ेि क एखादे िरत्य मयतील िसल्यास िस ेमयतील 
िरत्य ेर सेवातील िसतील ेतीलर त्याला मयतीलाच्या मिम कतील रा मिम ाला िसतीला िशा ंह्यार ेवाकर त्या मयतील 
िरत्याच्या वारसाामध्ये होतील.े  
अ) ेर रवूामततील िरत्य िसेल तीलर त्यार  षवावा रत्   व मदले, मदलआ यारवूी ररीलले्या न यमारमाके त्याच्या 
मिम कतील तील ंह्स ेतेतील ल. माराच ेर रवूामततील मदलामागे त्यार  षवावा व त्याच्या मदलार  षवावा यााच्यामिशवाय कद क  
िरत्य िगर िरत्येनय वारस  सेल तीलर त्याला मिम ालेला ंह्सा रवूामततील ्ययतील रा ंह्सा   समेतीला तीलो रारस  
्ययतील च्या मिम कतील रा ्ाग समेू  यारवूी ररीलेल्या न यमारमाके षव्ागला ेाईल. हहके ेरारस  ्ययतील च् या 
मिम कतील र ेषव्ाे  करतीला ा रवूामततील मदलाारा षवरार केला ेाकार  ाहआ.  
ब) ेर मततील रारस  ्ययतील रे रवूामततील िरत्य मदलग  िसेल तीलर नतीलच्या ंह्यार  मिम कतील नतीलच्या मदलामदलआामध्ये 
समा रयातील  े षव्ागलआ ेाईल. 
क) ेर मततील रारस  ्ययतील च्या हयातील तील त्याच्या रवूामततील मदलाच्या मदलारा िथवा रवूामततील मदलाच्या मदलआरा मतत्य ू ाला 
िसेल तीलर त्याारा ंह्सा वरआल 'ि' ि क 'ब' मा ल तीलरतीलददआरमाके त्यााच्या वारसााका ेसाक्रम तील होईल. 
ड) ेर मततील रारस  ्ययतील ला ेव र ेकद क  वारस  सतील ल तीलसेर वाशाव  तील ल िगदआ दरूरा वारसहआ मयतील िसेल तीले् हा 
त्याच्या वारसाला ंह्स ेदेतीला ा वरआल 'क’ मा ल तीलरतीलदू लाग ूराले.  
 
कलम ५४ : ेर मततील रारस  ्ययतील च् या मागे फयतील त्यार  षवावा रत्   िगर नतीलरा षवाूर रतील  िगर एखायया 
िरत्यार  षवावा िस ेवारस िसतील ल तीले् हा िशा ्ययतील च्या मिम कतील र ेषव्ाे  खालआल न यमारमाके केल ेेातील.े 
अ) ेर मततील रारस  ्ययतील मागे फयतील त् यार  षवावा िथवा षवाूर हेर वारस िसतील ल तीले् हा िशा वारसाा ा मततील 
्ययतील च्या मिम कतील तील ल िााा ंह्सा मिम तीलो. 
ब) ेे्हा मततील रारस  ्ययतील मागे त् यार  षवावा चका वा षवाूर यामिशवाय त् यााच् या िरत्यार  षवावाहआ वारस िसेल तीलर 
रथम मततील ्ययतील च्या षवावा िथवा षवाूरास मिम कतील तील ल १/३ (एक ब्रराचत्यााश) ंह्सा मिम ेल.  ातीलर नतीलच्या रवूामततील 
िरत्याच्या षवावेला त्या मिम कतील तील ल १/३ (एक ब्रराचत्यााश) ंह्सा ंदला ेाईल. (रवूामततील िरत्याच्या षवावा एकारेक्षा 
ेा्तील िसतील ल तीलर त्याारा १/३ ंह्सा त्यााच्यामध्ये समा  रमाकातील षव्ाग ू ंदला ेाईल.) 
क) ेे्हा मततील रारस  ्ययतील माग ेफयतील त्याच्या रवूामततील िरत्यार  षवावार वारस िसतील ेतीले् हा नतीलला त्याच्या 
मिम कतील तील ल २/३ ्ाग समा  रमाकातील षव्ागला ेाईल. 
ड) वरआल ि, ब, चका वा क रमाके मततील रारस  ्ययतील च्या मिम कतील र ेवाकर केल्या ातीलर मिशल् लक राहकार् या मिम कतील र े
षव्ाे  मततील ्ययतील च्या रररमिश्क दो  मा ल ्ाग १ च्या  ातीलवेाईकाामध्ये त्यााच्या क्रमा दसार केले ेातील,े िस े
षव्ाे  करतीला ा एकार षरढआतील ल रदन  ाा ा त्यार षरढआतील ल ्राच  वारसारेक्षा ददयरक ंह्सा मिम तीलो.  
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     पररभशष्ट - दोन  
         भयग एक (कलम ५४)  
१. वा ल ि क िई 
२. ्ाऊ ि क बंहक  (ददा ्ाऊ-बंहक  वग ू ) तीलसेर रवूामततील ्ाऊ बंहक र  मदले-मदलआ. 
३. वा लाारे वा ल (िेोबा) ि क वा लाार  िई (िे )  
४. वा लााच्या वा लारे वा ल (रेोबा) वा लााच्या िईर  िई (रके ) 
५. रकेोबार  मदले-मदलआ ि क तील ेरवूामततील िसल्यास त्याार  मदले-मदलआ. 
 

इ) ेर मिशल् लक रांहलेल्या मिम कतील सा य राराच  रषवलेल ेवारस उरलदाा  सतील ल तीलर तील  मिम कतील या कलमामा ल 
तीलरतीलददआ दसार राराच  रषवलेल्या वारसाा ा मिम तील.े  
 

कलम ५५ : ेे्हा मततील रारस  ्ययतील माग ेत् यार  षवावा, षवाूर, िरत्य, िरत्यारे िरत्य िगर िरत्यार  षवावा 
याारकैी कोक हआ वारस उरलदाा  सेल तीलर िशा मततील ्ययतील र  मिम कतील रररमिश्क दो  मा ल ्ाग- दो  मध्ये 
उल् ल ेखलेल्या  ातीलवेाईकाा ा त्यााच्या रररमिश्कातील ल क्रमा े मिम तील ेि क त्यामा ल रत्येक रदन   वारसाला ्राच  
वारसाच्या ददयरक ंह्सा मिम तीलो. 
 

    भयग दोन (कलम - ५५)  
१. वा ल ि क िई 
२. ्ाऊ ि क बंहक  (ददा ्ावाा ेवग ू ) तीलसेर रवूामततील ्ावाााार  मदले. 
३. वा ल िेोबा ि क िे .  
४. वा ल िेोबाार  मदले-मदलआ ि क े ेरवूामततील िसतील ल त्याार  मदले-मदलआ. 
५. वा ल रकेोबा ि क रके  
६. रकेोबाार  मदले-मदलआ ि क ेे रवूामततील िसतील ल त्याार  मदले-मदलआ. 
७. ददा ्ावाा ेि क त्यााच्यारकैी रवूामततील िसतील ल त्याार  मदले-मदलआ. 
८. िई िेोबा ि क िई िे  
९. िई िेोबाार  मदले-मदलआ ि क त्यााच्यारकैी े ेरवूामततील िसतील ल त्याार  मदले-मदलआ. 
१०. ्ावााच्या ि क िाारयतील ्ावााच्या षवावा. 
११. वा ल िेोबााच्या मदलार  षवावा रत्  . 
१२. िई िेोबााच्या मदलार  षवावा रत्  . 
१३. मततील ्ययतील च्या हयातील तील रद षवावाह   केलेले मततील ्ययतील च्या रवूामततील मदलआर ेषवाूर रतील . 
१४. िईच्या िेोबार ेवा ल ि क िई. (िई रकेोबा-रके ) 
१५. िई रकेोबाार  मदले-मदलआ ि क त्यााच्यारकैी े ेरवूामततील िसतील ल त्याार  मदले-मदलआ. 
१६. िई िे र  मदले-मदलआ ि क त्यााच्यारकैी ेे रवूामततील िसतील ल त्याार  मदले-मदलआ. 
१७. वा ल िे र ेिई वा ल. 
१८. वा ल िे र ेवा लाार  मदले-मदलआ ि क त्यााच्यारैकी े  रवूामततील िसतील ल त्याार  मदले-मदलआ. 
 कलम ५६ : ेे्हा वरआल तीलरतीलददआारमाके मततील रारस  ्ययतील च्या मिम कतील स राराच  रषवलेल ेवारस  सतीलातील तीले् हा तील े
मिम कतील मततील ्ययतील च्या  ात्यातील ल ेव च्या ्ययतील मध्ये समरमाकातील षव्ागलआ ेातील.े 
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१४.    हादं ूाभमगय व् यक तीच् यय मतृ्यूपत्रयबयतच् यय तरत द  
्ारतीलातील मतत्यरूराच कस ेिसाव ेचका वा मतत्यरूराचा े वारसा कसा रायतील होतीलो यासाबाा  ्ारतील य वारसा कायदा, १९२५ मध्ये 
रराा केलेलआ िहे. 
 
 मतृ् यपूत्र: एखाय या ् यय तील  े, त् याच् या मतत् य ूातीलर, त् याच् या मालकीच् या सारत्त र ेवाकर कसे ् हावे याबाबतील तोष तील 
केलेलआ इच् छा ह हकेे मतत् यरूराच. 
     
 कययदेशीर तरतदू: ्ारतील य वारसा कायदा, १९२५, कलम- २ (एर) िनवये मतत्यरूराचार  ् याख् या ंदलआ िहे. ि क 
यार कायय याच् या ्ाग ६ मध् ये कलम ५७ रास ू मतत् यरूराचाबाबतील तीलरतीलददआ ंदलेल् या िहेतील. 
्ारतील य वारसा कायदा, १९२५, कलम ५७ ह हकेे ंहाद ूषवल् स ॲय क, १८७० च् या कलम २ र  रद रावतत्त  िहे.   
   
्ारतील य वारसा कायदा, १९२५ ्ारतीलातील ल सवाामिमायाा ा हहके ेंहादद,  ि्र , रारश , िगँ्लो इाडायनस इ. याा ा लाग ू
होतीलो. ंहाद ूया साज्ञेमध्ये बौया, मिशख, ेै , िाह होसमाे , ियासमाे ,  ाबदद्रआ, मिल ागायतील यााराहआ समावेश होतीलो व या 
सवायंत ा हा कायदा िाशतील: लाग ूरातीलो. मदस् लम ामिमाय लोकाा ा हा कायदा रकूारके लाग ूरातील  सला तीलरआ रोबेक, लेकसा 
ऑफ ॲामिमन ्रेश  इ. सा य लाग ूिहे. ेेथ े्ययतील गतील काययया दसार वारसासाबाा  र्  न मााक होतील  ाहआतील तीलथे े
मतत्यरूराचासा य ्ारतील य वारसा कायदा १९२५ च्या तीलरतीलददआ लाग ूहोतीलातील. 
 
मतत्यरूराच   करतीला मरक रावलेल्या षवषवा ामााच्या ्ययतील ाच्या मिम कतील र ेवारस कस े रषवले ेातीलातील या षव य च्या 
तीलरतीलददआ या कायययातील ंदलेल्या िहेतील.  
 
्ारतील य वारसा कायदा, १९२५, कलम- २ (ह) िनवये मतत्यरूराच-इच्छारराचार  ्याख् या खालआलरमाके ंदलेलआ िहे. 
‘‘ मतत्यूरराच हहके ेमतत्यूरराच करकार् या े त्याच्या मतत्यू ातीलर त्याच्या सवा रकारच्या मालमते्तर  षवल्हेवाक कश  लावाव  
यासाबाा र  कायदेश र ररतील  े तोष तील केलेलआ इच्छा होय.’’ 
 
 मतृ्यपूत्रय े प्रकयर: 
(१) सयं क त मतृ्यपूत्र (Joint Will): ेे् हा एकारेक्षा ेा् तील ् यय तील , एकार लखेा े, त् यााच् या मतत् य ूातीलर, त् यााच् या सारत्त र  
षवल् हेवाक कश  लावाव  याबाबतील लेख करतीलातील त् याला सायदय तील मतत्यरूराच ह हकतीलातील. या ् यय तील ारकैी ज् यारा मतत् य ूहोईल, 
त् या ् यय तील च् या सारत्त्त बय दल मतत्यरूराचातील ल ्ाग र्ाषवतील होईल.  
 
(२) पयरस् पररक मतृ्यपूत्र (Mutual Will): ेे् हा दो  ् यय तील , एकारा मतत् य ू ाल् यावर ददसर् याला त् यार  सारत्त  मिम ेल 
या िशयारा लेख करतीलातील त् याला रार् रररक मतत्यरूराच ह हकतीलातील. 
 
(३) स् वभलणखत मतृ्यपूत्र (Holographic Will): रकूातील: ् वह् तीलाक्षरातील मिलंहलले् या मतत्यरूराचाला ् वमिल खतील मतत्यरूराच 
ह हकतीलातील.  
 
(४) नोंदिीकृत मतृ्यपूत्र (Registered Will):  दीदक  कायदा, १९०८, कलम १७ िन वये  दीदक  केलेल् या मतत्यरूराचाला 
 दीदक कत तील मतत्यरूराच ह हकतीलातील. मतत्यरूराचार   दीदक  करतीला येतील,े न रये शा् रच् या ् कँररेररवर मतत्यरूराच  दीदक कत तील केलेले 
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िसल्यास रदढे कायदेश र िारक  उय्वतील  ाहआतील. तीलथाषर,  दीदक  कायदा, १९०८, कलम १८ िन वये मतत्यरूराच 
 दीदक कत तील िसके िव् यक  ाहआ.  
 
(५) जमय केलेले मतृ्यपूत्र (Deposited Will):  दीदक  कायदा, १९०८, कलम ४२ िन वये मतत्यरूराच, राकीकातील बाद/स ल 
कन   न बााकाका ेेमा करतीला येतील.े याला ेमा केलेले मतत्यरूराच ह हकतीलातील.     
          
 मतृ्यपूत्र करण् ययस सक्षम व् यक ती: ्ारतील य वारसा कायदा, १९२५, कलम- ५९ िनवये: 
* मतत्यरूराच करकारआ ्ययतील  वया े सज्ञा  िसाव  तीलसेर नतीलरे मा मिसकदृ् ट् या सददृढ िसाव . 
* ंहाद ू् राच , तील  े नतीलच् या े व का ातील ् वक् का े कमावलेलआ कोकतील हआ मालमत्ता मतत् यरूराचा े देऊ शकतील.े  
* मदक चका वा बा र चका वा िाा ् यय तील , ेर त् याा ा रररकामाार  ेाक व िसेल तीलर, मतत्यरूराच कन  शकतीलातील.    
* मतत्यरूराच ्वसारांदतील सारत्त बाबतील तीलसेर वाशरराररे े मिम ालेल्या सारत्त तील ल फयतील ्वतील:च्या  ंह्शाबाबतील करतीला येतील.े 
* ंहाद ूवारसा कायदा, १९५६, कलम ३० िन वये ंहाद ू् यय तील ला एकराच कद कद ाबाच् या मिम कतील मा ल ्वतील:च्या ंह्शाबाबतील 
मतत्यरूराच करतीला येतील.े  
* वेासर ् यय तील , ेे् हा वेााच् या ्रातील  सेल तीले्  हा मतत्यरूराच कन  शकतील.े ररातील ूवेााच्या ्रातील,  शतेील, िेारातील, 
शदया वर  सतीला ा, फसवकदकी े, दबावाखालआ करणयातील िलेले मतत्यरूराच षवा ग्रा्य िसकार  ाहआ. 
 
 मतृ्यपूत्र रद् द करिे/त् ययत बदल करिे: ्ारतील य वारसा कायदा, १९२५, कलम- ६२ िनवये: 
मतत्यरूराच करकारआ ् यय तील , त् या े केलेले मतत्यरूराच रय द कन  शकतील ेचका वा त् यातील चकतील हआ वे ा बदल चका वा ददन ् तील  करू 
शकतील.े  
 
 मतृ्यपूत्र कसे असयवे: ्ारतील य वारसा कायदा, १९२५, कलम- ६३ िनवये: 
* मतत्यरूराचावर, मतत्यरूराच करकार् या ् यय तील  े, मतत्यरूराच त् या े ् वतील: केले िहे हे दशाषवण यार  न शाक  ह हकू  त् यावर 
् वाक्षरआ चका वा िाग ा चका वा इतीलर न शाक  केलेलआ िसाव . मतत्यरूराच करकारआ ् यय तील  ेर ् वाक्षरआ करण यास िसमथा 
िसेल तीलर, इतीलर कोकतील हआ ् यय तील , मतत्यरूराच करकार् या ् यय तील च् या न देशा दसार, मतत्यरूराच करकार् या ् यय तील च् या समक्ष 
मतत्यरूराचावर ् वाक्षरआ कन  शकतील.े  
* चकमा  दो  चका वा िकाक साक्ष दाराा  , त् याार   ावे, वय, रत्ता व ् वाक्षरआसह, िसे मतत्यरूराच साक्षााकीतील केलेले िसावे.    
 
 मतृ्यपूत्रयतील इतर मजकूर:  
* मतत्यरूराचातील उल् लेख केलले् या मिम कतील बाबतील रदरेसे ि क न स्रतील वका  मतत्यरूराचातील िसावे.   
* मतत्यरूराचातील उल् ल ेखतील मिम कतील मतत्यरूराच करकार् याका ेकश  िलआ ि क मतत्य ूातीलर त्या मिम कतील र  षवल्हेवाक कोक  
व कश  लावाव  याबाबतील ्र्क उल् लखे िसावा.  
* मतत्यरूराचातील शवेकआ, मतत्यरूराच ्वतीलाराचरके, शारआररक व मा मिसकररत्या सददृढ िसतीलाा ा ि क षवराररवूाक केलेले 
िसल्यारा उल् लखे िसावा.  
* मतत्यरूराचातील शवेकआ चका वा ् वतीलाराचरके, मतत्यदरराच करकारआ ्ययतील , मतत्यरूराच करण यास, शारआररक व मा मिसकररत्या सददृढ 
िसल्याबाबतील ाॉयकररे रमाकरराच िसावे. िस ेरमाकरराच मतत्यरूराचारार ्ाग िसावा. यामद े रदढे कायदेश र िारक  
उय्वतील  ाहआतील. 
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* ंहाद ू्ययतील  ्वसारांदतील सारत्त बाबतील तीलसेर वाशरराररे े मिम ालेल्या सारत्त तील ल फयतील ्वतील:रा ंह्सा, िशा एकूक 
मिम कतील र  षवल्हेवाक कश  लावाव  यासा य मतत्यरूराच करू शकतील.े 
* मदस् लम ामीया े मद् लआम काययया दसार िरले मतत्यरूराच केल ेिसेल तीलरर तील ेरररकामक्षम मतत्यरूराच  रतील.े 
* कोकतीलहेआ मतत्यरूराच हे मतत्यरूराच करकार् या ्ययतील च्या मतत्य ूातीलरर िामलातील येऊ शकतील.े 
* मतत्यरूवूी मतत्यरूराचातील बदल करके, तील ेरयद करके,  ्क करके,  व   मतत्यरूराच करके इत्यादआ करणयार ेिकाकार, 
मतत्यरूराच करकार् या ्ययतील ला िसतीलातील. 
* िा रे मतत्यरूराच रय द कन    व   मतत्यरूराच करतीलाा ा, "िा रे, ंद ााक ...रोे  केलेले मतत्यरूराच रय द समेाव"े िसा 
उल् लखे  व   मतत्यरूराचातील िसके िरेक्ष तील िहे.    
* एकार ् यय तील  े, एकारेक्षा ेा् तील मतत्यरूराच एकार ्ययतील र ेिसतील ल तीलर त् या े सवाातील शवेकच् या ंद ााकास केलेले 
मतत्यरूराच ग्रा् य मा ले ेातील.े  
 
 हादं ूजस् त्रयय/ववावय: ंहाद ूस् राचयाा ा चका वा षवावाा ा ् राच ा  ह हकू  मिम ालेलआ, ् वक् कासेातील ि क वारसा हय का े 
मिम ालेलआ मालमत्ता हआ त् यााच् या रकूातील: मालकीर  िसतील.े त् यामद े िशा मिम कतील ाबाबतील ंहाद ूस् राचयाा ा चका वा षवावाा ा 
मतत् यरूराच करतीला येतील.े     
 
 ववशषे मतृ्यपूत्र: ्ारतील य वारसा कायदा, १९२५, कलम ६५ िन वये: 
* एखाय या सज्ञा  सनै का े रत् यक्ष यदयााच् या वे ेस चका वा षवश े मोहआमेवर िसतीलाा ा, चका वा एखाय या  सज्ञा  
दयाावदी  ेेहाेावर िसतीलाा ा चका वा एखाय या सज्ञा  वमैान का े, षवमा ातील िसतीलाा ा केलेल् या मतत्यरूराचाला षवश े 
मतत्यरूराच ह हकतीलातील. 
* ्ारतील य वारसा कायदा, १९२५, कलम ६६ िन वये िसे षवश े मतत्यरूराच लेख  िथवा तीलदीा  िस ूशकतील.े 
* ेर िसे मतत्यरूराच वर  मदू ् यय तील ा   ् वह् तीलाक्षरातील मिलंहलेले िसेल तीलर त् यावर त् यार  ् वाक्षरआ िसण यार  ि क तील े
साक्ष दाराामाफा तील साक्षााकीतील िसण यार  िव् यकतीला  ाहआ. 
* ेर िशा मतत्यरूराचारा काहआ ्ाग वर  मदू ् यय तील ाच् या स ्वह् तीलाक्षरातील िसेल ि क काहआ ्ाग इतीलर ् यय तील  े मिलंहले 
िसेल ि क त् याखालआ िसे मतत्यरूराच करकार् या ् यय तील र  ् वाक्षरआ िसेल तीलर तील ेसाक्ष दाराामाफा तील साक्षााकीतील िसण यार  
िव् यकतीला  ाहआ. 
* षवश े मतत्यरूराच ेर इतीलर ् यय तील  े मिलंहले िसेल ि क त् याखालआ िसे मतत्यरूराच करकार् या ् यय तील र  ् वाक्षरआ  सेल 
ि क िसे षवश े मतत्यरूराच, वर  मदू ् यय तील ाच् या न देशा दसार मिलंहले गेले िसे मिसध् द करण यारतील िले तीलर िसे षवश े 
मतत्यरूराच षवा ग्रा्य मतत्यरूराच समेणयातील येतील.े 
 
 सयक्षीदयर वयरस: ्ारतील य वारसा कायदा, १९२५, कलम ६८ िन वये: 
कोकत् याहआ मतत्यरूराचावर साक्ष दार ह हकू  ् वाक्षरआ करकार् या ् यय तील ला, त् या  मतत्यरूराचातील  मदू सारत्त तील वाका मिम तील 
िसल् यास चका वा िशा साक्ष दार ् यय तील ला, मतत्यरूराच करकार् या ् यय तील  े मतत्यरूराचारा ्यव्थारक (Executor) ह हकू  
 ेमलेले िसले तीलरआ नतीलच् या साक्ष दार िसण यावर रररकाम होकार  ाहआ.  
 
 कोडडभसल (Codicil): ्ारतील य वारसा कायदा, १९२५, कलम ७० िन वये: 
कोडामिसल ह हकेे एक िसा द्तील ज्याय वारे मतत्यदरराचातील ल मेकद रासाबााातील ्र्कआकरक ंदलेले िहे चका वा बदल केलेला 
िहे चका वा िकाक मांहतील  ेोालेलआ (add) िहे. कोडामिसलरा द्तील मतत्यदरराचारा एक ्ाग मा ला ेातीलो. 
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 मतृ्यपूत्रयतील लेखन प्रमयद: ्ारतील य वारसा कायदा, १९२५, कलम ७६ िन वये: 
मतत्यरूराचातील ल  ाव, क्रमााक इत् यादआाबाबतीलरा लेख  रमाद, त् यारा  ेमका िथा लक्षातील येतील िसेल तीलर ददलाक्षक्षतील करण यातील 
यावा. 
 
 मतृ्यपूत्रयतील ववसगंत प्रदयने: ्ारतील य वारसा कायदा, १९२५, कलम ८८ िन वये: 
ेर एखाय या मतत् यरूराचातील  मदू दो  कलमातील  मदू इच्छा दा े षवसागतील िसतील ल ि क त् या दोन हआ इच् छा एकराचरके रकूा 
करके शय य  सेल तीलर शवेकआ  मदू इच् छा षवकाग्रा् य  रेल.  
उदयारि १. एका मतत् यरूराच करकार् या ् यय तील  े, त् याच् या मतत् यरूराचातील ल रंहल् या कलमामध् ये, त् यार  'क्ष' ं काक  
िसकारआ मालमत्ता 'ि' ला य याव  िसे  मदू केले ि क त् यार मतत् यरूराचातील, ददसर् या कलमामध् ये, त् यार  'क्ष' ं काक  
िसकारआ मालमत्ता 'ब' ला य याव  िसे  मदू केले.  
एकर मालमत्ता एकराचरके दोताा ा देके शय य  सल् या े हआ दोन हआ कलमे षवसागतील  रतीलातील व शवेकरे कलम षवकाग्रा् य 
 न   िश  मालमत्ता 'ब' ला मिम ेल. 
उदयारि २. एका मतत् यरूराच करकार् या ् यय तील  े, त् याच् या मतत् यरूराचातील ल रंहल् या कलमामध् ये, त् यार  'क्ष' ं काक  िसकारे 
तर 'ि' ला य यावे िसे  मदू केले ि क त् यार मतत् यरूराचातील, शवेकच् या  कलमामध् ये िसे  मदू केले की, त् यार े'क्ष' 
ं काक  िसकारे तर षवकद   काकावे ि क येकार् या रय कमेरा षवन योग 'ब' सा य करण यातील यावा.   
एकर तर 'ि' ला देके ि क तीलरे तर षवकद   येकार् या रय कमरेा षवन योग 'ब' सा य करके या दोन हआ गो् कआ एकराच करके 
शय य  सल् या े हआ दोन हआ कलमे षवसागतील  रतीलातील व शवेकरे कलम षवकाग्रा् य  न   तर षवकद   येकार् या रय कमेरा 
षवन योग 'ब' सा य करके षवकाग्रा् य  रेल.       
 
 नयत े(Relations): ्ारतील य वारसा कायदा, १९२५, कलम ९९ िन वये  ात् याार  ् याख् या ंदलेलआ िहे. 
 
 गभगस् थ भशश:ू ंहाद ूडा् रो  शन स ऑफ रॉरकी ॲय क, १९१६ च् या तीलरतीलददआ िस् तीलत् वातील िसल् या े ग्ा्  थ मिशशचू् या 
 ावे मतत् यरूराच करतीला येतील.े 
 
 िशारकारे मतत्यरूराचा े वारसा हयक साागकार् या ्ययतील  े मतत्यरूराच हेर केल्या ातीलर त्यामध्ये वरआल रलैबूाबतील काहआ 
िरकूातीला िहे का हे रथम रहाव.े त्याबाबतील कद कार  हरकतील िगर तीलक्रार  सल्यास िकाकार िमि्लेखातील मतत्यरूराचातील ल 
तीलरतीलददआरमाके बदल करकेस हरकतील  ाहआ. मतत्यरूराचाबाबतील काहआ वाद िसतील ल तीलर सक्षम ंदवाक  नयायालयातील ू 
हयकाबाबतील न काय होईरययंततील िशा मतत्यरूराचार   दीद कन   ये. 
 
मतृ्य पत्र शयबबत करिे (Probate of Will): रोबेक हहकेे िश  कायदेश र रचक्रया ज्यातील ्ारतील य उत्तराकाकार 
िकान यम, १९२५ कलम ५७, २१३ िनवये, फयतील  मदाबई उच्र नया यालयारे म ू िकाकार क्षरेाच िसलेल्या  मदाबई, 
कलकत्ता, रेन  ई यां काकर र ंदवाक  नया यालये मतत्यदरराचार  सत्यतीला (authenticity) रमा कतील करतीलातील. फयतील यार 
नयायालयाा ा रोबेकरा िकाकार िहे. याबाबतीलरा न काय ्गवा े  करस ्ाई रा ोा षव. सदरेमल ि ादराे मेहतीला 
या रकरकातील ंद ााक ८ ेदल ै२००३ रोे  मदाबई उच् र न यायालया े ंदला िहे. इतीलर ंदवाक  नयायालये मतत्यूर्राच योग्य 
की ियोग्य याबाबतील न काय देऊ शकतीलातील.     
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 मतृ्यपूत्रयबयबत मात्वय  ेन्यययननवयड े: 
* मतत्यरूराचासा य कोकतीलाहआ न स्रतील िसा  मद ा कोकत्याहआ कायययातील सााकगतीललेला  ाहआ. (वेंककरामा िय्यर षव. 
सदादरमबा , ए.िर.िर- १९४० मदाबई- ४०२) 
* मतत्यरूराच करकार् या े त्याच्या मालमते्तर  षवल्हेवाक त्याच्या मतत्य ूातीलर कश  लावाव  हे ्र्क केल्यामिशवाय तील ेमतत्यरूराच 
रकूारके कायदेश र होतील  ाहआ. (िहमद ब्रब  सलाह षव. मोहमद बादशहा, ए.िय.िर. १९७२ एस. स .) 
* १८ व ााखालआल ्ययतील  े केलेले मतत्यरूराच िामलातील येऊ शककार  ाहआ. तीलसेर ेर तील  ्ययतील  िज्ञा  िसतीला ार मततील 
 ालआ तीलरआ िसे मतत्यरूराच षवकाग्रा् य व र्ावशालआ  रकार  ाहआ. (के. षवेयरत् म षव. सददरस राव ए. िय.िर. 
१९२०, मद्रास-२३७) 
* मतत्यरूराच खरे  ाहआ, तील ेखोके िहे हे मिसया करणयार  ेबाबदारआ ेो तीलसा िरोर करतीलो त्याच्याका ेिहे. (राद्रकाातील 
मेढआ षव. लखे्वर ाथ ए.िय.िर- १९७६ गोहत्त  रा  -९८) 
* मतत्यरूराच हा एक रषवराच द्तील मा ला गेला िहे. िशा द्तीलायवारे मततील ्ययतील  िरल्या सारत्त च्या षवल्हेवाकआबाबतीलर  
इच्छा ्ययतील करआतील िसतील.े हहकू  मतत्यरूराचार ेएक गा्  र व रषवराच द्तील हहकू  राल  केल ेगेले रांहे.े (रामगोराल 
लाल षव. ऐषर कद मार ४९.ए. िय. िर ४१३) 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
१५.     म जस् लम ाभमगय व् यक तीच् यय मतृ्यूपत्रयबयतच् यय तरत द  
्ारतील य वारसा कायदा, १९२५, कलम ५८ िन वये हा कायदा मदस् लम ् यय तील च् या मतत् यरूराचाबाबतील (वमिसयतील ामा) लाग ू
होतील  ाहआ. मदस् लम ामिमाय ् यय तील ासा य मतत् यरूराचाबाबतीलच् या तीलरतीलदूआ त् यााच् या 'हेदाय' या बारा् या शतीलकातील ल िकाकत तील 
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ग्राथातील ंदलेल् या िहेतील. यासाबााातील ददसरा ग्राथ 'फतीलवा िलमकगरआ' हा सतीलरा् या शतीलकातील मिलंहण यातील िला. 'शराय-उल-
इ् लाम' हा ग्राथ रामदख् या े मिशया राथ य मदस् लमाासा य िहे. 
 

 स् वयक्षर : मदस् लम ामिमाय ् यय तील  े केलले् या मतत् यरूराचावर ् वाक्षरआ केलआ  सेल चका वा त् यावर साक्ष दाराारे साक्षााक  
 सले तीलरआ तील ेमत् यरूराच वाै मा ले ेातील.े  
 

  सज्ञयनतय: मदस् लम कायय या दसार रदरू  ् यय तील  १५ व  ेवयारा  ाल् यावर त् याला सज्ञा  समेले ेातील.े इाडाय  
मेेॉररकआ ॲय क, १८७५ िन वये रदरू  ् यय तील  १८ व  ेवयारा  ाल् यावर त् याला सज्ञा  समेतीलातील ररातील ूेर िश  ् यय तील  
िज्ञा  िसतीलाा ा न यायालया े त् याच् याबाबतील 'रालक'  ेमला िसेल तीलर िश  ् यय तील  २१ व  ेवयारा  ाल् यावर त् याला 
सज्ञा  समेतीलातील. इाडाय  मेेॉररकआ ॲय क, १८७५ हा सवाामिमायाा ा लाग ूिसल् या े मदस् लम रदरू  ् यय तील  १८ व  े
वयारा  ाल् यावर सज्ञा  समेलआ ेातील.े १५ व  ेवयार  सज्ञा तीला केव  षववाह, तीललाक. मेहेर याासा यर लाग ूिहे. 
 
 गभगस् थ भशश:ू मदस् लम ामाा दसार त् यार ् यय तील च् या  ावे मतत् यरूराच करतीला येतील ेे  मतत् यरूराच करकार् या ् यय तील च् या 
मतत् यचू् यावे   े षवतील िसेल. तीलथाषर, मतत् यरूराच करण याच् यावे   ग्ाातील िसकार् या मिशशरूा ेन म मतत् यरूराच करकार् या 
् यय तील च् या मतत् य ूातीलर सहा मंहन यातील  ाला तीलर त् याच् या  ावे केलेले मततील ्यरूराच ग्रा् य मा ले ेातील.े 
 

 मजग-उल-मौत: मदस् लम ामिमाय ् यय तील ला त् यारा दफ  खरा व केा फेा सा य िव् यक रय कम सोाू , त् याच् या 
सारत्त च् या १/३ सारत्त रदरतील ेमतत् यरूराच कोकत् याहआ वारसााच् या सामतील मिशवाय करतीला येतील.े १/३ सारत्त रेक्षा ेा् तील सारत्त रे 
मतत् यरूराच वारसााच् या सामतील  ेर वाै होतील.े  
 
 प्रोबेट: ्ारतील य वारसा कायदा, १९२५ रे कलम २१३ मदस् लम ् यय तील ला लाग ूहोतील  ाहआ. त् यामद े त् याा ा रोबेकर  
िव् यकतीला  ाहआ.  
 

 अमयन् य तत् व: मदस्लम कायययाला िषव्यतील कद कद ाब, मततील ्ययतील  मागे सेवातील िसकारे, वारसा हयक, ेनममिसध्द 
हय क, ज्ये्  मदलारा हयक िश  तीलत्व ेमानय  ाहआतील. एखायया ्ययतील रा मदलगा, त्या ्ययतील च्या सेवातीलरक  मयतील 
 ाला तीलर मयतीलाच्या मदलाला मालमते्ततील कोकतीलाहआ हयक  सतीलो. 
रषवराच कद राकातील, सवा रयतील साबाा , लग् ामद े  ालेले साबाा  हे ेव र ेवारस (शिेरर) मा ल ेेातीलातील. मदस्लम 
कायययानवये रषवराच कद राकातील  रव ू ंदल्यारमाके सवा वारसाा ा ंह्सा मिम तीलो.  
मदस्लम सदन   ह फी काययया दसार मदस्लम ्ययतील  मयतील  ाल्या ातीलर त्याच्या रत्  ला मयतील ्ययतील च्या 
मालमते्ततील ल १/८  राषवक ंह्सा मिम तीलो. मयतील मदस्लम ्ययतील स दो  रत्   िसतील ल तीलर रत्येक रत्  ला १/१६ 
ंह्सा मिम तीलो. मयतीलाला मदले िसतील ल तीलर मदलाला दो  ंह्स ेि क मदलआला एक ंह्सा मिम तीलो.  
 
 अपयत्रतय: मदस्लम कायययानवये ज्या ्ययतील  े ित्महत्त्या करणयासा य षव  राश  केल ेिसेल चका वा ्वतील:ला 
ेखम  कन   तेतीलले िसेल िशा ्ययतील ला वमिसयतील ामा करणयारा िकाकार  सतीलो.   
         

 
१६.       वयरस दयखले 
वयरस दयखलय (Legal Heir Certificate): फयतील मयतील शासकीय िकाकारआ/कमारारआ यााच्या वारसाा ा िव्यकतीला 
िसल्यास, मयतीलाच्या ्षव्य न वााह न ा , गॅ्रच्यदइकआ इत्यादआार  रयकम मिम केकाम , वारसाामध्येौे कोकतीलाहआ वाद 
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 सेल तीलर, महारा्र रे रआ न यम, १९६८, न यम ३५९ िनवये, तीलहमिसलदाराा ा वारस दाखला देणयारा िकाकार िहे. 
िसा दाखला रदा  करणयारवूी तीलहमिसलदाराा   साक्षक्षयतील रौकश  करके िव्यक िहे. हा दाखला फयतील उररोयतील 
कारकाासा यर वाररतीला येतीलो. िनय कोकत्याहआ कारकाासा य  ाहआ.  
 
उत्तरयधिकाकयर प्रमयिपत्र (Succession certificates): उत्तराकाकार हहके ेिश  रचक्रया, ज्यामद े मतत्यदरराच करकायााच्या 
इच्छे दसार (testator's will) चका वा मतत्यदरराच   करतीला मयतील  ालेल्या (intestacy) ्ययतील र  मालमत्ता मिम णयास 
ला्ाथी राराच  रतीलातील. ्ारतील य उत्तराकाकार िकान यम, १९२५ च्या कलम ३७० िनवये उत्तराकाकार रमाकरराच रदा  
करणयाौारा िकाकार फयतील ंदवाक  नयायालयालार िहे. कोकत्याहआ मयतीलाच्या ्थाावर मालमते्तबाबतील वारसाामध्ये वाद 
िसल्यास उत्तराकाकार रमाकरराच िव्यक िसतील.े िसे रमाकरराच रदा  करणयारवूी नयायालयातीलफे दोनहआ रक्षाा ा 
त्यार  बाेू ि क रदरावे सादर करणया र  साा  देणयातील येतील.े      
 
नयमननदेभशत व्यकती (Nominee): षवमा कायययानवये  ामन देमिशतील ्ययतील र  तीलरतीलदू िहे.  ामन देमिशतील ्ययतील र  
्दमिमका एेाक चका वा षव्व्तील( (trustee) सारख  िसतील.े  ामन देमिशतील ्ययतील  हहकेे वारस चका वा मतत्यदरराचानवये 
केलेल्या दा ारा वारस चका वा वारसारा िनय रकार  ाहआ हे लक्षातील  ेवावे. मयतीलाच्या मालमते्तरे त्याच्या कायदेश र 
वारसाामध्ये वाकर करके हे  ामन देमिशतील ्य यतील ्रे कतीला् य िसतील.े मयतीलाच्या मालमते्ततील  ामन देमिशतील ्ययतील ला हयक 
िसेलर िसे  ाहआ. मयतीलाच्या मालमते्तरे वाकर, मयतीलाच्या वारसाामध्ये सदर  तीलरके ्हा्वे यासा य न मााक केलआ तील  एक 
्यव्था  िहे.   
 
         
 
 
 
१७.       शब्दयथग 
Testator: िश  ्ययतील  ज्या े मतत्यरूवूी मतत्यदरराच केले िहे.  
Intestate: िश  ्ययतील  ज्या े मतत्यरूवूी मतत्यदरराच केलेले  ाहआ.  
Legatee/Beneficiary: िश  ्ययतील  ज्याला मतत्यदरराचानवये मालमत्ता मिम ालआ िहे.  
Executor: िश  ्ययतील  ज्या र   ेमकूक मतत्यदरराच करकायाा े चका वा िदेशानवये नयाौायालया े, मयतीलाच्या मालमते्तरे 
मतत्यदरराचा दसार वाकर करणयासा य केलेलआ िहे. िश  ्य्यतील  मतत्यदरराच करकायाा मयतील ्ययतील र  कायदेश र रनतीलन ा  
ह्कू  काम करतील.े 
         
        


