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हहदं ूउत्तराजिकार (स िारणा) कायदा, २००५ अन् वय ेझालले ेबदल 

हहदं ूउत्तराजिकार अजिजियम- १९५६ मध् य ेस िारणा करण् यासाठी कें द्र शासिािे ददिांक  

९ सप् टेंबर २००५ रोजी हहदं ूउत्तराजिकार (स िारणा) कायदा-२००५ अमंलात आणला.  

उक् त स िारणेन् वय ेहहदं ूउत्तराजिकार अजिजियम- १९५६ मध् य ेिेमके काय बदल झाल ेत् याबाबत 

माजहती.   

हहदं ूउत्तराजिकार (स िारणा) कायदा-२००५ 

THE HINDU SUCCESSION (AMENDMENT) ACT, 2005 

(क्रमांक ३९, सि२००५ चा)  

(NO. 39 OF 2005) 

[५ सप्टेंबर २००५.]  

[5th September, 2005.] 

हहदं ूउत्तराजिकार कायदा, १९५६ मध्ये स िारणा करणारा कायदा.  

An Act further to amend the Hindu Succession Act, 1956. 
 

भारतीय प्रजासत्ताकाच्या छप्पिाव्या वर्षी संसदेिे खालीलप्रमाणे कायदा केला आह.े 

BE it enacted by Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as 

follows: 
 

१. लघ ूशीर्षषक आजण प्रारंभ:  

(१) या कायद्याला हहदं ूउत्तराजिकार (द रुस्ती) कायदा, २००५ असे म्हटल ेजाईल. 

1. Short title and commencement:  

(1) This Act may be called the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005. 
 

(२) कें द्र सरकार जिय क्त करेल अशा तारखेपासूि अजिकृत राजपत्रातील अजिसूचिेद्वारे, तो 

अंमलात येईल. 

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by 

notification in the Official Gazette, appoint. 
 

२. कलम ४ ची द रुस्ती: हहदं ूउत्तराजिकार कायदा, १९५६ (१९५६ चा ३०) च्या कलम ४ मध्ये 

(याप ढे म ख्य कायदा म्हणूि संदर्भषत), उप-कलम (२) वगळण्यात येईल. 

कलम ६ िवीि, बदलण् यात यईेल. 

वगळललेा पवूीचा कलम ४(२): शंकाजिरसिार्ष याद् वारे असे घोजर्षत करण्यात येत आह ेकी, या अजिजियमात 

अंतभूषत  असलेल्या कोणत्याही गोष्टींम ळे, कृजर्ष िारण जजमिीच्या त कडेबंदीसाठी ककंवा कमाल मयाषदांच्या 

जिजितीसाठी अर्वा अशा िारणजजमिीसंबंिी क ळवजहवाट अजिकारांच्या प्रक्रातंीसाठी उपबंि करणाऱ्या त्या त्या 

काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या उपबंिांवर पररणाम होतो अस ेमािले जाणार िाही. 
 

2. Amendment of section 4.-In section 4 of the Hindu Succession Act, 1956 (30 of 

1956) (hereinafter referred to as the principal Act), sub-section (2) shall be omitted. 

Substitution of new section for section 6. 
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बदलण् यात आललेा पवूीचा कलम ६:- जेव्हा एखादा हहदं ूप रुर्ष या अजिजियमाच्या प्रारंभािंतर मृत्यू पावला असूि 

त्याच्या मृत्यूसमयी जमताक्षरा सहदायकी संपत्तीत त्याचा जहतसंबंि असेल तेव्हा, त्याचा त्या संपत्तीतील जहतसंबंि 

उत्तरजीजवत्वाच्या तत्वाि सार सहदायकीतील उत्तरजीवी सदस्यांकडे प्रक्रांत होईल, या अजिजियमाि सार िव्ह े: 

परंत , जर मृताच्या माग,े अि सूचीच्या १ च् या वगाषमध्ये जवजिर्दषष्ट केलेल्या स्त्री-िातलग ककंवा जो अशा  

स्त्री-िातलगांमार्ष त दावा सागंतो असा त्या वगाषतील जवजिर्दषष्ट प रुर्ष-िातलग हयात असेल तर, मृताचा  

जमताक्षरा सहदायकी संपत्तीतील जहतसंबंि या अजिजियमाखाली, मृत्य पत्रीय ककंवा प्रकरणपरत्वे, अमृत्य पत्रीय 

उत्तराजिकाराि सार प्रक्रांत होईल, उत्तरजीजवत्वाच्या तत्त्वाि सार िव्ह.े 

 

३. कलम ६- िवीि कलम बदलण:े म ख्य कायद्याचा कलम ६ बदलला जाईल, म्हणजे:  

'६ʼ. सहदाजयकी मालमत्तमेध्य ेस् वारस् याच ेहस्तातंरण. 

(१) हहदं ूउत्तराजिकार (स िारणा) कायदा, २००५ च्या प्रारंभापासूि आजण जमताक्षरा कायद्याद्वारे 

शाजसत संय क्त हहदं ूक ट ंबात, सहपररवाराची म लगी,  

(अ) जन्मािे म लाप्रमाणचे जतच्या स्वत: च्या अजिकारािे एक सहदायक बिेल; 

(ब) जर अशी म लगी म लगा असती तर जतला सहदाजयकी मालमत्तमेध्य ेजे समाि अजिकार 

जमळाले असत ेते सवष अजिकार जतला जमळतील; 

(क) ती उक्त सहदाजयकी मालमत्तचे्या संदभाषत म लाला असणार् या समाि दाजयत्वांच्या अिीि 

असेल, आजण हहदं ूजमताक्षरा संदभाषतील कोणत्याही संदभाषमध्य ेसहदायक म् हणूि म लीचा संदभष 

समाजवष्ट आह ेअस ेमािले जाईल: 

तर्ाजप, या उप-कलममध्ये समाजवष्ट असलेली कोणतीही बाब २० जडसेंबर २००४ या ददवसापूवी 

झालेल्या मालमत्तेच् या कोणत् याही जवभाजिाला ककंवा कोणत्याही हस् तातंरणाला, मृत्य पत्राद् वारे 

झालेल् या जवभाजि ककंवा हस् तातंरणासह, प्रभाजवत करणार िाही ककंवा अवैि ठरजवणार िाही.  
 

3. Substitution of new section for section 6.-For section 6 of the principal Act, the 

following section shall be substituted, namely: 

'6. Devolution of interest in coparcenary property. – 

(1) On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 

2005, in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a 

coparcener shall, 

(a) by birth become a coparcener in her own right in the same manner as the son; 

(b) have the same rights in the coparcenary property as she would have had if she had 

been a son; 

(c) be subject to the same liabilities in respect of the said coparcenary property as that 

of a son, 

and any reference to a Hindu Mitakshara coparcener shall be deemed to include a 

reference to a daughter of a coparcener: 

Provided that nothing contained in this sub-section shall affect or invalidate any 

disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of 

property which had taken place before the 20th day of December, 2004. 
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(२) कलम ६, पोट-कलम (१) अन् वये जी हहदं ूमजहला ज्या संपत्तीची हक्कदार बिेल, ती संपत्ती 

जतच्याकडे सहदाजयकीच् या मालकी हक् कासह जाईल आजण या कायद्यात ककंवा त् यावेळी अंमलात 

असलले् या इतर कोणत्याही कायद्यामध्ये काहीही िम द असले तरीही, अशा मालमत्तेची 

जतच्याकडूि मृत् य पत्राद् वारे जवल्हवेाट लावली जाऊ शकेल. 
 

(2) Any property to which a female Hindu becomes entitled by virtue of sub-section 

(1) shall be held by her with the incidents of coparcenary ownership and shall be 

regarded, notwithstanding anything contained in this Act, or any other law for the 

time being in force, as property capable of being disposed of by her by testamentary 

disposition. 
 

(३) हहदं ूउत्तराजिकार (स िारणा) कायदा, २००५ अंमलात आल्यािंतर हहदं ूव् यक् तीचा मृत्यू 

झाल्यास, जमताक्षरा कायद्याद्वारे शाजसत संय क्त हहदं ूक ट ंबाच्या मालमत्ततेील त्याचे स्वारस्य या 

कायद्याि सार मृत्य पत्राद्वारे ककंवा वारसाहक्काि सार जवतरीत केल ेजाईल, जजजवताजिकाराि सार 

िाही, आजण सहदाजयकी मालमत्तेच ेजवभाजि झाले आह ेअसे मािले जाईल आजण,  

(अ) वाटपात म लाला जो जहस् सा वाटप केला जातो तोच समाि जहस्सा म लीला जमळेल.  

(ब) पूवष-मृत म लगा ककंवा पूवष-मृत म लीचा जहस् सा, वाटपाच् या वेळी ते जजवंत असते तर त्यांिा 

जमळाला असता तो जहस् सा, अशा पूवषमृत म लाच्या ककंवा अशा पूवष-मृत म लीच्या हयात असलले्या 

आपत् याला वाटप केला जाईल; आजण 

(क) पूवष-मृत म लाच् या ककंवा पूवष-मृत म लीच् या पवूष-मृत म लाचा जहस्सा, जसे की वाटपाच् या वेळी 

तो ककंवा ती जजवंत असती तर जमळाले असत,े त्याच प्रकारे पूवष-मृत म लाच्या ककंवा पूवष-मृत 

म लीच् या आपत् याला वाटप केला जाईल. 

स्पष्टीकरण: या पोटकलमच्या हतूेसाठी, हहदं ूजमताक्षर सहदायकाचा जहस् सा हा त्याच्या मृत्यूपूवी 

मालमत्तेच ेजवभाजि झाले असते तर त्याला मालमत्तेतील जो जहस् सा वाटप करण्यात आला असता 

तो जहस् सा मािला जाईल, मग तो जवभाजिाचा दावा करण्यास पात्र असो ककंवा िसो.  
  
(3) Where a Hindu dies after the commencement of the Hindu Succession 

(Amendment) Act, 2005, his interest in the property of a Joint Hindu family 

governed by the Mitakshara law, shall devolve by testamentary or intestate 

succession, as the case may be, under this Act and not by survivorship, and the 

coparcenary property shall be deemed to have been divided as if a partition had taken 

place and, 

(a) the daughter is allotted the same share as is allotted to a son; 

(b) the share of the pre-deceased son or a pre-deceased daughter, as they would have 

got had they been alive at the time of partition, shall be allotted to the surviving child 

of such predeceased son or of such pre-deceased daughter; and 

(c) the share of the pre-deceased child of a pre-deceased son or of a pre-deceased 

daughter, as such child would have got had he or she been alive at the time of the 

partition, shall be allotted to the child of such pre-deceased child of the pre-deceased 

son or a pre-deceased daughter, as the case may be. 
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Explanation. For the purposes of this sub-section, the interest of a Hindu Mitakshara 

coparcener shall be deemed to be the share in the property that would have been 

allotted to him if a partition of the property had taken place immediately before his 

death, irrespective of whether he was entitled to claim partition or not. 
 

(४) पजवत्र जबाबदारी रद् द: हहदं ूउत्तराजिकार (स िारणा) कायदा, २००५ अंमलात आल् यािंतर, 

कोणतेही न्यायालय म लगा, िातू ककंवा पणतू यांच्या जवरुद्ध वडील, आजोबा ककंवा पणजोबा 

यांच्याकडूि देय असलले्या कजाषच्या वस लीसाठी कारवाई करण्याचा हहदं ूकायद्यांतगषत असललेा 

पजवत्र जबाबदारी या केवळ िार्मषक कतषव्याच्या आिारावर कोणताही अजिकार मान्य करणार 

िाही. 

परंत  हहदं ूउत्तराजिकार (द रुस्ती) कायदा, २००५ अंमलात येण्यापूवी करार झालले्या कोणत्याही 

कजाषच्या बाबतीत, या उपकलमामध्य ेसमाजवष्ट असलले्या खालील कोणत्याही गोष्टीवर पररणाम 

होणार िाही. 

(अ) कोणत्याही ििकोचा म लगा, िातू ककंवा पणतू यांच्या जवरुद्ध कारवाई करण्याचा अजिकार, 

ककंवा 

(ब) अशा कोणत्याही कजाषच्या संदभाषत केलले ेकोणतेही हस् तातंरण आजण असा कोणताही 

अजिकार, पजवत्र जबाबदारीच् या िार्मषक दाजयत्वाच्या जियमांतगषत त्याच पद्धतीिे आजण त्याच 

मयाषदेपयंत लागू असेल जसा तो हहदं ूउत्तराजिकार (स िारणा) कायदा, २००५ अंमलात 

येण् यापूवी लागू केला गेला असता.  

स्पष्टीकरण: खंड (अ) च्या हतूेसाठी, "म लगा", "िातू" ककंवा "पणतू" ही अजभव्यक्ती यर्ाजस् र्ती 

म लगा, िातू ककंवा पणतू, ज्याचा जन्म ककंवा दत्तक जविाि, हहदं ूउत्तराजिकार (स िारणा) कायदा, 

२००५ अमंलात येण्यापूवी झाला आह ेअस ेमािल ेजाईल.  
 

(4) After the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, no 

court shall recognize any right to proceed against a son, grandson or great-grandson 

for the recovery of any debt due from his father, grandfather or great-grandfather 

solely on the ground of the pious obligation under the Hindu law, of such son, 

grandson or great-grandson to discharge any such debt: 

Provided that in the case of any debt contracted before the commencement of the 

Hindu Succession (Amendment) Act, 2005, nothing contained in this sub-section 

shall affect 

(a) the right of any creditor to proceed against the son, grandson or great-grandson, 

as the case may be; or 

(b) any alienation made in respect of or in satisfaction of any such debt, and any such 

right or alienation shall be enforceable under the rule of pious obligation in the same 

manner and to the same extent as it would have been enforceable as if the Hindu 

Succession (Amendment) Act, 2005 had not been enacted. 

Explanation. For the purposes of clause (a), the expression "son", "grandson" or 

"great-grandson" shall be deemed to refer to the son, grandson or great-grandson, as 

the case may be, who was born or adopted prior to the commencement of the Hindu 

Succession (Amendment) Act, 2005. 
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(५) या कलमात समाजवष्ट असललेी कोणतीही बाब त् या जवभाजिाला लागू होणार िाही, जे 

जवभाजि २० जडसेंबर २००४ या ददवसापूवी अमंलात आल ेअसेल. 

स्पष्टीकरण: या कलमाच्या उद्देशांसाठी "जवभाजि" म्हणजे िोंदणी कायदा, १९०८ अन् वय े 

रीतसर िोंदणी केलेल्या जवभाजिाच्या दस् तऐवजाद्वारे केलले ेकोणतेही जवभाजि ककंवा 

न्यायालयाच्या जडक्रीद्वारे झाललेे जवभाजि.' 
 

(5) Nothing contained in this section shall apply to a partition, which has been 

affected before the 20th day of December, 2004. 

Explanation. For the purposes of this section "partition" means any partition made by 

execution of a deed of partition duly registered under the Registration Act, 1908 (16 

of 1908) or partition effected by a decree of a court.'. 

 

४. कलम २३ वगळण् यात यईेल: म ख्य कायद्याचे कलम २३ वगळण्यात येईल. 

4. Omission of section 23.- Section 23 of the principal Act shall be omitted. 
 

वगळण् यात आलले ेकलम २३. जेर्े एखाद्या अकृतमृत्य पत्र हहदंचू्या मागे अि सूचीच्या वगष १मध्ये जवजिर्दषष्ट केलेले 

प रुर्ष व जस्त्रया असे जवजवि वारस हयात असतील व त्याच्या ककंवा जतच्या संपत्तीत सपूंणषपणे त्याच्या ककंवा जतच्या 

क ट ंबातील घटकव्यक्तींचे वास्तव्य असणार् या राहत्या घराचा समावेश असेल तेर्े, या अजिजियमात काहीही 

अंतभूषत असले तरी, अशा कोणत्याही स्त्री-वारसदाराचा राहत्या घराच्या वाटणीची मागणी करण्याचा अजिकार 

प रुर्ष वारसदार त्यातील आपापले जहस्से जवभागण्याचे ठरवीपयंत उद्भवणार िाही, पण स्त्री-वारसदाराला तरे्े 

राहण्याचा अजिकार असेल. 

परंत , अशी स्त्री-वारसदार कन्या असेल त्याबाबतीत, जर ती अजववाजहत असेल ककंवा जतच्या पतीिे जतला टाकले 

असेल ककंवा ती त्याच्यापासिू जवभक्त झाली असेल ककंवा जविवा असेल तरच जतला त्या राहत्या घरात राहण्याचा 

अजिकार प्राप्त होईल. 

 

५. कलम २४ वगळण् यात यईेल: म ख्य कायद्याचे कलम २४ वगळण्यात येईल. 

5. Omission of section 24-Section 24 of the principal Act shall be omitted. 
 

वगळण् यात आलले ेकलम २४. अकृतमृत्य पत्र व्यक्तीशी जी व्यक्ती पूवषमृत प त्राची जविवा, पूवषमृत प त्राच्या पूवषमृत 

प त्राची जविवा ककंवा भावाची जविवा म्हणूि संबंजित आहे अशी कोणतीही बारसदार स्त्री, जर उत्तराजिकार ख ला 

होतो त्या ददिांकास ती प िर्वषवाजहत असेल तर, अशी जविवा म्हणूि ती अकृतमृत्य पत्र व्यक्तीच्या संपत्तीची 

उत्तराजिकारी होण्यास हक्कदार असणार िाही. 

 

६. कलम ३० मध्य ेस िारणा: म ख्य कायद्याच्या कलम ३० मध्ये, "त्याच्याद्वारे जवल्हवेाट 

लावली",  या शबदाऐंवजी, "त्याच् या ककंवा जतच्याद्वारे जवल्हवेाट लावली" असे शबद बदलण् यात 

येतील. 

6. Amendment of section 30.-In section 30 of the principal Act, for the words 

"disposed of by him", the words "disposed of by him or by her" shall be substituted. 

Amendment of Schedule. 



 

डॉ. सजंय क ं डटेकर, उपजजल् हाजिकारी -  हहदं ूउत्तराजिकार (स िारणा) कायदा, २००५ अन् वयचे ेबदल  pg. 6 

७. अि सचूीत स िारणा: म ख्य अजिजियमाच्या अि सूचीमध्ये (कलम ८), "वगष १" या उप-

शीर्षषकाखाली "पूवष-मृत म लाच्या पूवष-मृत म लाची जविवा" या शबदांिंतर,  

"पवूषमतृ म लीच्या पवूषमतृ म लीचा म लगा (पणत )  

पवूषमतृ म लीच्या पवूषमतृ म लीची म लगी (पणती)  

पवूषमतृ म लाच्या पवूषमतृ म लाची म लगी (पणती)  

पवूषमतृ म लाच्या पवूषमतृ म लीची म लगी (पणती)  

ह ेवारस जोडल ेजातील. 
 

म ख् य कायद् यामध् य ेिम द वगष १ च ेवारस:१. प त्र, २. कन्या, ३. जविवा, ४. माता, ५. पूवषमृत प त्राचा प त्र, ६. 

पूवषमृत प त्राची कन्या, ७. पूवषमृत कन्येचा प त्र, ८. पूवषमृत कन्येची कन्या, ९. पूवषमृत प त्राची जविवा, १०. पूवषमृत 

प त्राच्या पूवषमृत म लाचा प त्र, ११. पूवषमृत प त्राच्या पूवषमृत प त्राची कन्या, १२. पूवषमृत प त्राच्या पूवषमृत प त्राची 

जविवा. 

7. Amendment of Schedule. In the Schedule to the principal Act, under the sub-

heading "Class 1", after the words "widow of a pre-deceased son of a pre-deceased 

son", the words "son of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter 

of a pre-deceased daughter of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased 

son of a pre-deceased daughter; daughter of a pre-deceased daughter of a pre-

deceased son" shall be added. 

 

टी.के.जवश्विार्ि,  

भारत सरकारचे सजचव.  

 

T. K. VISWANATHAN, 

Secy. to the Govt. of India. 

 
 

 

 

 

 


