परागंदा असणार्या व्यक्तीची वारस नोंद
काही वेळेस एखादी व्यक्ती अनेक वर्ष जिळू न येत नाही ककं वा जतची िाजहती जतच्या कटंबीयांना जिळत
नाही आजण अशा व्यक्तीची पत्नी ककं वा अन्य वारस तलाठी यांच्याकडे वारस नोंदीसाठी अजष करतात.
परं त अशा वेळेस तलाठी यांना थेट वारस नोंद नोंदजवता येणार नाही, त्यासाठी ददवाणी न्यायालयातर्फे
अशी व्यक्ती ियत आहे असे प्रिाणपत्र आजण त्यासोबतच ददवाणी न्यायालयाने ददलेला वारस दाखला
अत्यावश्यक असतो.
अनेक वर्े परागंदा व्यक्ती िृत घोजर्त करण्याची तरतूद भारतीय साक्षीपरावा अजिजनयि, १८७२
(The Indian Evidence Act) कलि १०७ व कलि १०८ अन्वये आहे.

कलि १०७: ज्यावेळी एखादी व्यक्ती हयात आहे की िृत आहे असा प्रश्न जनिाषण होतो व िागील तीस
वर्ाांच्या अविीत के व्हातरी तो हयात होता हे दाखवून देण्यात येते तेव्हा तो िृत आहे हे शाबीत
करण्याची जबाबदारी तसे म्हणणाऱ्या व्यक्तीवर असते.
कलि १०८: परं त जेव्हा एखादी व्यक्ती हयात आहे की िृत आहे हा प्रश्न असतो व जर तो हयात असता
तर स्वाभाजवकपणे ज्यांना त्याचा ठावठठकाणा कळला असता त्यांना सात वर्े त्याच्याबद्दल काही बातिी
कळलेली नसते तेव्हा, तो हयात आहे हे शाबीत करण्याची जबाबदारी तसे म्हणणाऱ्या व्यक्तीकडे
संक्राजित होते.
भारतीय साक्षीपरावा अजिजनयिान्वये शाजबतीची जबाबदारी:
कलि १०१: जो कोणी स्वतः प्रपादन के लेल्या तथयांच्या अजस्तत्वावर अवलंबून असलेल्या कोणत्याही
वैि हक्काबाबत ककं वा दाजयत्वाबाबत न्यायजनणषय देण्यास कोणत्याही न्यायालयाला आवाहन करील,
त्याने ती तध्ये अजस्तत्वात असल्याचे शाबीत के ले पाजहजे. जेव्हा एखादी व्यक्ती कोणत्याही तथयांचे
अजस्तत्व शाबीत करण्यास बांिलेली असते तेव्हा, शाजबतीची जबाबदारी त्या व्यक्तीवर असते.
कलि १०३: कोणत्याही जवजशष्ट तथयासंबंिीच्या शाजबतीची जबाबदारी एखाद्या जवजशष्ट व्यक्तीवर
राहील असा कोणत्याही कायद्याने उपबंि के लेला नसेल तर, जी व्यक्ती न्यायालयाला त्या तथयाच्या
अजस्तत्वावर जवश्वास ठे वण्याचे आवाहन करील जतच्यावर त्या तथयाच्या शाजबतीची जबाबदारी राहील.
कलि १०४: जे कोणतेही तथय कोणत्याही व्यक्तीला अन्य एखाद्या तथयाबद्दल परावा देणे शक्य व्हावे
म्हणून शाबीत करण्याची जरूरी असते ते शाबीत करण्याची जबाबदारी असा परावा देऊ इजच्िणाऱ्या
व्यक्तीवर असते.
उपरोक्त तरतदीनसार ददवाणी न्यायालयात अजष दाखल के ल्यानंतर, अशा सात वर्ाांपेक्षा अजिक काळ
परागंदा असलेल्या व्यक्तीला िृत घोजर्त करण्याचा अजिकार ददवाणी न्यायालयाला आहे. अशा
प्रकरणात, ददवाणी न्यायालय अशा परागंदा व्यक्तीस शोिण्यासाठी काय काय प्रयत्न करण्यात आले,
(उदाहरणाथष पोजलसांकडे तक्रार, वतषिानपत्रात जाजहरात इत्यादी) याची सजवस्तर चौकशी करून सदर
परागंदा व्यक्तीस ियत घोजर्त करते आजण त्याबाबत वारस दाखला जनगषजित करते.
असा वारस दाखला संबंजित वारसदाराने सादर के ल्यास आवश्यकतेप्रिाणे त्याची वारस नोंद घेण्यात
येते.
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