
 

  QûÊ. xÉÑeÉÉiÉÉ cÉuWûÉhÉ 

इच्छापत्र  

मतृ्यपुत्र  

(WILL) 
 



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

ई साहित्य प्रहिष्ठान 

 

 

 

 

सादर करत आहे 

 

 

इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL)  

(कायदेविषयक) 

 

 

 

लेविका :  डॉ सुजाता चव्हाण   



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

इच्छापत्र / मतृ्यपुत्र  (WILL) 

हे पसु्तक विनामूल्य आहे 

पण फ़ुकट नाही 

हे िाचल्यािर खचच करा ३ वमवनट 

१ वमवनट : लेखकाांना फ़ोन करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा 

१ वमवनट : ई सावहत्य प्रवतष्ठानला मेल करून हे पसु्तक कसे िाटले ते कळिा. 

१ वमवनट : आपले वमत्र ि ओळखीच्या सिच  मराठी लोकाांना या पसु्तकाबद्दल अवण ई सावहत्यबद्दल साांगा. 

  

असे न केल्यास यापढेु आपल्याला पसु्तके वमळणे बांद होऊ शकते. 

दाम नाही मागत. मागत आहे दाद. 

साद आहे आमची. हिा प्रवतसाद. 

 

 
दाद म्हणजे स्ततुीच असािी असे नाही. प्राांजळ मत, सूचना, टीका, विरोधी मत याांचे स्िागत आहे.  प्रामावणक मत 

असािे. ज्यामळेु लेखकाला प्रगती करण्यासाठी वदशा ठरिण्यात मदत होते. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हािे 

आवण त्यातून िाचक अवधकावधक प्रगल्भ व्हािा, आवण अखेर सांपूणच समाज एका नव्या प्रबदु्ध उांचीिर जात रहािा.  



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

इच्छापत्र / मृत्यपुत्र  (WILL) 

लेविका :  डॉ सुजाता चव्हाण,  

Asst.prof. : Advanced centre for women studies 

Tata Institute for Social Sciences 

drsujatachavan61@gmail.com 

phone no.09867934108 

या पुस्िकािील लखेनाचे सर्व िक्क लेहखकेकड ेसरुहिि असून पुस्िकाचे ककिं र्ा त्यािील अिंशाचे 

पुनर्ुवद्रण र्ा नाट्य, हचत्रपट ककिं र्ा इिर रुपािंिर करण्यासाठी लेहखकेची लेखी परर्ानगी घेण े

आर्श्यक आि.े  िस ेन केल्यास कायदशेीर कारर्ाई (दिंड र् िुरुिंगर्ास) िोऊ शकिे.  

This declaration is as per the Copyright Act 1957.  Copyright protection in India is 
available for any literary, dramatic, musical, sound recording and artistic work. The 
Copyright Act 1957 provides for registration of such works. Although an author’s 
copyright in a work is recognised even without registration. Infringement of copyright 
entitles the owner to remedies of injunction, damages and accounts. 

प्रकाशक  :ई साहित्य प्रहिष्ठान  
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हर्नारू्ल्य हर्िरणासाठी उपलब्ध.  

• आपले र्ाचून झाल्यार्र आपण ि ेफ़ॉरर्डव करू शकिा.   

• ि ेई पुस्िक र्ेबसाईटर्र ठेर्ण्यापुर्ी ककिं र्ा र्ाचनाव्यहिररक्त कोणिािी र्ापर 

करण्यापुर्ी ई -साहित्य प्रहिष्ठानची लेखी परर्ानगी घेणे आर्श्यक आि.े    



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

 डॉ. सुजािा चव्िाण 

 

डॉ. सुजाता चव्हाण याांचे ह े ई सावहत्यतरे्फ़ प्रकावित 

होणारे सहाि ेपुस्तक. यावििायही त्याांनी अनेक पुस्तके 

वलहीलेली आहतेच. कायदवेिषयक डॉक्टरेट ि टाटा 

इांवस्टटु्यटमध्य ेप्राध्यावपका असलेल्या सुजाताजी आपल्या 

इतर िेळात सिवसामान्य लोकाांना समुपदिेन करण े ि 

कायदिेीर तसेच कौटुांविक समस्याांिर सल्लागार म्हणून 

मदत करतात. त्याांना स्ियांपाकाचीही आिड आह ेआवण ई 

सावहत्यतरे्फ़ त्याांचे िाऊ आनांद े नािाचे विविध 

व्यांजनप्रकाराांिरचे पुस्तकही गाजल े आह.े 

सुजाताजींचे ह ेपुस्तक िाचकाांना उपयुक्त ठरेल. आपली 

मते जाणून घेण्यास त्या उत्सुक आहते. 

 

डॉ. सुजािा चव्िाण - ९८६७९३४१०८ 

बी.एस.सी, ऑहडओलॉजी अँड स्पीच थेरपी, 

एर्.एस.डब्ल्यू,(र्ेहडकल अँड सायकॅरिक सोहशयल र्कव ) 

पी.जी. हडप्लोर्ा Human Rights 

पी.एच.डी.(लॉ)  

 
  



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

  डॉ. सुजाता चव्हाण याांची ई सावहत्यिरील पुस्तके 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/khaoo_anande_sujata_rajeshri.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kutumb_nyayalay_sujata_chavan.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sankalan_sujata_chavan.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vachadosh_sujata_chavan.pdf 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hirkani_sujata_chavan.pdf 

  

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/khaoo_anande_sujata_rajeshri.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kutumb_nyayalay_sujata_chavan.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/sankalan_sujata_chavan.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vachadosh_sujata_chavan.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/hirkani_sujata_chavan.pdf


 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

वप्रय िाचक, 
 

हल्लीच्या धकाधकीच्या जीिनात आयुष्यमान िाढल ेअसल ेतरी कोणाला आपण ककती जगणार 

ह ेमावहत नसते. मृत्य ूअकस्मात आल्यास आपल्या पश्चात आपल्या सांपत्तीचे िाटप िाांततेत/ 

सुरळीत पार पडले ह्याची िात्री नसते. प्रॉपटी िरुन भािाभािाांमध्य ेिाद होतात ह ेकाही निीन 

नाही. ह ेटाळायचे असले तर इच्छापत्र हा सलुभ, सोपा मागव ठरतो. 

आपली सांपत्ती आपल्यानांतर आपल्या इच्छेनुसार दणे्यासाठी इच्छापत्र हा सुिकर मागव आह.े 

इच्छापत्र कस ेकरािे? कोण करु िकते? केव्हा करािे? त्यासाठी िककलाांची गरज असत ेका? ते 

िूप कठीण असते का? िर्चवक असते का? असे अनेक प्रश्न सिवसामान्याांच्या मनात येतात. ह्या 

प्रश्नाांची उत्तरे दणे्यासाठी हा लेिन प्रपांच. 

मृत्यूपत्र करण ेअवजिात वजकीरीचे िा िर्चवक नसते. वििाय आपल्याला हव्या त्या व्यक्तीला 

आपण आपली सांपत्ती दऊे िकतो, तसेच िैयवक्तक कायद्यानुसारच्या िारसदाराला जर सांपत्ती 

द्यायची नसेल तर तसेही करता येते. 

कायद्याची िूपदा िर् याच जणाांना वभती िाटत.े पण कायदा आपल्या मदतीसाठी असतो, 

घािराियास नाही. म्हणनू कायद्याची वभती िाळगू नका. इच्छापत्रािद्दल मावहती करुन घ्या ि 

आपले इच्छापत्र आपण स्ित:च तयार करा. अगदीच काही गुांतागुांतीच्या िािी असतील तर 

िककलाांचा सल्ला जरुर घ्यािा. 

आिा आह ेकी पुढ ेकदलेली मावहती सिवसामान्याांना उपयोगी ठरेल. 

आपली विश्वास,ू 

डॉ. सुजाता मोरे चव्हाण  

(Email.id. drsujatachavan61@gmail.com) 

२२-०५-२०१९  

mailto:drsujatachavan61@gmail.com


 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

इच्छापत्र / मतृ्यपुत्र  (WILL) 

विषयानकु्रम 

 

मृत्युपत्र म्हणजे काय? 

इच्छापत्र का करािे? 

इच्छापत्र कोण करु िकतो? 

िैध इच्छापत्राचे घटक - 

इच्छापत्र कोठे ठेिाि?े 

इच्छापत्र कसे िदलता / रद्द करता येते? 

प्रोिेट म्हणजे काय?  

मृत्यूपत्राचे प्रकार -  

इच्छापत्र करण्याची पूिवतयारी -  

मृत्यूपत्राचा नमूना 

थोडक्यात लक्षात ठेिण्याच्या िािी 

 

 

२२-०५-२०१९ 

  



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

मतृ्यपुत्र म्हणज ेकाय? 

 

 

आपली सांपत्ती आपल्या मृत्यूनांतर कोणाला वमळू िकते? ह्यासाठी आपल्याकड ेकायदिेीर तरतूदी 

आहते. सांपत्तीची विभागणी मृत्यूनांतर दोन प्रकारे होऊ िकते. 

 

१. मृत व्यक्तीने आपली इच्छा मृत्यूपत्राद्वारे करुन ठेिली असल्यास त्या मृत्युपत्राप्रमाणे सांपत्तीची 

विभागणी होते. 

 

२. परांतु जर असे मृत्युपत्र केललेे नसेल तर प्रचवलत िारसा हक्काच्या कायद्याप्रमाणे सांपत्तीचे 

िाटप होते.  

 

मृत्युपत्राद्वारे जेव्हा सांपत्तीची विभागणी होते तेव्हा मृत्युपत्राद्वारे िारसा म्हणजेच 

Testamentary Succession अस ेम्हणतात, ि जेव्हा प्रचवलत िारसा हक्काच्या कायद्यानुसार 

विभागणी होते तेव्हा त्याला Intestate Succession अस ेम्हणतात. 

 

भारतात धमावनुसार िारसाहक्काचे कायद ेआहते.  

 

हहांदूांसाठी - हहांद ूिारसा हक्क कायदा १९५६ लागू होतो. परांतु सिव धमाांना लागू होणारा कायदा 

म्हणजे भारतीय िारसा कायदा १९२५. ह्या वलिाणात आपण मृत्युपत्रािद्दल मावहती घेणार 

आहोत म्हणून ह्या कायद्याांविषयी सिोल काही वलवहत नाही. 

 



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

मृत्युपत्र म्हणजे आपल्या मृत्यूनांतर आपल्या वमळकतीचे िाटप कस ेव्हाि ेह्या सांिांधी मृत व्यक्तीने 

व्यक्त केललेी इच्छा होय. कायद्यात मृत्युपत्राची व्याख्या पुढीलप्रमाण ेकदली आह े-  

 

"मृत्युपत्र म्हणजे ते करणार् या व्यक्तीने आपल्या वमळकतीची व्यिस्था आपल्या मृत्यनूांतर किी 

व्ह्यािी ह्यासांिांधीच्या इच्छाांची कायदिेीरररत्या केललेी उद  घोषणा." 

 

ह्या व्याख्येनुसार तीन महत्त्िाच्या गोष्टी लक्षात घ्याियास हव्यात - 

 

१. ही उद  घोषणा कायदिेीर हिी. 

 

२. व्यक्त केलेली इच्छा त्याच्या वमळकतीच्या व्यिस्थेिाित असािी.   

 

३. ही व्यिस्था त्या व्यक्तीच्या मृत्यूनांतर अांमलात आणणारी असािी. 

 

आता आपण काही िबदाांचे अथव समजािून घेऊया. 

 

* मृत्युपत्र करणार् या व्यक्तीस Testator म्हणतात म्हणजेच इच्छापत्रकार. 

 

* इच्छापत्राद्वारे जी सांपत्ती वमळते ककां िा कदली जाते त्या सांपत्तीस िारस दणेगी (Bequest or 

Legacy) अस ेम्हणतात. 

 

* इच्छापत्राद्वारे ज्या व्यक्तीस सांपत्ती वमळते त्याला लाभिारस (Beneficiary or 

Legatee)अस ेम्हणतात. 



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

 

* इच्छापत्राची अांमलिजािणी करण्याची जिािदारी त्या इच्छापत्राद्वारे ज्या व्यक्तीिर 

टाकललेी असते त्या व्यक्तीस व्यिस्थापक (Executor )म्हणतात. 

 

* इच्छापत्रास जर परुिणी लािली असेल तर त्याला पुष्टीपत्र (Codicil) असे म्हणतात. पुष्टीपत्र 

ह ेइच्छापत्रात जर िदल कराियाचे असतील ककां िा काही तरतूदींचा िलुासा कराियाचा असेल 

तर लािले जाते. पुष्टीपत्र ह ेस्ितांत्र इच्छापत्र म्हणनू मानले जात नाही. 

 

 

 

  



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

इच्छापत्र का कराि?े 

 

 

व्यक्तीच्या मृत्यूनांतर त्याांची दणेी काही विल्लक असतील तर ती त्याच्या सांपत्तीतून दणेे कायदिेीर 

ररत्या िांधनकारक असते. त्या व्यक्तीच्या औषधोपचाराांसाठी तसेच अांवतम कक्रयाकमावसाठी 

लागणारा िचव हा सिवप्रथम सांपत्तीतून कदला जािा. त्यानांतर प्रोिेटसाठी लागणारा िचव, त्या 

व्यक्तीची सेिा करण्यासाठी कोणी नसव असले तर वतचा त्या व्यक्तीच्या वनधनापूिीच्या तीन 

मवहन्याांचा पगार आवण इतर कायदिेीर दणेी जसे की आयकर िा इतर काही कजवफेड ह ेसिव 

सांपत्तीतून दणेे कायद्याने िांधनकारक असते.  

 

इच्छापत्र असल्यास ह े सिव कदल्यानांतर उरललेी सांपत्ती इच्छापत्रानुसार िाटली जािी. जर 

इच्छापत्र नसेल तर मृत व्यक्तीच्या धमावनुसार, त्या कायद्यानुसार सांपत्तीचे िारस ठरतात ि 

त्याांना कायद्यातील तरतूदींनुसार सांपत्तीचे िाटप होते आवण जर इच्छापत्रानुसार सांपत्तीचे िाटप 

होऊन काही सांपत्तीिद्दल इच्छापत्रात तरतूद नसेल तर अिा नमूद न केलेल्या सांपत्तीचे िाटप 

िैयवक्तक कायद्यानुसार होते. 

 

इच्छापत्रामुळे व्यक्ती आपल्या इच्छेनुसार आपल्या पश्चात आपल्या सांपत्तीचे िाटप ठरि ूिकते. 

वििाय िैयवक्तक कायद्यानुसार ज्याांना सांपत्ती वमळू िकली नसती अिा व्यक्तीला जर आपली 

सांपत्ती दणे्याची इच्छा असेल तर ते इच्छापत्राद्वारे साध्य होऊ िकते. त्याचप्रमाणे िैयवक्तक 

कायद्याने ज्याला ही सांपत्ती जाऊ िकते अिा व्यक्तीला जर सांपत्ती वमळू नय ेअस ेिाटत असले 

तर ह ेइच्छापत्राद्वारे करता येते. 

 



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

आणिी एक महत्त्िाचा फायदा म्हणजे जर एिाद्या व्यक्तीला आपल्या दिुवल - विकल - अक्षम 

अिा नातेिाईकाांस आपल्या सांपत्तीचा जास्त वहस्सा जािा अस ेिाटत असले तर ते इच्छापत्राद्वारे 

करता येते. 

 

िैयवक्तक कायद्यानुसार सांपत्तीच्या िाटपामध्य ेकधी कधी िाद होतात ि कोटावची पायरी चढािी 

लागते. असे िाद टाळण्यासाठी इच्छापत्राचा मागव िूप फायद्याचा ठरु िकतो. 

 

आणिी एक महत्त्िाचा फायदा म्हणजे सांपत्तीच्या िाटपाद्वारे अकारण ि अनपेवक्षत आयकर 

िाचिता येऊ िकतो. 

 

थोडक्यात इच्छापत्राचे फायद ेपुढील प्रमाण े– 

 

१. आपल्या इच्छेनुसार आपल्या सांपत्तीचे िाटप. 

 

२. सांपत्ती िाट्यािरुन घरात होणारी सांभाव्य भाांडण े/ तांटे ह्यापासून मकु्तता. 

 

३. कायदिेीर ररत्या सांपत्तीचे िाटप ि कोटावत जाणे टळते. 

 

४. िारसाांपैकी अक्षम - दिुवल व्यक्तीला जास्त वहस्सा दऊे िकणे. 

 

५. िैयवक्तक कायद्यानुसार ज्या व्यक्तीस सांपत्ती वमळू िकली नसती पण त्याला ती दणे्याची 

इच्छा असल्यास ते इच्छापत्राप्रमाणे दतेा येते. 

 



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

६. आयकर वनयोजन करता येते. 

 

७. इच्छापत्र करण ेिर्चवक नसते. 

 

आपण आपल्या इच्छेनुसार आपल्या सांपत्तीचा विवनयोग / िाटप करण्याचा इच्छापत्र हा सोपा 

मागव आह.े 

 

 

  



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

इच्छापत्र कोण करु िकतो? 

 

 

इच्छापत्र ह ेकायद्याच्या दषृ्टीने सज्ञान असललेी व्यक्ती करु िकते. म्हणजेच ियाची १८ िषे पूणव 

झालेली हिीत ि ती व्यक्ती मानवसक दषृ्ट्या सदुढृ (Soundness of mind) असािी. स्त्री िा 

पुरुष कोणीही इच्छापत्र करु िकतात. 

 

मानवसक दषृ्ट्या सुदढृ म्हणजे आपण काय करत आहोत ह्याची जाणीि ि ज्ञान ज्याला आह ेअिी 

व्यक्ती, आपली सांपत्ती कोणती, कोणत्या प्रकारची ि आपल ेकोणािी काय नातेसांिांध आहते ि 

कोण ह्या सांपत्तीचा लाभाथी होणार आह ेि व्हाियास हिा आह ेह्यािद्दलची जाणीि ि ज्ञान 

असणे गरजेचे ठरत.े 

 

वििावहत स्त्री जी मालमत्ता आपल्या हयातीत हस्ताांतरीत करु िकते त्या सिव मालमत्तेच ेइच्छापत्र 

करण्याचा वतला अवधकार असतो. 

 

अांध / मकू िधीर व्यक्ती जर सक्षम असले तर वतला इच्छापत्र करता येते.  

 

एिाद्या व्यक्तीस िेडाचे झटके येत असतील तर जेव्हा ही व्यक्ती त्या झटक्यात नसून पूणवपणे 

सक्षम मन:वस्थतीत असते तेव्हा ती व्यक्ती इच्छापत्र करु िकते ि ह ेइच्छापत्र िैध ठरत.े 

 

म्हणजेच मृत्यूपत्र करणारी व्यक्ती सज्ञान हिी ि सक्षम हिी. 

 

कोणती सांपत्ती इच्छापत्राद्वारे दतेा येते? 



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

 

आपली सांपत्ती आपण दऊे िकतो म्हणजे ह्या सांपत्तीिर आपला हक्क नाही अिी सांपत्ती आपण दऊे 

िकत नाही. तसेच ज्या सांपत्तीिर आयषु्यभर फक्त उपभोगण्याचा (life interest) हक्क आह ेअिी 

सांपत्ती इच्छापत्राद्वारे दतेा येत नाही. 

 

िवडलोपार्जवत सांपत्ती ियैवक्तक कायद्यानुसार विभागली जाते. पण त्यातील आपल्या िाट्याला 

आलेली सांपत्ती मात्र इच्छापत्राने दतेा येते. 

 

 

 

  



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

िधै इच्छापत्राच ेघटक - 

 

१. इच्छापत्र करणार् या व्यक्तीची क्षमता, अवधकार ि मानवसक वस्थती. 

 

२. कायदिेीर ररत्या इच्छापत्र केलेल ेअसािे. 

 

३. जी सांपत्ती कदली आह ेत्यािर इच्छापत्रकाराचा हक्क ि ती सांपत्ती हस्ताांतरणीय असािी. 

 

४. इच्छापत्रात आपली सांपत्ती दणे्यािाितची इच्छा स्पष्टपणे नमूद असािी. 

 

५.स्ििुिीने ह ेइच्छापत्र िनिललेे असािे. कोणाच्या दिािािाली िा जिरदस्तीने केलेल े

नसािे. 

 

६. दोन सावक्षदाराांच्या सह्या असाव्यात. 

 

इच्छापत्र ह ेकोणत्याही प्रकारच्या कागदािर केले तरी चालत.े त्यासाठी स्टॅपपेपरच असािा 

लागतो असे नाही. इच्छापत्र ह ेमृत्यूनांतर अांमलात येणार असते, ते िराच काळ चाांगल्या अिस्थेत 

असाि ेह्यासाठी िापरला जाणारा कागद रटकणारा असािा लागतो. 

 

इच्छापत्र ह ेटाईप केललेे असािे असे नाही. हाताने वलवहलेलहेी चालत,े पण िाचू िकाि ेअस े

अक्षर ि िबद सुस्पष्ट, अथव गोंधळात न टाकणारे असाि.े 

 

सहसा इच्छापत्र प्रथमपरुुषी ि एकिचनी असाि.े 



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

 

कोणत्याही प्रकारचे पेन / िाई िापरली तरी चालते. पण िर म्हटल्याप्रमाणे ते रटकणारे असािे. 

 

िक्यतो िाडािोड करु नये िा तसे झाल्यास तेथ ेस्िाक्षरी करािी. 

 

इच्छापत्र सुस्पष्ट, सोपे ि गोंधळात न टाकणारे असािे. भाषा कोणतीही चालत.े इच्छापत्राच्या 

ककतीही प्रती काढल्या तरी चालतात. पण अनािश्यक गोंधळ टाळण्यासाठी िक्यतो एकच प्रत 

असािी. मूळ प्रतीिर सही करािी ि आिश्यक िाटल्यास त्याच्या प्रती काढून द्याव्यात. 

 

आपण आपली सांपत्ती कोणाला ि ककती दऊे इवच्छतो ह ेस्पष्टपण ेनमूद करािे. 

 

िैयवक्तक कायद्यानुसार ज्याला सांपत्ती जात नाही पण आपणास द्यायची आह ेतर त्याचे कारणही 

नमूद करािे. 

 

इच्छापत्राच्या सुरुिातीला आपली पूिवपीरठका नमूद करािी. आपला जन्म, विक्षण, वििाह, 

आपले कुटुांि, आपले नातेिाईक ह्याांच्या विषयी वलहािे. 

 

दोन सावक्षदाराांच्या सह्या लागतात. ह ेसावक्षदार साधारणपणे आपल्या मृत्यूनांतर हयात असतील 

अस े पहािे. सावक्षदार, कायद्यानुसार सज्ञान ि सक्षम असािेत. कधी कधी डॉक्टराांची सही 

सावक्षदारासाठी घेण ेउपयोगी ठरु िकते. 

 



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

िक्यतो लाभाथी सावक्षदार नसािा. दोन सावक्षदाराांसमोर इच्छापत्र करािे. सही सावक्षदाराच्या 

उपवस्थतीत करायची असते. दोन्ही सावक्षदार एकाच िेळी येऊ िकत नसल्यास िेगिेगळ्या िेळी 

सही केली तरी चालत,े पण इच्छापत्रकाराने त्याच्या उपवस्थतीत सही करािी लागते. 

 

सावक्षदाराांचे पूणव नाि, िय, पत्ता त्याांच्या सही िाली वलहािेत. 

 

इच्छापत्र ह े सावक्षदाराने िाचलेले असण े गरजेचे नसते. सावक्षदार केिळ इच्छापत्रािर, 

इच्छापत्रकाराने त्याांच्यासमोर सही केलेली आह ेह्या गोष्टीसाठी असतो. तसेच सावक्षदाराने तसे 

तेथे नमूद करािे. सही केल्यािर ताररि घालािी. ताररि िपू महत्त्िाची ठरत.े िेिटचे इच्छापत्र 

तारिेिरुन ठरत.े इच्छापत्र नोंदणी िांधनकारक नाही. 

 

  



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

इच्छापत्र कोठे ठेिाि?े 

 

 

१. इच्छापत्र ह ेपाककटात घालून आपल्या कपाटात िा आपल्या विश्वासाच्या माणसाकड ेककां िा 

िॅकेच्या लॉकरमध्ये ठेिािे. 

 

२. इच्छापत्राची नोंदणी कायद्यानुसार करता येते. 

 

३. इच्छापत्र िांद पाककटात घालून वनिांधकाच्या कचेरीत (Registrar) ठेिता येते. 

 

नोंदणी करण्यासाठी उपवनिांधक (Sub-registrar) ह्याच्या कचेरीत इच्छापत्रकाराला दोन 

सावक्षदाराांसह जािे लागते. इच्छापत्रकाराला आपल्या ओळिपत्राची प्रत न्यािी लागते. जर 

इच्छापत्रकार उपवनिांधकाच्या कचेरीत जाऊ िकत नसेल तर अिा पररवस्थतीत 

उपवनिांधकाला घरी िोलािता येते. 

 

सदर इच्छापत्र नोंदणी करण्यासाठी िूप िचव यते नाही. केिळ पानाांच्या सांख्येनुसार 

नोंदणीिुल्क भरािे लागते. 

 

  



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

इच्छापत्र कस ेिदलता / रद्द करता यते?े 

 

 

आपण आपल ेइच्छापत्र ककतीही िेळा िदलू िकतो. िेिटची ताररि असललेे इच्छापत्र िधै 

ठरत.े मात्र दरिेळी निीन इच्छापत्र करताांना ते सिवप्रकारे योग्य प्रकारे केलेल ेअसािे.  

 

इच्छापत्र िदलािे लागण्याची काही कारणे पुढीलप्रमाणे - 

 

१. सांपत्तीत िाढ िा घट झाली. 

 

२. लाभाथीचा मृत्य ूझाला. 

 

३. व्यिस्थापकाचा मृत्य ूझाला. 

 

४. सावक्षदाराचा मृत्य ूझाला. 

 

५. इच्छापत्राच्या इच्छेत िदल झाला. 

 

इच्छापत्राला पुष्टीपत्र करता येते. पुष्टीपत्र ह ेपण एक प्रकारचे इच्छापत्रच असत.े पुष्टीपत्राला 

इच्छापत्राचाच एक भाग मानला जातो, म्हणून इच्छापत्र करताांना घ्याियाची काळजी पुष्टीपत्र 

करताांना घ्यािी. पुष्टीपत्र करताांना, "मी_____________________________ ताररि 

_________रोजी केलले्या इच्छापत्राचे ह ेपुष्टीपत्र करत आह"े असे स्पष्टपण ेनमूद करािे. तसेच 

िदल करताांना पूिीच्या इच्छापत्रातील कोणते िदल ह ेस्पष्टपण ेवलहािे. 



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

 

निीन इच्छापत्र केल्यास पूिीचे रद्द ठरत.े 

 

इच्छापत्रकाराने इच्छापत्र फाडून टाकल्यास ते रद्द होते. निीन इच्छापत्र करताांना "मी पूिी 

केललेे इच्छापत्र रद्द करत आह.े" अस ेनमूद कराि.े  

 

  



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

प्रोिटे म्हणज ेकाय?  

 

 

इच्छापत्राच्या िरेपणािद्दल जेव्हा कोटव वनणवय दतेे त्याला प्रोिेट म्हणतात. 

इच्छापत्राच्या व्यिस्थापकाने प्रोिेटसाठी अजव कराियाचा असतो. ह्या अजावसोित इच्छापत्राची 

प्रत जोडािी लागते. जर व्यिस्थापक नेमला नसले िा तो असमथव असले तर लाभाथी तसा अजव 

करु िकतो. ह्या अजावत इच्छापत्रकाराचे नाि, पत्ता, मृत्य ू कदनाांक, िेळ, रठकाण नमूद करािे. 

त्याचप्रमाण ेइच्छापत्रातील एकातरी सावक्षदाराचे प्रमाणपत्र जोडािे लागते. 

 

 

  



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

मतृ्यपूत्राच ेप्रकार -  

 

 

१. सांयकु्त मृत्यूपत्र (Joint Will) - दोन ि अवधक व्यक्तींनी एकवत्रतपणे केलेल ेमृत्यूपत्र. 

 

२. तोंडी मृत्यूपत्र - सावक्षदाराांसमोर तोंडी साांवगतलेल ेमृत्यूपत्र. 

 

३. हस्तवलवित मृत्यूपत्र(Holograph Will) - मृत्यूपत्रकत्यावने हाताने वलहून तयार केलले े

इच्छापत्र. 

 

४. अटींिर आधाररत मृत्यूपत्र (Conditional or Contingent Will) - एिादी घटना 

घडल्यानांतर त्या मृत्यूपत्राप्रमाणे िाटप होण ेअथिा एिादी अट पूणव झाल्यािर िाटप होण.े 

म्हणजे जर सदर अट पूणव झाली नाही अथिा सदर घटना घडली नाही तर ते मृत्यूपत्र अांमलात 

आणता येत नाही. 

 

  



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

इच्छापत्र करण्याची पिूवतयारी -  

 

 

१. मृत्यूपत्र करण्याचा वनणवय घेण.े 

 

२. स्थािर ि जांगम वमळकतीची यादी ि सिव तपिील िनिण.े 

 

३. लाभाथीची नािे - िय - पत्ता - नाते ि काय द्यायचे ह ेठरिण.े 

 

४. गरज पडल्यास िकीलाचा सल्ला घेण.े 

 

५. व्यिस्थापक ि दोन सावक्षदार ठरिण.े 

 

लाभाथी मानवसक दषृ्ट्या सक्षम नसल्यास पालकत्ि दतेा येते. पालकत्ि ह ेत्या व्यक्तीचे ि त्या 

व्यक्तीच्या सांपत्तीचे असते. पालकत्ि सक्षम व्यक्तीस ककां िा सांस्थसे दतेा यतेे. कायदिेीरररत्या 

ियाच्या १८ िषावनांतर सक्षम व्यक्ती स्ितांत्रपणे वनणवय घेऊ िकते. पण मानवसकदषृ्ट्या सक्षम 

नसल्यास ियाच्या १८ व्या िषावनांतरही पाल्याचे वनणवय ती स्ित: घेऊ िकत नाही; पालक 

त्याांच्यासाठी वनणवय घेतात. 

 

नॅिनल ट्रस्ट ॲक्ट, १९९९ हा कायदा अिा व्यक्तींसाठी उपयोगी आह.े ह्या कायद्यात २०१८ 

मध्ये िदल करण्यात आला आह.े ह्या कायद्यानुसार ज्या व्यक्तींना वििेष मदत लागते अिा 

व्यक्तींसाठी पालक नेमता येतो. ह्या व्यवतररक्त त्या व्यक्तीचे पालक त्या व्यक्तीच्या नािे ट्रस्ट 

िनि ूिकतात. 



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

 

अिा व्यक्तींच्या पालकाांना आपल्या अपत्याच्या भविष्याची िूप हचांता असत.े "आपल्यानांतर 

ह्याांचा साांभाळ कसा होईल?" हा प्रश्न त्याांना सताितो. 

 

ह्या कायद्याच्या आधारे पालक नेमता येतो. ऑनलाईन अजव करुन पालक नेमण ेत्या कायद्यामुळे 

सहज िक्य झाल ेआह.े अिा अपत्याच्या नािे त्याच्या भविष्याच्या िचावची तरतूद करणे 

पालकाांना िक्य होते; जेणे करुन त्याांना त्याांच्यानांतर आपल्या अपत्याचे कसे होईल ही हचांता 

रहाणार नाही.  

 

  



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

मतृ्यपूत्राचा नमनूा 

 

 

कायद्यानुसार ’मृत्यूपत्र कसे असािे’ अस ेकोठेही नमूद केललेे नाही पण ते पूिी म्हटल्याप्रमाण े

सोप्या भाषेत - गोंधळात न टाकणारे - स्पष्ट असािे. 

 

सुरुिातीला पूिवपीरठका असािी. 

 

मी _______________________ िय ______ रहाणार______________________ धमव 

______ कदनाांक ___________रोजी उत्तम िारररीक ि मानवसक अिस्थेत असताांना माझ्या 

मालमत्तेची किी िाटणी व्हािी ह्यासाठी ह ेइच्छापत्र वलवहत आह.े ह्यापिूी मी कोणतेही 

इच्छापत्र केललेे नाही. ह ेमाझ ेपवहले ि िेिटचे इच्छापत्र आह.े 

 

माझा जन्म ___________ माझ ेविक्षण _________ माझ ेलग्न __________ माझ्या 

कुटुांिात _________ आहते. माझी वमळकत पुढीलप्रमाण_े______________ मी त्याचे िाटप 

पुढीलप्रमाण ेकरु इवच्छतो.---- 

 

मी स्ििुिीने कोणाचेही दडपण नसताांना मनाच्या ि िरीराच्या उत्तम अिस्थेत ह ेवलहून ठेिल े

आह.े 

 

कदनाांक : ____________  

रठकाण : ____________   सही : ____________________________ 

 



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

िरील श्री. ___________________________________ याांनी माझ्यासमोर सदर 

मृत्यूपत्रािर सही केली आह.े ते िारररीक ि मानवसक वस्थतीत सक्षम अिस्थेत होते ह ेमी 

प्रमावणत करत आह.े माझ्यासमोर त्याांनी सही केली आह.े 

सावक्षदार – १. नाि :_____________________________ 

कदनाांक : ____________  

रठकाण : ____________  सही : ____________________________ 

 

 सावक्षदार – २. नाि :_____________________________ 

कदनाांक : ____________  

रठकाण : ____________  सही : ____________________________ 

 

 

 

  



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

थोडक्यात लक्षात ठेिण्याच्या िािी 

 

 

इच्छापत्र ककां िा मृत्यूपत्र म्हणजे आपल्या मृत्यूनांतर आपल्या वमळकतीच्या व्यिस्थापनािद्दल 

कायदिेीर उद् घोषणा होय.  

 

एकदा इच्छापत्र करण्याचा वनणवय घेतला की आपण आपल्या सांपत्तीची यादी करािी. 

लाभाधीकार् याांची वनश्चीती करािी. कोणाला ककती ि काय द्यायचे ह्याचा वनणवय घेऊन नोंद 

करािी. नांतर मृत्यूपत्र वलहून काढाि.े वमत्र िा सल्लागाराांची गरज िाटल्यास मदत घ्यािी.  

 

इच्छापत्र वलवहताांना पूणव नाि, िय, पत्ता वलहािा. स्ििुिीने ि मनाच्या आवण िरीराच्या 

पूणवपणे उत्तम अिस्थेत वलवहत आह ेअसे स्पष्ट नमूद करािे. 

 

प्रस्तािना म्हणजे पूिवपीरठका वलहािी. त्यात आपली जन्मताररि, जन्मरठकाण, विक्षण, 

व्यिसाय, अनुभि, मालमत्ता ि िारसा ह्याचा उल्लिे करािा. िारसा ि लाभावधकार् याांचा 

तपिील वलहािा. 

 

"माझी वमळकत कोणाकोणाला ि किी वमळािी ह ेमी ह्या मृत्यूपत्राद्वारे नमूद करुन ठेित आह"े 

असे वलहािे. 

 

वमळकत ही स्िकष्टार्जवत ि पणूवपण े एकट्याच्या मालकीची असािी. त्या वमळकतीच्या 

विल्हिेाटाचा कायदिेीर हक्क त्या व्यक्तीकड ेअसािा. जर लाभाथी मानवसकदषृ्ट्या सक्षम नसले 

तर पालक नेमािा. 



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

 

वििाय जर एिादा लाभाथी अगोदर मृत्य ूपािला तर त्याच्या िाटेची वमळकत इतराांना किी 

द्यािी याचाही स्पष्ट उल्लिे करािा. जर असा उल्लेि नसले तर ती वमळकत residuary estate 

िनते ि मृत्यूपत्रातील उल्लिेानुसार त्याची िाटणी होते िा कायद्यानुसार जे हक्कदार असतील 

त्याांना ती वमळकत जाते. 

 

मृत्यूपत्रात व्यिस्थापकाची नेमणूक करता येते. 

 

मृत्यूपत्राच्या िेिटी तारीि वलहािी ि ह ेअिेरचे मृत्यूपत्र आह ेअसे नमदू करािे. पूिी मृत्यूपत्र 

केलले े नाही अस े नमूद करािे िा पूिी केलेल ेमृत्यूपत्र रद्द अस े नमूद करािे. नांतर मृत्यूपत्र 

करणार् याची सही िा अांगठा प्रत्येक पानािर ि िेिटी करािी. दोन सावक्षदाराांची नािे, पत्ता, 

तारीि ि सही असािी. सावक्षदाराने "मृत्यूपत्रािरील कत्यावच्या सहीचे आम्ही सावक्षदार म्हणून 

सही करत आहोत" अस ेवलहािे. 

 

१. इच्छापत्र ियाच्या १८ िषे ियानांतर कोणीही सक्षम व्यक्ती िनि ूिकते. 

 

२. स्ित:च्या मालकीची सांपत्ती (जी िाटप करण ेिक्य  आह)े इच्छापत्राद्वारे दतेा येते. 

 

३. इच्छापत्र ककतीही िळेा िदलता येते. 

 

४. इच्छापत्र िक्यतो रटकाि ूकागदािर स्िच्छ अक्षरात िाडािोड न करता स्पष्टपणे वलहािे. 

ते कोणत्याही भाषेत अस ूिकते. 

 



 इच्छापत्र / मृत्युपत्र  (WILL) 

 डॉ सुजाता चव्हाण 

५. सांपत्ती िाटपाचा उल्लेि स्पष्टपण ेकरािा. 

 

६. इच्छापत्र नोंदणी ही कायद्यानुसार िांधनकारक नसते. 

 

७. इच्छापत्रािर दोन सक्षम व्यक्तींची स्िाक्षरी ि त्याांचा तपिील असािा लागतो. 

 

८. आपल्या इच्छेनुसार आपल्या सांपत्तीचे िाटप आपल्या पश्चात करण ेह्या इच्छापत्राने साध्य 

करता येते. 

 

९. इच्छापत्राद्वारे आयकर वनयोजन िक्य होते. 

 

१०. इच्छापत्र सुरवक्षत जागी ठेिाि ेि विश्वासू व्यक्तीस साांगून ठेिाि.े 

 

११. इच्छापत्राची सुरुिात आपली पूिवपीरठका दऊेन करािी. ह ेइच्छापत्र आह ेअस ेनमूद 

करािे. िाडािोड झाल्यास तेथ ेस्िाक्षरी करािी. जोडपत्र करता येते. पण ह ेकरताांना 

इच्छापत्रातील िदल स्पष्टपणे नमूद करािेत ि इच्छापत्राप्रमाणेच जोडपत्र तयार करािे. 

प्रत्येकिेळी ह ेिेिटचे इच्छापत्र आह ेह ेनमूद कराि.े नाि, रठकाण, ताररि ह ेवलहािे. 

इच्छापत्रात तारिेला वििेष महत्त्ि असत ेह ेलक्षात ठेिािे. 

 

एकां दरीत इच्छापत्र करण ेफारसे करठण िा िर्चवक नसते. उलट त्यामुळे आपल्यानांतर आपल्या 

सांपत्तीचे िाटप आपल्या मजीप्रमाणे िाांततेत पार पडते.    

 

******************  
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कसां िाटलां पसु्तक वमत्राांनो?  

रु्फ़कट असलां तरी दजेदार आह ेना?  

काही लोकाांचा असा समज आह ेकी जे रु्फ़कट वमळतां ते कमी दजावचां असेल. पण तसां 

नसतां. आपल्याला आपले आईिडील वमळतात ना की ते आपण विकत घेतो? आवण त्याांचे 

सांस्कार? आवण आपला दिे आपलां राष्ट्रीयत्ि? अगदी आपल्या आजूिाजूच्या हिेतला 

ऑवक्सजनही रु्फ़कटच वमळतो ना. आवण हा मौल्यिान मनुष्यजन्मही रु्फ़कटच वमळाला की 

आपल्याला!  

तेव्हा वमत्राांनो जे जे रु्फ़कट ते ते र्फ़ालतू असा समज असलेल्या लोकाांना एकदा ई 

सावहत्यच्या साइटिर आणा. ई सावहत्यची पुस्तकां  िाचायला द्या. तुम्ही जे परेाल तेच उगिेल. 

जर तुम्ही समाजात चाांगली मलू्यां परेाल तर तुम्हालाही या समाजात चाांगली िागणूक वमळेल. 

समाज म्हणजे आपणच की. वनदान आपल्या आजूिाजूचा समाज तरी मलू्यप्रधान करुया. 

चला तर वमत्राांनो, एक भव्य चळिळ उभारुया. यात प्रत्येकाने आपला सहभाग घेतला 

तर हा िाराकोटींचा महाराष्ट्र जगातला सिोत्कृष्ट अवभरुचीपूणव िाचकाांचा प्रदिे िनायला िेळ 

लागणार नाही. 

टीम ई सावहत्य 

esahity@gmail.com 

www.esahity.com 

एक प्रसन्न अनभुि 
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