BTL Question Set
१)भारतीय करार कायदा कोण या वष कर यात आला
१) 1972
२) 1872
3) 1962
४) 1772
२) येक वचनाला आ ण एकमेकांचे
१) वचन
२) ताव
३) ठराव
४) तफल

तफल असणा या वचना या संचाला...... हणतात

३) या ठरावाची कायदे शीर अंमलबजावणी केल जाते या ठरावास.... हणतात
१) करार
२) ताव
३) संघटना
४) वीकृती
४) खाल लपैक चक
ु चे वधान नवडा
१) ताव व श ट कंवा साधारण असू शकतो
२) तावासाठ कमान पाच प ाची आव यकता असते
३) ताव श य असले या कृ याबाबत बाबतचा असावा
४) ताव वनंती या व पात असावा
५) खाल ल पैक कोणता कराराचा कार आहे नाह
१) य करार
२) वज नय करार
३) यथ कराड
४) चोर चा करार
६) भारतीय माल व
१)१९३०
२)१८५६
३ )१८७२
४)१८३०

कायदा के हा लागू कर यात आला

७) व तू खरे द करणा या कंवा खरे द कर याचे कबल
ू करणा या य तीला........ हणतात
१) व े ता
२) ाहक
३) यापार
४) दलाल

८) मालाची सवात जा त कंमत बोलणा या य तीला मालाची व
१) ललावाने व
२) व श याने व
३) रोखीने व
४) उधार वर व

कर यात येते याला...... हणतात

९) एफ ओ बी करार हणजे__
१) ऑन बोड कॉ टॅ ट
२)
ऑन बॉडी
३)
फॉर सेल
४)
फॉर ड ल हर
१०) व तू व
या वेळी पण
ंू ा .....
ू पणे काढता येतात व यांची पण
ू पणे ओळख पटलेल असते अशा व तन
हणतात
१) महाग व तू
२) व त व तू
३) व श ट व तू
४) हल या व तू
११)व तू या खरे द ब दल पैशा या व पात व े याला दले या मोबदला........ हणतात
१) कंमत
२) दलाल
३) नफा
४) तोटा
१२) चलन म द तऐवज कायदा के हा लागू कर यात आला
१) 1884
२) 1881
३) 1984
४) 1893
१३) चलन म द तऐवज तयार करणा या य तीने यावर....... करणे आव यक असते
१) श का उमटवणे
२) सह
३) पेटंट
४) अंगठा
१४) तावासाठ कमान कती प ाची आव यकता असते
१) एक
२) दोन
३) तीन

४) चार
१५) अद व े ता हणजे कोण.
१) पैसे न मळालेला व े ता
२) पैसे मळायला व े ता
३) दलाल खाणारा व े ता
४) अशी सट
ू दे णारा व े ता
१६) खाल लपैक चक
ु चे वधान ओळखा
१) तफल वा त वक असते
२) तफल कायदे शीर असते
३) तफल हे येक करारासाठ वतं असावे
४) तीपल हे बेकायदे शीर असू शकते
१७) खाल लपैक कोणता तफलाचा कार आहे
१) कायदे शीर तफल
२) बेकायदे शीर तफल
३) वतमानकाल न तफल
४) लाटर लागणे
१८) माल व
या करारातील करारातील मु य उ द टे पण
ू हो यास आव यक असते या अट ला काय
हणतात
१) मख
ु अट
२) द ु यम अट
३) वतीय अट
४) नाजक
ू अट
१९) येक धनादे श....... असतो
१) द तऐवज
२) प
३) हुंडी
४) वचन
२०) जे हा कराराचे दो ह प
१) पण
ू करार
२) बेकायदे शीर करार
३) य करार
४) यथ करार

आपाप या जबाबदा या पण
ू करतात या कराराला........ हणतात

२१) चलन म द तऐवज चा कायदा....... वष लागू कर यात आला
१) 1981
२) 1890
३) 1972

४) 1881

२२) पैशा या व पात वापर यात येणारा द तऐवज हणजे........
१) चलन म द तऐवज
२) कॅलडर
३) उतारा
४) ताव
२३) द तऐवज हे ........ असणे आव यक असते

१) ल खत

२) त डी
३) वतमानप
४) भाषणात
२४) हुंडी साठ कमीत कमी कती प
१)५
२)३
३)२
४)०

असावेत

२५) खाल लपैक चलनाचा द तावेज ओळखा
१) लॉटर तक ट
२) हुंडी
३) पैसा
४) ताव
२६) नमाता = आदे शक ::
१) वचनदाता
२) ताव
३) ताव वीकृत
४) दाता
२७)हुंडी ...
१) त डी
२) लेखी
३) चलन
४) सरळ

तावदाता = ?

व पातील होय

२८) खाल लपैक हुंडी चा कार ओळखा
१) मद
ु ती नस
ु ार हुंडी
२) थळ नस
ु ार हुंडी
३) यवहारा नस
ु ार हुंडी

४) वर लपैक सव

२९) र कम वसल
ू करणार य ती .... हणन
ू ओळखल जाईल
१) धारक
२) यथा वधी धारक
३) ि वकृता
४) कोणतेह नाह
३०) खाल ल पैक कोणते लेखांकनाचे कार नाह
१) साधे रे खांकन
२) वशेष रे खांकन
३) नयं त रे खांकन
४) वर लपैक सव
३१) खाल ल पैक कोण या कलमानस
ु ार सामा य पु ठाकन कर यात येते
१) कलम 16
२) कलम 15
३) कलम 14
४) कलम 2
३२) एका य तीने काह मालम ा ह ह दस
ु या य तीस वकल याचे पैसे दे या या पोट .......चेक दले ले
जातात
१) बेरर चेक
२) पो ट डेटेड चेक
३) ॉस चेक
४) कोणतेह नाह
३३) कामगार हा उ पादनाचा....... आ ण मानवी घटक आहे
१) स य
२) कायदे शीर
३) राजक य
४) एकह नाह
३४) मा हती तं
१)२०००
२)१९८८
३)१८९०
४)२००१

ान कायदा के हा लागू कर यात आला

३५).......... हणजे कोणतेह इले
होय
१) नयं ण

ॉ नक अ भलेखाचे वगणी दाराने केलेले इले

ॉ नक व पाचे अ ध माणन

२) डिजटल सह
३) ट
ं आउट
४) एकह नाह

३६)......... हणजे क सरकारने कलम 16 नस
ु ार व हत केलेल सरु ा
१) सरु ा कायप धती
२) ई- ग हनस
३) ई-बँ कंग
४) एस स यु रट
३७) खाल लपैक पेटंट कार ओळखा
१) व तू पेटंट
२)
या पेटंट
३) फ त एक
४) एक आ ण दोन
३८) या शोधासाठ पेटंट मळवायची असते या शोधात...... असावे
१) ना व य
२) जन
ु ाट
३) आकषक
४) वर लपैक नाह
३९) बौ धक संपदा अ धकार यापैक मह वाचा अ धकार हणजे..... होय
१) नयोजन
२) संघटन
३) यव थापन
४) पेटंट
४०) पेटंट अ धकार....... दला जातो
१) कायमचा
२) व श ट कालावधीसाठ
३) कधीह नाह
४) आव यक ते हा
४१) शोधासाठ पेटंटचा कालावधी.......... वषाचा असतो
१) 20
२) 5
३) 6
४) 15
४२) खाल लपैक कोणते अ धकार शोध क यास ा त होता
१) शोधा चा वापर करणे

२) शोधाची व करणे
३) फ त एक
४) एक आ ण दोन

४३)भागीदार कायदा ची थापना कोण या वष कर यात आल
१) 1932
२) 1832
३) 1632
४) 1732
४४) या नावा खाल साथ चा यापार चालवला जातो याला...... असे हणतात
१) भागीदार
२) साथनाम
३) संघटना
४) यव थापन
४५) भागीदारांना यापार संचालन ......... भाग घे याचा पण
ू अ धकार आहे
१) स य
२) नि य
३) नकारा मक
४) होकारा मक
४६) कोणताह धंदा यापार उ पादन सेवा नोकर कंवा उ योग धंदा याचा......... या सौ यात समावेश होतो
१) नयोजन
२) नयं ण
३) संघटन
४) उ योग
४७) वेतन हणजे........ व पास कोण याह कामगारांना या या कामाब दल दलेला मोबदला होय
१) ब ीस
२) पैशा या
३) धा य
४) कोणतेह नाह
४८) र कम दे याब दल चे वचन हे ....... असले पा हजे
१) अट यु त
२) लेखी
३) वना अट
४) नि चत
४९) पेटंट ह क हे ........ साठ दल जातात
१) शोध घेणे

२) शोध लावणे
३) यापार उलाढाल
४) व

५०). ...... हणजे अशी य ती क िजला मालाची संपण
ू कंमत दल नाह
१) नमाता
२) ि वकरता
३) ाहक
४) आ द य व े ता
५१) डिजटल सह नमाण कर यासाठ वापर यात येणार क कंवा चावी हणजे
१) सावज नक क
२) मु य क
३) खाजगी क
४) सरु
तक
५२) या हुंडी ची न मती ती ह ता परु ते पैसे वीकार याब दल केल जाते तला ....... हटले जाते
१) यापार
२) अनु ह
३) मद
ु तीची
४) मागणीची
५३) सामा य व पा या पेटंटचा कालावधी....... इतका वष असतो
१) 20
२) 15
३) 7
४) 5
५४) सामा यपणे पेटंट आहे ....... साठ दल जाते
१) व तू आ ण
या
२) व तू आ ण रोख र कम
३) रोख र कम आ ण
या
४) परदे शी व तू

५५) डिजटल वा र तपासणी करणा या य तीला........असे हणतात
१) मा णत अ धकार
२) वभागीय अ धकार
३) व अ धकार
४) शाखा यव थापक

५६) धनादे श कंवा चेक व श ट बँकेवर काढलेले........ होय
१) वचन च ठ
२) व नमय प
३) नधी
४) दे णगी
५७) कायदे शीर करायची आव यकता त वे........
१) ताव आ ण ि वकु ी
२) कायदे शीर संबध
ं
३) मु त संमती
४) वर ल सव
५८) एका शोधासाठ कती पेटंट दले जातात
१) 5
२) 2
३) 10
४) 1
५९) चलन म द तऐवज हे ....... असले पा हजे
१) त डी
२) नि चत
३) लव चक
४) लेखी
६०) माल व चा कायदा....... पासन
ू सु झाला
१) 1 जल
ु ै 1938
२) 1जल
ु ै 1948
३) 1 जल
ु ै 1930
४) 1 जल
ु ै 1920
६१) या कराराची अंमलबजावणीकरता येत नाह याला...... हणतात
१) यथ करार
२) अ या त करार
3) ता य करार
४) कायदे शीर करार

६२)भागीदार ची थापना कर यासाठ कमान कती य तींची आव यकता असते.
१)पाच

२)चार
३)तीन
४)दोन
६२)व तू सेवा कर कायदा भारतात....... रोजी लागू कर यात आला
१)1 ए ल 2017
२)1 जन
ू 2017
३)1 जल
ु ै 2017
४)31 जल
ु ै 2017
६३) तावा या कायदे शीर अट कोण या
१) तावासाठ कमान दोन प ांची कंवा य तीचीआव यकता असते
२) ताव फ त श य असले या कृ यांब दल केला पा हजे
३) ताव दस
ु या य तीची संमती मळव या या उ दे शाने केला पा हजे
४)वर ल सव
६४)
१)
२)
३)
४)

ताव वीकृती संबध
ं ी या कायदे शीर नयम खाल ल गो ट चा समावेश नसतो
ताव संपण
ू पणे वीकारला पा हजे
तावात काह अट मा य के या पा हजे
ताव वीकृती प धत
ताव यो य मद
ु तीत वीकृत झाला पा हजे

६५) तफल हणजे.......नसते
१) कंमत
२) नफा
३) मोबदला
४) वचन कंमत
६६) तफलाची वै श ये कोणती
१) तफला चे कृ य तावका या इ छे नस
ु ार केले जाते
२) तफल हे वा तव असते
३) तफल हे मू यवान असते
४)वर ल सव
६७) तफला चे कार कोणते
१) वतमानकाल न तफल
२) भत
ू काल न तफल
३) भ व यकाल न तफल
४) वर लपैक सव

६८)करार हणजे.......
१)काय याने अंमलबजावणी करताना ठराव

२)कायदे शीर तफल
३) तसरा प
४)कायदे शीर नयम
६९)स ान य ती वय कती
१) १५ वष
२) १८ वष
३) २० वष
४) २१वष
७०) करपा य तीची वै श ये कोणती
१)स ान य ती
२)सू
य ती
३) य तीला कोण याह काय याने अपा ठरवलेले नसावे
४)वर ल सव
७१)करार य ती संमती खाल ल पैक कोण याह एका कारणामळ
ु े दलेल नसते ते हा यास मु त संम त असे
हणतात
१)धाक कंवा बल योग
२)अनु चत भाव कंवा नै तक वजन
३)कपट कंवा फसवणक
ू
४)वर ल सव
७२)कपट कंवा फसवणक
ू कोण या कारणाने होत नाह
१) जाणन
बोल
न
खोटे
न
बोलणे
ू
ू
२) दस
ू स य लपवन
ू ठे वणे
ु या य तीपासन
३) हे तप
ु रु कर खोटे बोलणे
४) दस
ू होईल असे कृ य करणे
ु याची फसवणक
७३)चक
ु मळ
ु े ठराव र द हो यासाठ कोण या अट पण
ू करा या लागतात
१)चक
ू दो ह य तींची असावी लागते
२)चक
ं ी असले पा हजे
ु ा करारा या मह वा या वषयासंबध
३)चक
काय
या
या
अ
ानाम
ळ
े
होता
कामा
नये
ू
ु
४)वर लपैक सव
७४)सामािजक धोरणा व ध समज या जाणा या ठरावात खाल ल गो ट चा समावेश नसतो
१)श श
ू ी करार न करणे
२) यापार तबंधक करार
३) ववाह तबंधक ठराव
४) पैजेचा ठराव

७५)घटनावलंबी करार हणजे .....

१)एखाद अनव
ु ं शक घटना घडणे
2)एखाद अनव
ु ं शक घटना न घडणे
3)कराची पत
ू ता करणे कंवा न करणे
४)वर ल सव
७६)कराराचा कोणता कार नाह
१) य करार
२) अपण
ू करार
३) कायदे शीर करार
४) वजनीय करार
७७) कराराची मल
ु त वे कोणती आहे त
१) कमान दोन य ती
२) कायदे शीर उ द ट
३) कायदे शीर तफल
४) वर ल सव
७८) कराराची समा ती खाल ल कारणाने होत नाह
१) कराराचा भंग के याने
२) कराराची पत
ू ता न करणे
३) कराराचे नत
ू नीकरण करणे
४) कराराची पत
ू ता करणे अश य झा यास
७९) करारभंगा चे कार कोणते
१)वा त वक करारभंग
२)अपे त कंवा रचना मक अभंग
३)ठरा वक कालावधीत वचन पण
ू न करणे
४)वर ल सव
८०)भारतीय माल व काय या या वै श ये म ये खाल ल गो ट चा समावेश नसतो
१) यापारातील व तू चल असतात
२) यापारातील व तू अचल असतात
३) यापार आ ण ाहक यां यात सस
ु ू ता असावी
४)व तू आ ण माला या खरे द - व चे यवहार कायदे शीर असावेत
८१) माल व करा या मख
ु अट
१) मालक ह काबाबत मख
ु अट
२) वणनानस
ु ार मख
ु अट
३) माला या नमन
े
ु बाबत मख
ु अट
४) वर ल सव

८२) अद व े ता कोणास हणतात
१) या व े याला खरे द दाराने पण
ू कंमत दलेल नसते
२) या व े याला खासदाराने आगाऊ कंमत दलेल असते
३) या व े याला खरे द दाराने रोख र कम दलेल असते
४)वर ल सव
८३) अद व े याचे खाल ल अ धकार नाह त
१) व तच
ू ा ताबे ह क
२) व तू वासात अड वणे
३) व तच
ू ी पन
ु व न करणे
४) खरे द दाराचे अद व े या व ध अ धकार
८४) माल पाठव याचे कार कोणते
१) मालाची य पाठवणे
२) मालाची रचना मक पाठवणे
३) मालाची सांके तक पाठवणे
४) वर लपैक सव
८५)खाल लपैक कोणते साधन रोख र कम ऐवजी वापरले जाते
१) धनादे श
२) हुंडी
३) वचन च ठ
४) वर लपैक सव
८६) हुंडीची वै श य हणजे....
१) ती लेखी असावी
२) त यावर टक ट लावलेला असावे
३) हुंडीतील र कम नि चत असावी
४) वर लपैक सव
८७) धनादे शा या रे खांकन कनात खाल ल गो ट चा समावेश नसतो
१) धनादे शा या दशनी बाजव
ू र डा या कोप यात दोन समांतर तर या रे षा असतात
२) धनादे शा या रे खांकन यामळ
ु े रोख पैसे मळू शकत नाह
३) धनादे शाची र कम बँके या खा यात जमा होत नाह
४) धनादे शाची र कम खा यात जमा होते
८८) प ृ ठांकना चे कार कोणते
१) साधे प ृ ठांकन
२) वशेष प ृ ठांकन
३) तबं धत प ृ ठांकन
४) वर ल सव

८९)धनादे शाचा अनादर कोण या या कारणामळ
ु े होतो
१)धनादे श काढ याची वा र नसणे
२)मद
ु ती या आत धनादे श असणे
३)पण
ू पैसे भरलेले असतील
४)यो य रकमेचा धनादे श असणे
९०) परक य यापार कायदा कोण या वष पास झाला
१) 1990
२) 1991
३) 1992
४) 1993

९१)आ थक वकासासाठ परक य यापार धोरणासाठ खाल ल घटक कोणते
१) दे शांतगतउ योगांना संर ण दे णे
२) यापार समतोल राखता येतो
३)परक य चलन ा त होते
४)वर ल सव
९२) भारतीय परक य धोरणामळ
ु े कोण या कारचा फायदा होतो
1) नयात वाढ
2) आयात वाढ
3) परक य चलन घट
४) वर लपैक नाह
९३)मा हती तं ान कायदा कोण या वष पास कर यात आला
१)17 ऑ टोबर 2000
२)17 ऑ टोबर 2001
३)17 ऑ टोबर 2002
४)17 ऑ टोबर 2003
९४)मा हती तं ान कायदा 2000 ची उ द टे कोणती
१)ई-कॉमस या प धतीने केले या यवहारांना मा यता दे णे
२)सरकार खा याम ये कागदप ांचे इले ॉ नक फाय लंग कर यास मदत करणे
३)मा हती व आकडेवार ची इले ॉ नक प धतीने साठवन
ू कर याची सु वधा दे णे
४)वर ल सव
९५)सायबर ाईम कोण या साधनाने होऊ शकतो
१)ऑनलाइन पेमट
२)इंटरनेट बँ कंग
३)सोशल मी डया
४)वर लपैक सव

९६)सायबर ह ला होऊ नये हणन
ू कोणती काळजी यावी
१) सा टवेअर वेळोवेळी अ ययावत करणे
२) सरु ा उपाय योजनांची तपासणी करावी
३) मा हत नसले या मागाने आलेले ईमेल न उघडणे
४) वर ल सव
९७) पेटंट जगातील मह वा या बाबी कोण या
१) पेटंट अ धकार मळतो
२ )शोधाम ये ना व य असावे
३) मानव न मत व तू उ पादनासाठ पॅटनचा अ धकार मळतो
४) वर ल सव

९८)खाल लपैक कोणती प धती पेटंटसाठ यो य मानल जाते
१) अज न करणे
२) अज करणे
३) अजाची छाननी न करणे
४) राजप ात जा हरात न करणे
९९) पेटंट मळ
ु े शोध क यास मळणारे फायदे कोणते
१)वेळ व माची बचत
२)पैसा ा त करता येतो
३)शोधा चा वापर करता येतो
४)वर लपैक सव
१००)सायबर ाईम के यामळ
ु े कोणती श ा होते
१) 3 वष कारावास दोन लाख पये दं ड
२) ज मठे पेची श ा होते
३) दहा लाख पये दं डाची तरतद
ू आहे
४) वर ल सव

