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वारस प्रमाणपत्र आजण उत्तराजिकार प्रमाणपत्र 

वारस प्रमाणपत्र(Legal Heir certificate) आजण उत्तराजिकार प्रमाणपत्र (Succession certificate) ह ेया दोन् ही एकच आहते असा मोठा 

गैरसमज आह.े ह ेदोन् ही प्रमाणपत्र जिन् न कायदेशीर तरत दीन् वये ददली जातात आजण दोन् ही प्रमाणपत्रांची काये आजण अजिकारही जिन् न आहते. 
 

 उत्तराजिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate): 

उत्तराजिकार म्हणजे अशी प्रदिया, ज्याम ळे मृत्य पत्र करणार् याच्या इच्छेन सार (testator's will) ककंवा मृत्य पत्र न करता मयत झालेल्या 

(intestacy) व्यक्तीची मालमत्ता जमळण्यास लािार्थी पात्र ठरतात. उत्तराजिकार प्रमाणपत्र देण् याची कायदेशीर तरत द िारतीय उत्तराजिकार 

कायदा, १९२५, िाग -१०, कलम ३७० अन् वय ेआह.े कलम ३७१ ते कलम ३८२ मध् य ेउत्तराजिकार प्रमाणपत्र देण् याची प्रदिया नम द आह.े 

उत्तराजिकार प्रमाणपत्र प्रदान करण्यााचा अजिकार फक्त ददवाणी न्यायालयालाच आह.े कोणत्याही मयताच्या स्र्थावर मालमत्तेबाबत वारसांमध्य े

वाद असल्यास उत्तराजिकार प्रमाणपत्र आवश्यक असत.े असे प्रमाणपत्र प्रदान करण्यापूवी न्यायालयातफे दोन्ही पक्ांना त्याची बाजू आजण प रावे 

सादर करण्याची संिी दणे्यात येते. ददवाणी जनयम प जस् तका, प्रकरण XIV, पररच् छेद ३०४ ते ३१५ अन् वय ेजजल्हा न्यायािीश, वररष् ठ स् तर यांना 

"जजल्हा न्यायािीश" यांचे सवव अजिकार प्रदान करण्यात आल ेआहते. यान सार जजल् हा न् यायाजिशांकडून हस् तांतररत केली गेलेली उत्तराजिकार 

कायद् यासबंंिी सवव प्रकरणे ते हाताळू शकतात. 

उत्तराजिकारी ही अशी व्यक्ती असते, जी वंश आजण जविागणी (descent and distribution) च् या जनयमांन् वये मयत पूववजांची संपत्ती संपाददत 

करते. जजचा जन् म कायदेशीर वैवाजहक संबंिांम ळे झाला असून ती वंश आजण रक् तसंबिंी नातेवाईक या नात् याने जमीन, मालमत्ता ककंवा अन वांजशक 

मालमत्तेचा उत्तराजिकारी बनते. 
 

 वारस प्रमाणपत्र (Legal Heir Certificate): 

वारस प्रमाणपत्र देण् याची कायदेशीर तरत द म ंबई जनयमन कायदा VIII १८२७ (Bombay Regulation Act, 1827) अन् वये आह.े या तरत दीन् वये 

वारस (Heir), व् यवस् र्थापक (Executors), प्रशासक (Administrators) यांची औपचाररक मान्यता (formal recognition) आजण न्यायालयाद्वारे 

प्रशासक आजण व्यवस्र्थापक यांची जनय क्ती करण् यात येते. ददवाणी जनयमप जस् तका, प्रकरण XIV (Civil Manual Chapter XIV) मध् य ेयाबाबत 

जवस्तृत प्रदिया नम द आह.े 
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"वारस प्रमाणपत्र (heirship certificate) एखाद्या व्यक्तीला मयताच् या वारसाचा दजाव (status) प्रदान करीत नाही. वारस प्रमाणपत्र म् हणजे त् या 

व् यक् तीची वारस म् हणून औपचाररक ओळख (formal recognition) असते. एखादा वारस ककंवा व् यवस् र्थापक ककंवा कायदेशीर प्रशासक, त्याच्या 

अशा दजावन सार मयत व्यक्तीच्या मालमत्तेच ेव्यवस्र्थापन (management of the property) न्यायालयाची औपचाररक मान्यता न घेताही करू 

शकेल." मा. उच्च न्यायालय, गणपती जवनायक अवचल (२०१४ (६), एमएलजे-६८३)  

 

 फक्त मयत शासकीय अजिकारी/कमवचारी यांच्या वारसांना आवश्यकता असल्यास, मयताच्या िजवष्य जनवावह जनिी, गॅ्रच्य इटी इत्यादींची रक्कम 

जमळणेकामी, वारसांमध् य ेकोणताही वाद नसले तर, महाराष्ट्र टे्रझरी जनयम, १९६८, जनयम ३५९ अन्वये, तहजसलदारांना वारस दाखला देण्याचा 

अजिकार आह.े असा दाखला प्रदान करण्यापूवी तहजसलदारांनी संजक्प्त चौकशी करणे आवश्यक आह.े हा दाखला फक्त उपरोक्त कारणांसाठीच 

वापरता येतो. अन्य कोणत्याही कारणांसाठी नाही.  
 

 वारस प्रमाणपत्र खालील पररजस् र्थतीमध् य ेजमळू शकत:े- 

अ) एखाद् या व् यक् तीची तशी इच्छा असले तर 

ब) जर वारस म्हणून त्या व् यक् तीचा हक्क जववाददत असले तर 

क) मालमत्तेवर ताबा असणार् या व् यक् तींना ककंवा कजवदारांना जवश्वास देण् यासाठी व त्याचं्याशी व्यवहार करण्यासाठी 
 

 वारस प्रमाणपत्राच् या चौकशीची प्रदिया व व्याप्तीीः - 

वारस प्रमाणपत्राच् या चौकशीची व् याप् ती अजवदाराच्या वारसाबाबतच्या दाव्याची खात्री करण्यापयंत मयावददत असते. न् यायालयाला मयत व् यक् तीची 

ककंवा वारस प्रमाणपत्र मागणार् या अजवदाराची, मालमत्तेवरील मालकीबाबत चौकशी करण् याचे काहीही कारण नसते. फक्त वारस प्रमाणपत्र 

मागणारा अजवदार मयत व्यक्तीचा वारस आह ेककंवा नाही इतकीच चौकशी वारस प्रमाणपत्र प्रदान करतांना न् यायालय करते.  

वारस प्रमाणपत्र जमळजवण्यासाठी इच् छ क असणार् या व्यक्तीने न्यायालयात अजव केल् यानंतर न्यायालय, पररजशष्ट ए मिील जवजहत फॉमवमध्य े

घोषणापत्र प्रजसध् द करत,े ज् याव् दारे संबंजित अजवदाराच् या वारसाजिकाराबाबत कोणाची काही हरकत असले तर त् याने घोषणापत्राच् या 

ददनांकापासून एक मजहन् याच् या आत न्यायालयात उपजस्र्थत राहून हरकत दाखल करण् याबाबत आवाहन करण् यात यतेे.  
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घोषणापत्रात नमूद कालाविी पूणव होण् यापूवी जर कोणी आक्ेप दाखल केला तर न्यायालय अशा आक्ेपाबाबत, अजिकाराबाबत आजण केलले् या 

दाव् याबाबत (claim) साक्ीदारांची तपासणी करून,  इतर प रावे स्वीकारून संजक्प् त चौकशी करते. यानंतर न्यायालय वारस प्रमाणपत्र मंजूर करू 

शकेल ककंवा वारस प्रमाणपत्र देण् यास नकार देऊ शकेल. 

दाखल केलले् या प राव् यांवरून न्यायालयाला जर असे ददसून आल ेकी पक्कारांमिील प्रश्न जरटल ककंवा अवघड आह ेतर, एखाद् या पक्ाने ददवाणी 

दावा दाखल करून जोपयंत जनणवय होत नाही तो पयंत वारस प्रमाणपत्राचा दावा जनलंजबत ठेवला जाईल. 

घोषणापत्रात नमूद कालाविीच् या आत कोणताही आक्ेप दाखल न झाल् यास आजण अजवदाराने त् याच् या अजिकाराबाबतचा समािानकारक प रावा  

न्यायालयात दाखल केल् यास न्यायालय संबंिीत अजवदाराला मयताचा वारस, व् यवस् र्थापक ककंवा प्रशासक असल् याबाबतचे प्रमाणपत्र देते. 

वैि वारस प्रमाणपत्र िारण करणारा वारस, व् यवस् र्थापक ककंवा प्रशासक, कायदेशीर वारस या नात् याने सवव कामकाज व काये करण् यास आजण 

न् यायालयात दावा दाखल करून त् यावर जनणवय जमळजवण् यास सक्म असतो.  
 

 वारस प्रमाणपत्राव् दारे मालमत्तेवर कोणताही अजिकार प्रदान केला जात नसून, असे वारस प्रमाणपत्र केवळ अशी व् यक् ती दशवजवते जी तात् प रत् या 

स् वरूपात, कायदेशीर व्यवस्र्थापनात आह,े अस ेप्रमाणपत्र प्रदान केल् याम ळे कोणत् याही व् यक् तीचा कायमस् वरूपी अजिकार स् र्थापन होत नाही ककंवा 

कोणत् याही व् यक् तीच् या अजिकारास कायमस् वरूपी बािा येत नाही.  

वैि वारस प्रमाणपत्र िारक, जर त् याला सदरचे वारस प्रमाणपत्र ददले गेले नसते तर तो संबंिीत मालमत्तेत जहतसंबंि असणार् या सवव सदस् यांना 

जसा जबाबदार असता तसाच, त् याने वारस प्रमाणपत्र िारक म् हणून केलले् या त्याच्या सवव कृत्यासंाठी अशा सवव सदस् यांना जबाबदार असेल. 

अन् य व्यक्तीने अजिक प्रािान्यकारक अजिकार असल् याचा प रावा न् यायालयात सादर केल् यास, आिी ददललेे वारस प्रमाणपत्र जजल्हा न्यायालयात रद्द 

केले जाऊ शकते.  
  

 ददवाणी जनयम प जस् तका, पररच् छेद ३१२ अन् वये, प्रत् यके वारस प्रमाणपत्राच् या शेवटी 'तळरटप' जोडलेली असते की, 

"ज्या व्यक्तीस ह ेप्रमाणपत्र देण्यात आल ेआह ेककंवा त्याच् या प्रजतजनिीने, या प्रमाणपत्राच्या तारखपेासून सहा मजहन्यांच्या आत ककंवा न् यायालय 

वेळोवेळी जनय क्त करेल अशा वेळी, या प्रमाणपत्रान सार त् याच् या ताब् यात असणार् या सवव मालमत्ता आजण ऋणासंबंिी (property and credits in 

his possession under this certificate ) सवव आजण संपूणव मालमत्तेची, पूणव आजण खरी माजहती या न्यायालयाकडे सादर करावी तसेच या 
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प्रमाणपत्राच्या तारखेपासून एका वषावच् या आत ककंवा न् यायालय वेळोवेळी जनय क्त करेल अशा वेळी, सदर मालमत्तेबाबतची सवव खरी खाती, ज् यात 

त्याच्याकडे आललेी सवव मालमत्ता आजण त् याबाबत केललेी कायववाही ककंवा लावललेी जवल् हवेाट याबाबत लेख ेसादर करावेत.  
 

 उत्तराजिकार प्रमाणपत्र (Heirship certificate) ककंवा वारस प्रमाणपत्र (Succession certificate) प्रदान करतांना याजचकाकत्यावने, म ंबई 

न् यायालयीन श ल् क कायदा १९५९, (Bombay Court Fees Act, 1959) कलम ११ आजण १२ अन् वय ेअन सार न् यायालयीन श ल् क िरण े

आवश्यक आह.े 

मजहलांसाठी सवलत: मजहलांच् या कल् याणाला प्रोत् साहीत करण् याच् या िोरणांतगवत, महाराष् ट्र शासनाच् या ददनांक १ ऑक्टोबर १९९४ च् या शासन 

जनणवयान् वये, कोणत्याही ददवाणी, कौट ंजबक ककंवा फौजदारी , न् यायालयात दाखल केल्या गेलले्या कोणत्याही (अ) देखिाल, (ब) मालमत्ता जववाद, 

(क) हहसंा आजण (ड) घटस्फोट संबंजित प्रकरणांमध्ये जियांना न्यायालयीन श ल्कामध् ये सवलत देण्यात आली आह.े 

 

 जजर्थे अस ेप्रमाणपत्र जमळजवण्याची कायववाही दोषपूणव होती ककंवा प्रमाणपत्र फसवण कीद्वारे / च कीचे प रावे देऊन जमळजवले होते अस ेजनष् पन् न 

झाल् यास असे प्रमाणपत्रास रद् द/जनजष्िय झाल् याचा आदेश सक्म न्यायालय देऊ शकते. 
 

 अपीलीः - जजल्हा न्यायाजिशांनी प्रमाणपत्र देण्यास नकार ददला असेल ककंवा अजव फेटाळला असले ककंवा प्रमाणपत्र रद् द केले असले तर िारतीय 

उत्तराजिकार कायदा १९२५, कलम ३८४ अन् वये उच्च न्यायालयात अपील दाखल करता येईल. 

 

 Specific Relief Act, 1963, कलम ३४ अन् वये, ददवाणी न्यायालयास ‘ठराव’ (Declaration) करुन अशा मालमत्तमेिील मालकी हक्क 

ठरजवता येतात.  
 

 ददवाणी प्रदिया संजहता १९०८, कलम ९ अन् वये, कोणत् याही जमळकतीमध्ये एखाद्याचे जहतसंबिं / हक्क आह ेककंवा नाही ह ेददवाणी न्यायालय े

ठरवून देतात.   
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 ददवाणी न्यायालयाचे वारस प्रमाणपत्र (Heirship Certificate) जमळाले आह ेम्हणजे एखाद्या जवजशष्ट जमळकतीत संबजंिताचा मालकी हक्क 

प्रस्र्थाजपत झाला आह ेअसे मात्र म्हणता येत नाही. त्याम ळे स्र्थावर मालमत्तेचा वाद असल्यास Specific Relief Act, 1963 च्या कलम 34 ककंवा 

ददवाणी प्रदिया संजहता, १९०८, कलम ९ अन् वये तसा ठराव करुन घेण ेअजिक श्रेयस्कर ठरते. 

 

Succession Certificate 

उत्तराजिकार प्रमाणपत्र 

Legal Heir Certificate 

वारस प्रमाणपत्र 

उत्तराजिकार प्रमाणपत्र जमळजवण् यासाठी मयत व्यक्तीच्या 

जनवासस्र्थानाजवळील कोणत्याही सक्म ददवाणी न्यायालयात 

याजचका दाखल केली जाते. मयत व्यक्तीचे उत्तराजिकारी 

होण्याचा दावा करणार् या व्यक्ती/व्यक्तींची पात्रता व 

ग णवत्तेची खात्री केल्यानंतर आजण दैजनकात प्रजसध् दी 

ददल्यानंतर, न्यायालय उत्तराजिकार प्रमाणपत्र जारी करते. 

न् यायालय ककंवा सक्म अजिकार् याकडे अजव केला 

जातो. अजवदाराने ददलेली माजहती आजण कागदपत्रे 

यांची खात्री व पडताळणी करून वारस प्रमाणपत्र 

जारी केले जाते.  

मयत व् यक् तीची जंगम ककंवा स् र्थावर मालमत्ता स्वतीःच्या 

नावावर वारस हक् काने कायदेशीरररत् या हस् तांतरीत करून 

घेण्यासाठी, मालमत्ता ताब्यात/हस्तांतररत करण्यासाठी, मृत 

व्यक्तीच्या वतीने कजव ककंवा स रक्ा िरण्यासाठी ककंवा मृत 

व्यक्तीच्या वतीने कजव ककंवा स रक्ा गोळा करण्यासाठी 

उत्तराजिकार प्रमाणपत्र आवश्यक असते.  

वारस प्रमाणपत्राची व् याप् ती मयावददत असते.  मयत 

व् यक् तीच् या नावे असणारा िजवष्य जनवावह जनिी, पेन्शन, 

वीज जबल कनेक्शन, जवमा आजण पीएफ क्लेम फंड, 

सेवाजनवृत्ती लािाच्या दाव्यांसाठी ककंवा मयत व्यक्तीला 

कायदेशीरपणे जमळणार् या इतर फायद्यांचा दावा 

करण्यासाठी वारस प्रमाणपत्र आवश्यक असते. वापरल्या 

जाणाऱ्या कायदेशीर वारस प्रमाणपत्राचे महत्त्व 

केवळ मयताचे वारसदार (म ले ककंवा नातवंडे) उत्तराजिकार 

प्रमाणपत्र जमळजवण् यासाठी सक्म न्यायालयात अजव करू 

शकतात. 

मयताचे पालक, पती/पत् नी, म ले ककंवा मयत 

व्यक्तीची िावंडे वारस प्रमाणपत्र जमळजवण् यासाठी अजव 

करू शकतात.  
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मयत व्यक्तीच्या जनवासस्र्थानाजवळील सक्म न्यायालयाचे जजल्हा 

न्यायाजिश प्रदान करू शकतात.  

न्यायालयात अजव केल् यानंतर न्यायालय जवजहत फॉमवमध्य े

घोषणापत्र प्रजसध् द करत,े आक्ेप नसेल तर वारस 

प्रमाणपत्र प्रदान करते. तसेच प्रशासकीय अजिकारी / 

जजल्हा महसलू अजिकारी प्रदान करू शकतात. 

िारतीय उत्तराजिकार कायदा, १९२५ अन् वये, स्र्थावर 

मालमत्तचे्या कायदेशीर वारसाचा जनणावयक प रावा मानला जातो.  

स्र्थावर मालमत्तचे्या कायदेशीर वारशाचा जनणावयक 

प रावा मानला जात नाही.  

उत्तराजिकार प्रमाणपत्र जमळण् यासाठी एक ककंवा दोन मजहने लागू 

शकतात. 

सववसािारणपणे १० ते १५ ददवसात जमळू शकते.  

प्रार्थमीक प रावा मानला जातो.  द य् यम प रावा मानला जातो. 

जेव् हा मयत व् यक् तीने मृत्य पत्र केललेे नसते तेव् हा मयत व्यक्तीचे 

कजव, येणी आजण रोखे जमळवण्याचा अजिकार जमळवला जातो.  

मयत व्यक्तीच्या संपत्तीचा हक्कदार वारस म्हणून दावा 

केला जातो.  

उत्तराजिकार प्रमाणपत्र मयत व्यक्तीच्या जंगम/ स् र्थावर मालमत्तेवर 

दावा करण्यासाठी कायदेशीर वारसदारासंाठी वैि ठरते.  

मयताच् या नावे असलेल्या लािाचं्या कायदेशीर 

हस्तांतरणासाठी ककंवा पात्रतेसाठी आवश्यक ठरते. 

उत्तराजिकार प्रमाणपत्र जमळजवण् यासाठी नातेवाईकांत स्पिाव अस ू

शकते. 

सववसािारणपणे वारस प्रमाणपत्र जमळजवण् यासाठी 

नातेवाईकांत स्पिाव नसते.  

वादग्रस्त ककंवा न्यायालयीन खटल्याखालील कोणत्याही 

मालमत्तचे्या जनकालाच्या संदिावत, उत्तराजिकार प्रमाणपत्र हा 

जनणावयक प रावा आह.े 

िारतातील उत्तराजिकार कायद्यान सार वारस प्रमाणपत्र 

हा जनणावयक प रावा नाही. 

उत्तराजिकार प्रमाणपत्राच्या बाबतीत अजवदारांच्या अजिकारांचे 

प्रश्न जरटल आजण ग ंताग तंीचे असल्यास ककंवा मयत  व्यक्तीच्या 

मालमत्तेशी संबंजित अजिकार, जशषवक बाबत दावा करणारे  

एकापेक्ा अजिक आवेदक असल्यास, न्यायालय ज्या व्यक्तीकडे 

सकृत दशवनी हक् क आहते अस ेददसून येते त् याला प्रमाणपत्र प्रदान 

करते. अशा प्रकरणात ककंवा इतर कोणत्याही पररजस्र्थतीत 

वारस प्रमाणपत्राचे प्रदान कोणत्याही व्यक्तीच्या 

अजिकारांचे अंजतम जनिावरण करीत नाही ककंवा 

कोणाच् याही अजिकारांना बािा आणत नाही. अन् य 

व् वक् तीकडे अजिक योग्य अजिकार असल्याचा प रावा 

सादर केल् यास जजल्हा न्यायालयात असे प्रमाणपत्र रद्द 

केले जाईल. 
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प्रमाणपत्राची मंज री देताना न्यायालय अजवदारावर बंिने लादनू 

तारण घेऊ शकते.  

 

उत्तराजिकार प्रमाणपत्र) प्रदान करताना न्यायालय, अजावमध्य े

ददलेल ेकजव आजण जसक्य ररटीज लािांश यांचा जवजशष् ठ उल् लखे 

करून त् याच् या वाटाघाटी ककंवा हस्तातंरण करण् याचे हक् क प्रदान 

करते. 

 

वारस प्रमाणपत्र िारक मयत व्यक्तीचा मान्यताप्राप्त 

वारसदार (व् यवस् र्थापक ककंवा प्रशासक) असतो. तो 

वारस, व् यवस् र्थापक ककंवा प्रशासक या नात् याने सवव कृती 

करू शकतो, त्या क्मतेमध्ये कोणत्याही न्यायालयामध्ये 

दावा दाखल करू शकतो आजण जनणवय लाऊन घऊे शकतो. 

प्रमाणपत्राम ळे त् याला मालमत्तेचा कोणताही अजिकार 

प्रदान केला जात नाही,  तो केवळ काही काळासाठी 

कायदेशीर व्यवस्र्थापक असतो. 

उत्तराजिकार प्रमाणपत्र हा एक असा दस्तऐवज आह ेजो मयत 

व्यक्तीचे प्रजतजनजित्व करण्यासाठी आजण त्याच्या नावावर देय 

असणार् या मालमत्तसेाठी मयत व्यक्तीचे प्रजतजनजित्व करण्यासाठी 

एखाद्या व्यक्तीस अजिकार देतो. तो कायदेशीर वारसांना मालमत्ता 

जवतरीत करण्यास प्राजिकृत असतो. तो ट्रस्टी म्हणून काम करतो. 

उत्तराजिकार प्रमाणपत्रान सार केवळ क णीही मालमत्तेचा मालक 

बनत नाही. उत्तराजिकार प्रमाणपत्र व्यक्तीस नामजनदेजशत 

व्यक्तीप्रमाणे कायव करण्यास परवानगी देते. मयत व्यक्तीच्या 

मालमत्तेची वाटणी करण्यासाठी अजिकार देतो. 

वारस प्रमाणपत्राने मालमत्तेचा कोणताही अजिकार प्रदान 

केला जात नाही, केवळ त्या व्यक्तीस कायदेशीर 

व्यवस्र्थापन ददले जाते. 

 

 नामजनदजेशत व्यक्ती (Nominee): नामजनदेजशत व्यक्ती केवळ मयत व् यक् तीच् या मालमर्थेचा जवश् वस् त असतो. जोपयंत मयताच् या वारसांचे वाद 

आपापसात ककंवा न् यायालयामाफव त सोडवल ेजात नाहीत तोपयंत मयताची मालमत्ता जवश् वस् त या नात् याने नामजनदेजशत व्यक्तीच् या ताब् यात असत.े    

शेअसवसाठी नामजनदेशन, कंपनी कायदा, कलम १०९ ए आजण १०९ बी अन् वये, म्य च्य अल फंडसाठी नामजनदेशन, सेबी (म्य च्य अल फंड) जवजनयम 
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१९९६, कलम २९ अन् वये, म दत ठेवी /बँक खातीसाठी नामजनदेशन, बँककंग जनयमन कायद्याच्या कलम ४५-झेडए अन् वये, जवमासाठी नामजनदेशन, 

जवमा अजिजनयमाच्या कलम २९ अन् वये, पोस्टल बचतसाठी नामजनदेशन, शासकीय बचत प्रमाणपत्र अजिजनयम १९५९, कलम ६ अन् वये आजण 

सहकारी गृहजनमावण संस्र्थेच्या फ्लॅटसाठी नामजनदेशन, महाराष्ट्र सहकारी संस्र्था अजिजनयम, १९६०, कलम ३० अन् वय ेकेले जाते.  

नामजनदेजशत व्यक्तीची ि जमका केवळ एजंट ककंवा जवश्वस्त( (trustee) सारखी असत.े नामजनदेजशत व्यक्ती म्हणजे वारस ककंवा मृत्य पत्रान्वये 

केलेल्या दानाचा वारस ककंवा वारसाचा अन्य प्रकार नाही ह ेलक्ात ठेवावे. मयताच्या मालमत्तेचे त्याच्या कायदेशीर वारसांमध्ये वाटप करण ेह े

नामजनदेजशत व्य क्तीचे कतवव्य असते. मयताच्या मालमत्तेत नामजनदेजशत व्यक्तीला हक्क असलेच असे नाही. मयताच्या मालमत्तेचे वाटप, मयताच्या 

वारसांमध्य ेस रळीतपणे व्हावे यासाठी जनमावण केललेी ती एक व्यवस्र्था आह.े   
 

 


