
 Q.P. Code :05272 
 

1 
 

                                                         [Time: 3 Hours] [Marks:100] 

Please check whether you have got the right question paper. 
 

 

Q.1   Answer in not more than two sentence 
1. State the qualification of a familiy court judge. 
2. Give two rights of a karta. 
3. What is the penalty for demanding dowry? 
4. Explain the term polygamy and polyandry? 
5. What is partition? 
6. What is the effect of conversion in marriage? 
7. What is uniform civil code? 
8. State the difference between agnate and cognate. 
9. State two disqualifications to succession of property? 
10. State the punishment for glorification of sati. 

 

20 

Q.2  Write short notes of any four of the following 
1. Right to maintenance of a wife 
2. Rights of a co parcener 
3. reunion and reopening of partition 
4. child marriage. 
5. Family court 
6. condonation and connivance as bars to matrimonial relief 

 

20 

Q.3   Answer any two from the following  
 

GIve reasons for your answer 
1. Avni and Kishore are married to each other under Hindu Marriage Act. Kishore illtreated her 

and beat her on occasions. Her mother-in-law demanded cash and car from her. 
a. What provisions of law are available to Anvi against her in law? 
b. On what grounds can she ask for divorce? 

2. Sumit a male HIndu gifts flat to his married daughter D and property to his Son S,D dies and 
is survived by her mother, husband and son. 
a. Is the gift valid ? 
b. Who are entitled to the property of D ? 

3. A unmarried Hindu male wants to adopt a daughter to himself 
a. What are the legal conditions he has to comply with? 
b. Can be marry after adoption. If yes, What will be the relationship between the adopted 

daughter and his wife ? 
 

12 

Q.4  Answer any four of the following 
1. Explain separate property and modes of acquiring separate property. 
2. Ennumerate in detail the grounds available only to a wife for divorce under Hindu marriage 

Act. Explain cruetly and desertion as ground of divorce. 

3. Discuss the term partition and enumerate the person who have right to ask for partition. 
4. Explain different types of guardian of a Hindu minor. state the powers of guardians under 

Hindu Minority and Guardianship Act,1956 
5. Explain in detail adoption by a unmarried female under Hindu Adoption And maintenance 

Act 1956. 
6. Explain the rules for succession of a Hindu male dying intestate. 
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                              [वेळ: ३ तास] [गणु:१००] 

Please check whether you have got the right question paper. 

 
 

प्र.१   दोन वाक्यात उत्तरे लिहा. 
१. कुटुुंब न्यायाियाच्या न्याधीशाची पात्रता लिया. 
२. कत्यााचे दोन अधधकार लिहा. 
३. हुुंडा मागणाऱ्यास काय लशक्षा आहे? 

४. “बहुपत्नीतत्व” व “बहुपततत्व” सुंकल्पना स्पष्ट करा. 
५. ववभागणी म्हणज ेकाय? 

६. धमाांतराच्या वववाहावर काय पररणाम होतो? 

७. समान नागरी कायदा म्हणजे काय? 

८. “गोत्रज” (अॅग्नेट) व सजातीय (कॉग्नेट) मधीि फरक स्पष्ट करा. 
९. मािमत्तवेरीि वारासाहाक्काुंच्या कोणतहेी दोन आपत्त लिहा. 
१०. सतीचे समर्ाण करणाऱ्यास काय लशक्षा आहे? 

 

२० 

प्र.२  खािीिपकैी कोणत्याही चारवर टटपा लिहा  

१. पत्नीच्या पोटगीचा अधधकार 

२. सहटहस्सेदाराच ेअधधकार   

३. पनुासुंघटन सुंघटन व ववभागणीची पनुाउघडणी  

४. बािवववाह 

५. कुटुुंब न्यायािय 

६. कौटुुंबबक सरुक्षीततचेे हे प्रततबुंध असिेिे क्षमा व दिुाक्षतता  
 

२० 

प्र.३   खािीिपकैी कोणतहेी दोन उत्तरे कारणासकट लिहा. 
१. अनवी व ककशोर हे टहुंद ूवववाह कायदयाुंतगात वववाहबद्ध आहेत. ककशोर आणवविा त्रास देत 

असतो व प्रसुंगी मारहाण देखीि कारत असतो . ततची सासनेू ततच्याकड ेकाही रोकड व कारची 
मागणी केिी. 
अ. आणवविा तीच्या सासरच्या िोकाुंववरुद्ध कारवाई करणेसाठी काय कायदेशीर तरतदू आहे? 

ब. कोणत्या कारणाुंतगात आणवविा घटस्फोट मागता येईि? 

 

   २.  सलुमत ह्या टहुंद ूपरुुषाने स्वतःचा फ्िॅट त्याच्या ड वववाटहत मिुीस भेट म्हणून टदिा व 

      त्याची इतर मािमत्ता त्याचा मिुगा स ह्यास टदिी. ‘ड’मरण पाविी. तीच्या पश्चात ततची 
      आई पतत व मिुगा आहे. 

अ. वरीि भेट वधै आहे का ? 

ब. ड च्या मािमत्तवेर कुणाचे हक्क असणार ? 

 
 

 
(पढेु पहा.) 
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   ३.  अ ह्या टहुंद ूअवववाटहत परुुषािा त्याच्यासाठी एक मिुगी दत्तक घेण्याची इच्छा आहे. 
      अ. त्यासाठी अ िा कोणत्या वधै अतत पणुा कराव्या िागतीि ?  

      ब. तो दत्तक घेतल्यानुंतर वववाह करू शकतो का ? जर उत्तर हो असेि तर त्याही पत्नी व  

         मिुगी याुंच्यातीि नातसेुंबुंध काय असतीि ?  

    

प्र.४  खािीिपकैी कोणत्याही चार प्रश्नाुंची उत्तरे लिहा. 
१. ववभक्त मािमत्ता ही सुंकल्पना स्पष्ट करून ववभक्त मािमत्ता लमळवण्याचे वेगवेगळे प्रकार 

स्पष्ट करा. 
२. टहुंद ूवववाह कायदा १९५५ अन्त्राग्त फक्त टहुंद ूपत्नीसाठी अस्स्तत्वात असिेिी घटस्फोटाची 

कारणे लिहून “कू्ररता” व “त्याग” ह्या घटस्फोटाच्या कारणाुंवर चचाा करा.  

३. ववभागणी ही सुंकल्पना स्पष्ट करून कोणकोणत्या व्यक्तीुंना ववभागणी मागण्याचा हक्क आहे 
हे ववशद करा. 

४. टहुंद ूअज्ञानाच्या पािकत्वाच ेवेगवेगळे प्रकार स्पष्ट करा. व टहुंद ूअज्ञान व पािकत्व कायदा 
१९५६ अुंतगात त्याुंचे अधधकार स्पष्ट करा.  

५. टहुंद ूदत्तक व उदरतनवााह कायदा १९५६ अुंतगात टहुंफू अवववाटहत स्त्रीने दत्तक घेण्याच्या अटी 
स्पष्ट करा. 

६. मतृ टहुंद ूपरुुषाच्या सुंपत्ती सुंदभाातीि वारसाहक्क तनयम स्पष्ट करा. 
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