
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (A.D.R.) 

१. प कारांनालवादासाठ पाठ व या या यायालया याअ धकारांम येखाल लबाबीचाअंतभतू
होतो. 
 
अ) प कारांनास लादे याचेअ धकारवकायक ा 
ब) अवॉडचेपुनरावलोकनकर याचेअ धकारवकायक ा 
क) लवादनेम याचेअ धकारवकायक ा 
ड) दसुरालवादनेमणायचेअ धकारवकायक ा 
 

२. लवादपुर कारानेदेय नद शतरकमवेर याज दलेजाईल 
अ) अवॉड यातारखेपासूनदेयतारखेपयतवा षक 6% 
ब)  देय दना यातारखेपासूनअवॉड यातारखेपासून तवष १२% 
क) देय दनांकापयतपुअवॉड यातारखेपासूनवषाकाठ  18% 
ड)  देय दनांकापयतअवॉड यातारखेपासूनवषाकाठ  24% 
 

३. संजयआ णमो हतहेदोघेभागीदार सं थेतभागीदारअसूनजरकाह वाद नमाणझालातरतोल
वादा यामा यमातूनसोड व याचालेखीकरारकेलाआहे.. 
असेअसतानांह संजयनेमो हत या वरोधातकोटातदावादाखलकेला. 
याअनुषंगानेपयाय नवडा. 
 
अ) सदरलवादा याकरार यायलायचेअ धकार े काढूनघेते. 
ब)    यायालयालासदरदावाचाल व याचाअ धकारआहे.  
क) संजयलवादा याअवॉड वरोधात यायालयातअपीलक शकतो 
ड)    यायालयासअ धकार े नाह  
 

४. कॉि स लएटर वतं पणेवादाचीतपासणीकरेलआ णवाद मटव याचीप धतदश वणारा 
आपलाअहवालतयारकरेल. 
अ. प दतीचातोडगाकाढ यासाठ यायालयीन यायालयातमदतघेईल 
ब.    समेटकरणाराप ां वारेदाखलकेले याअजावरअवलंबूनअसले 



क. प दतीचातोडगाकाढ यासाठ ववादकरणा  याप ांकडूनस लागारमदतघेईल 
ड.    समेटकरणारादो ह बाजूंनावेग याप धतीनेऐकेल 
 

५. लोकअदालतने दलेलापुर कार 
अ)  लवादअवॉडसार या दवाणीकोटाचा ड अस याचेमानलेजाते 
ब)  दवाणीकोटाचा ड अस याचेमानलेजाते 
क) लवादअवॉड हणून भावीआहे 
ड)  पाट वरबंधनकारकनाह  
 

६. मनमानी कायवाह  के हा सु  होते 
अ) लवादाकडे संद भत कर यासाठ  वाद हो याची वनंती या तारखेला उ र लेल     

आहे 
ब) म य थ नयु तीस उ र देणा  या तारखेस 
क) लवादाने प ांना नोट स दल  या तारखेला 
ड) जे हा तारखेस दावा सादर कर याचे व संर ण सादर कर याचे लेखी नवेदन 

केलेले असेल ते हा. 
 

७. एक लवादाचा पुर कार 
अ) लेखी असणे आव यक आहे परंतु वा र  कर याची आव यकता नाह  
ब) म य थ याया धकरणा या सद यांची लेखी आ ण वा र  असणे आव यक    
आहे 
क) त डी अस ूशकते 
 

८. लवाद पुर कार मळा यानंतर येक प ाला काय दले जाईल 
अ) मूळ पुर कार 
ब) पुर काराची वा र  केलेल  त 
क) पुर काराची छाया ती 
ड) पुर काराची वा र  न केलेल  त. 
 



९. लवाद पुर काराने देय नद शत रकमेचे याज असेल 
अ) देय दनांकापयत पुर कारा या तारखेपासून वषाकाठ  6% 
ब) देय दनांकापयत पुर कारा या तारखेपासून वषाकाठ  12% 
क) देय दनांकापयत पुर कारा या तारखेपासून वषाकाठ  18% 
ड) देय दनांकापयत पुर कारा या तारखेपासून वषाकाठ  24%. 
 

१०. तीन लवादा या बाबतीत, ‘ तसरा लवाद’ खाल ल माणे काय करेल: 
अ) पंच 
ब) ीसाई डगं आ ब ेटर 
क) एकमेव लवाद 
 
 
उ र: १-अ, २-क, ३-ड, ४- क, ५- अ, ६- अ, ७- ब, ८- ब, ९- क, १०- ब.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAW OF EVIDENCE (भारतीयपुरावाकायदा) 
 

१. मृ यूपूवजवाबहाकोण या येम ये ा यधरलाजातो?                                      
अ)  फ तफोजदार येम ये 
ब)  फ त दवाणी येम ये 
क) फोजदार आ ण दवाणीअ यादो ह येम ये 
ड)  शासक य येम ये 
 

२. आरोपीचागु हाहादंडसं हते याअपवादया या येतमोडतोहे स धकर याचीजवाबदार कु
णावरआहे?                  
अ) फयाद प ावर    
ब) आरोपीवर   
क) यायदंड धका यावर   
ड) कुणीह  
 

३. भारतीयपुरावाकाय या माणेऔरसअप यअस याचा नणायकपूवकायआहे?                                
अ)  ल नअि त वातअसतानाझालेलाज म 
ब)  डीएनएटे ट 
क) व डलांची वीकृती 
ड)  अप याचेजवाब 
 

४. काय स धकर याचीगरजनाह .                             
अ)  मा यत यव यायालयानेमा यकेलेलंत य 
ब)  पो लसांना दलेलाजवाब 
क) अप याचेऔरसपण 
ड)  ासं गकत य 

 
५. कायमौ खकपुरा याने स धहोते?                             

अ) कागदप ांचेदाखले 



ब)  इले ॉ नकजवाब 
क) सवत य (अ) पयायसोडून 
ड) सगळेकाह  
 

६. भारतीय सा ीपुरावा कायदा, १८७२ या कलम 25  नुसार पो लस 
अ धका यांसमोर  कबुल जबाब 
 
अ.  स ध केलेच पा हजे 
ब.  स ध कर याची गरज नाह  
क. केवळ काह  व श ट करणांम ये स ध केले जाणे आव यक आहे 
ड. या पो लस अ धका याने स ध केलेच पा हजे 

 
७. कलम ६ २ नुसार अ वल पुरावा हणज े- 

अ. वत: कोटा या नर णाथ  हजर कर यात आलेला खु द तो द तऐवज. 
ब. कोटा या नर णाथ  हजर कर यात आलेला खु द तो द तऐवजची खर      

त. 
क. कोटा या नर णाथ  हजर कर यात आलेला द तऐवजाची झेरॉ स त. 

 
८. भारतीय सा ीपुरावा कायदा, १८७२ या कोण या कलमानुसार, ज ेकोणतेह  श द 

क हा आकडे एखा या य तीने ल हलेले अस याचे अ भकथन कर यात आले 
आहे ते ताडून पाहणे श य हावे या साठ  यायालय, अशी य ती यायालयात 
उपि थत असताना तला काह  श द क हा आकडे लहून दाखव याबाबत नदश 
देऊ शकेल 
अ. कलम ६२ 
ब. कलम ६५ अ 
क. कलम १२ 
ड. कलम ७३ 

 



९. भारतीय सा ीपुरावा कायदा, १८७२ या कलम ११3 अ नुसार, ववा हत म हलेने 
ववाहा या तारखेपासून कती कालावधीत आ मह या केल  आहे हे दश वले पा हजे   
अ. त या ल ना या तारखेपासून दहा वषा या कालावधीत 
ब. त या ल ना या तारखेपासून सहा वषा या कालावधीत 
क. त या ल ना या तारखेपासनू सात वषा या कालावधीत 
ड. त या ल ना या तारखेपासून एका वषा या आत 

 
१०. कलम 60 नुसार  त डी पुरावा –– 

अ. यो य 
ब. समाधानकारक 
क. ा त 
ड. य  

 
 

उ र: १-अ, २- ब, ३- अ, ४-अ, ५-क, ६-ब, ७-अ, ८-ड, ९-क, १०-ड.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BANkINg LAW/ बँ कंगकायदा 
१. भारतीय रसेवबँकेचेकॅ पटलकोणसभंाळते 

अ)  क शासन 
ब)   रा यशासन 
क)  क आ णरा यशासनयांचासामानवाटा 
ड)   सग यारा कृतबँका 
 

२. अनुसु चतबक हणजेकाय?  
अ) RBI कायदा१९३४ माणेपह यासूचीम येसमा व ठअसले याबका 
ब) RBI कायदा१९३४ माणेदसु-यासूचीम येसमा व ठअसले याबका 
क) RBI कायदा१९३४ माणे तस-यासूचीम येसमा व ठअसले याबका 
ड) RBI कायदा१९३४ माणेचौ यासूचीम येसमा व ठअसले याबका 
 

३. वचन च ठ म येठरा वकर कमअडाकारणेयाची दलेल हमी ह... 
अ) सशत 
ब) बनशत 
क) सशत क बनशतहेप र थीवरअवलंबूनआहे 
ड) अंमलबजावणीनहो यासारखी 
 

४. व नमयाचेपावतीम येकायसमा व टअसते? 
अ) बनशतहमी 
ब) बनशतआदेश 
क) सशतहमी 
ड) सशतआदेश 
 

५. कोण याह या यकारणा शवायबँके वारेचेकचाअपमानकरणे हणतात 
अ.  धनादेशांचाअनादर 
ब.  धनादेशांचीबेकायदेशीरअनादर 
क. धनादेशांचाचुक चाअनादर 



६. कोणतीबँकालोकांकडून डपॉझीट वीकारतातआ णअ पमुदतीसाठ वा ण यानंाकजदेतात
? 
अ. यावसा यकबँक 
ब. कृषीबँक 
क. म यवत बँक 
 

७. बँकरआ ण ाहकयां यात ाथ मकसंबंधकाळापासूनसु होतो 
अ. जे हा ाहकखातेउघडतात 
ब. जे हा ाहकबँकेलाभेटदेतात 
क. जे हा ाहककोण याह वेर साठ गेलेहोते 

 
८. बँकांमुळेकजा यावसुल साठ खाल लपैक कोणती थापनाकेल गेल  / होती? 

अ. डीआरट  
ब. डीआरएट  
क. दो ह  (अ)वब 

 
९. कोण याकाय यांतगतबँकांनाएसएलआरराखणेआव यकआहे? 

अ. बँ कंग नयमनकायदाकलम 24 
ब. वाटाघाट कर यायो यसाधनकायदाकलम 25 
क. भारतीय रझवबँकअ ध नयमकलम 24 
 

१०. तपासणीसाठ  कोण नाह  
अ. वीकारणारा 
ब.  ॉवर 
क. ॉई 
ड. पेई 
 

११. संभाषण कर यायो य उपकरणा या बाबतीत कोणती गहृ त ध न नाह : 
अ. इ मट अवैध आहे 



ब.  तार ख यो य तार ख आहे 
क. वा र  अ सल आहे 
ड. ल हलेल  र कम बरोबर आहे 
 

१२. नेगो शएबल इ मट" ह  सं ा नगो शएबल इ मट Act ट १ 188१ म ये 
कोण या कलमांतगत प रभा षत केल  आहे? 
अ. वभाग २ 
ब.  वभाग 3 
क. कलम 12 
ड. कलम 13 

 
१३. नगो शएबल इ मट Act ट 1881 या अंतगत “लेखी कागदप  या वारे 

एखा या य ती या बाजूने ह क तयार केले जातात.” 
अ.  करार 
ब. वीकृती 
क. करार 
ड.  इं मट 
 

१४. नगो शएबल इ म स कायदा 1881 या कलम 138 under अ वये एखा या 
गु यासाठ  कोण या श ेची तरतूद आहे 
अ. 5 वष 
ब. 4 वष 
क. 3 वष 
ड. 2 वष 
 

१५. खाल लपैक  कोणते वधान चुक चे आहे: 
अ. व श ट प रि थतीत बँकरला वैधा नक संर ण दले जाते 
ब. बँकर चेकचा अनादर कर यास या य आहे 
क. बँकर कधीच जबाबदार नसतो 



ड. बँकर व श ट प रि थतीत पैस ेभर यास बांधील आहेत 
 
 
उ र: १-अ, २- ब, ३- ब, ४- ब, ५- क, ६- अ, ७- अ, ८-क, ९-अ, १०-अ , 

११-अ,  १२-ड, १३-ड, १४-ड, १५-क. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONFLICT OF LAWS 
 

१. ‘ येककायदेशीरसंबंधास था नककाय यातनैस गक थानअसतेआ णतेआंतररा यस
मुदायाचाएकभागअसतेअसेया स धांतात हटलेगेलेआहे.. 
अ) ादे शक स धांत 
ब) आंतररा य स धांत 
क) याय स धांत 
ड) क मट स धांत 
 

२. जे हाकरारा वारेचअसे प टठरवलेजाते कसदरचाकरारकोण याकाय या वारेलागूकेला
जाईलते हा यासकाय हणतात? 
अ) ए स ेस 
ब) ग भत 
क) पयायनाह  
ड) मूक 
 

३. भारतानेरा य े बाहेर लत वकोण याअनु छेदा वारे वीकारले 
अ) अनु छेद२४५ (२)  
ब) अनु छेद३२ 
क) अनु छेद३७२ 
ड) अनु छेद५३ 
 
 

४. कॉमनलॉदेशांम येएखा या य तीचेदजाआ णवारसाह का याबाबतीत व श टकायदेशी
र णाल शीजोड यासाठ काय नकषअसतात?  
अ) अ धवास 
ब) लगं 
क) ज म ठकाण 
ड) नाग रक व 



५. फ ल स व धअ यर याकेसम येकोणता स धांतमांडला? 
अ) जगा याकोण याह ठकाणीकेलेलाकरारहाइं लंडम येकराराचाभंगकेला हणूनदावादा

खलकरतायेतो.    
ब) जगा याकोण याह ठकाणीघडले याअपकृ यसाठ इं लंडम येदावादाखलकरतायेतो. 

सदरअपकृ यदो ह देशां याकाय यानुसारकायवाह कर यायो यअसेलव यादेशातते
घडले या ठकाणीहे म वनसेलतर . 

क) दहेुर दखलघे यासारखागु यासाठ त ारपा आहे.  
ड) घट फोटघे याचादावादो ह देशांम येकायमराख यायो यअसेलतर 
 

६. आंतररा य यायालयातील यायाधीशांची सं या आहे 
अ. बारा 
ब. तेरा  
क. चौदा 
ड. पंधरा 
      

७. आतंररा य यायालयातील मु या यापक कायरत आहेत 
अ.  हेग 
ब. िजने हा  
क. यूयॉक 
ड. वॉ शं टन  
 

८. पॅ टा स हडाचा अथ: 
अ. रा यामंधील करारांचा आदर केला पा हजे 
ब. अवां छत य ती 
क. आंतररा य काय याचा स मान झालाच पा हजे 
ड. ड लोमॅ टक कमचा  यानंा संपूण तकारश ती ा त आहे 
 

९. रा ां या काय याचा जनक आहे 
अ. ि जओएई 



ब. ू र 
क. हेगल 
ड. सा मंड 
 

१०. सुर ा प रषदेचे कायम व पी सद य या कालावधीसाठ  नवडले जातात 
अ.  5 वष 
ब. 7 वष 
क. 3 वष 
ड. 2 वष 
 

११. मु स द  संबंध वारे था पत केले जातात 
अ. पर पर संमती 
ब. ादे शक सं थेचा नणय 
क. एकतफ  नणय 
ड. वप ीय नणय  
 

१२. खाल लपैक  कोणते रा य सुर ा प रषदेचे कायम सद य आहे? 
अ. जमनी 
ब. जपान 
क. ा स 
ड. इं डया 
 

१३. काय या या वरोधाभास असेह  हणतात 
अ. था नक कायदा 
ब. नागर  कायदा 
क. समान कायदा 
ड. खाजगी आंतररा य कायदा 
उ र: १- ब, २-अ, ३- अ, ४- अ, ५- ब, ६-ड, ७- अ, ८- अ, ९- ब, १०- ड, ११-अ,  

१२- क, १३- ड. 



IPR 
 

१. कॉपीराइटकायदा 1957 अंतगतकामाचेअथ - 
अ) सा हि यक, ना यमय, वा य कंवाकला मककाय. 
ब) सनेमॅटो ाफ फ म, वनीरेकॉ डग 
क) अ आ ण ब 
ड) लाकूडह तकला 
 

२. असाइनमटद तऐवजात,जरकॉपीराइट याअसाइनमटचाकालावधीसां गतलानसेलतर क
तीकालावधीसाठ तेमानलेजाईल ? 
अ) 2 वष. 
ब) 3 वष 
क) 5 वष 
ड) आजीवन. 
 

३. कोण याअ धका यासकॉपीराइटकायदयानुसारकॉपीराइटसोसायट न दणीकृतकर याचाअ
धकारआहे कॉपीराइटकायदा 1957? 
अ) कॉपीराइटचेरिज ार. 
ब) कॉपीराइटबोड. 
क) रा यसरकार 
ड) क सरकार 
 

४. कॉपीराइटकायदा१९५७ याअतंगत, ‘ सारणपुन पादनाचाअ धकार 
कतीकाळासाठ अि त वातअसतो? कालावधी- 
अ) 25 वष. 
ब) 50 वष 
क) 60 वष. 
ड) मालकाचाआजीवन 
 



५. डझाइनम ये समा व ट नाह  
अ.आकार वै श ये 
ब.रेषा कंवा रंगांची रचना 
क.मोड कंवा बांधकाम स धांत 

 
६. भारतात सा रतेचे काय होईपयत संर त आहे 

अ. लेखकाचे आयु य 
ब. लेखक मृ य ूनंतर 25 वष 
क. लेखक मृ य ूनंतर 40 वष 
ड. लेखका या मृ यूनंतर 60 वष 

 
 

७. खाल ल पैक  कोणती बौ धक संप ी नाह ? 
अ. कॉपीराइट कायदा 1957 
ब. ेड माक कायदा 1999 
क. पेटंट कायदा 1970 
ड. सीमाशु क कायदा 1962 

 
८. खाल  पेटंट केले जाऊ शकते 

अ. मशी स 
बी. या 
क. बाबीचंी रचना 
 

९. एका मै फल न ेतयार केले या ि ह डओची न मती कर याचे ह क एक गायकाची 
इ छा आहे 
अ. कॉपीराइ स 
ब. ेडमाक 
क. पेटंट 
ड. औ यो गक रचना 



 
१०. पेटंट या संदभात कोणते वधान चुक चे आहे: 

अ. संशोधनासाठ  दले जाऊ शकते 
ब. कादंबर साठ  असलेच पा हजे 
क. औ यो गक अनु योगासाठ  असणे आव यक आहे 
ड. प ट असणे आव यक आहे 
 

११. यासाठ  पेटंट दे यात आला आहे: 
अ. 25 वष 
ब. 20 वष 
क. 60 वष 
ड. 15 वष 
 

१२. कॉपीराइट वारे संर त नाह  कोणते? 
अ. कादंबर  या 
ब. पु तके 
क. आ कटे चरचा तुकडा 
ड. नाटक 

 
 

१३. संगणक ो ामशी संबं धत सॉ टवेअरसाठ  कोणता आयपीआर संर त आहे. 
अ.कॉपीराइट 
ब. ेडमाक 
क. पेटं स 
ड. डझाई स 
 

१४. आयपीआर अनुदान: 
अ. याचे शीषक 
ब. मालकांना ि थती 



क. मालक  ह क मंजरू करते 
ड. उ पादनाची जा हरात 
 

१५. पुढ लपैक  कोण या सेवा च ह हणून वग कृत केले जाऊ शकत नाह ? 
अ. हॉटे स 
ब. यूट  सलून 
क. शै णक सं था 
ड. सरकार 
 

 
उ र: १- ड, २- क, ३- ड, ४- अ, ५- क , ६- ड,  ७- ड,  ८- ड,  ९- अ,  १०- अ,  
११- ब,  १२- अ,  १३- अ,  १४- क,  १५- ड. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAW RELATINg TO WOmEN AND ChILDREN 
 

१. सं वधाना याकोण याअनु छेदाखाल म हलावबालकेयां यासाठ वशेषतरददूकरतायेते? 
अ) अनु छेद१४ 
ब) अनु छेद१५(३) 
क) अनु छेद१६(४) 
ड) अनु छेद१७     
 

२. सती तबंधनकाय या माणेकलाम४ माणेगु हाघडलातरतोघडलानाह हे स धकर याची
जवाबदार कुणावरआहे? 
अ) शासन 
ब) आरोपी 
क) सतीगेले या य तीचेसासरचीमाणसे 
ड) सा ीदार 
 

३. ल गकछळाम येकंसाचासमावेशहोतनाह ? 
अ) म हलासहका यालावाढ दवसाचेब ीसपाठ वणे 
ब) म हलाकमचा या याचुक याकृ यावरओरडणे 
क) बढतीदे यासाठ ल गकसंबंधाचीमागणीकरणे 
ड) म हले यायो यते माणे तलाब ीसदेणे 
 

४. रा यम हलाआयोगा यासद याचाकायकाळ कतीवषअसतो? 
अ) २वष 
ब) १०वष 
क) ३वष 
ड) ७वष 
 

५. जा हराती यामा यमातूनहंु याचा तावदे यासाठ यायालय कतीवषाची श ादेऊशकते
?  



अ) ६म हने 
ब) ८म हने 
क) ७म हने 
ड) १०म हने 

 
६. नरोगी आरो याम ये ौढ म हले या गभधारणे या वै यक य समा तीसाठ  

(एमट पी) खाल लपैक  कोणाची संमती अ नवाय आहे? 
अ) फ त संबं धत ी 
ब) बाई आ ण ज मलेले वडील 
क) ती ी, तचे आई-वडील व संतती यांचे वडील 
ड) ती ी आ ण त या सासर या 
 

७. एखाद  म हला घरगुती कामगाराने त या मालका व ध ल गक छळ के याची 
त ार न दव यास यापैक  कोणती सम या सोडवू शकेल? 
अ) म हलांचे सेल 
ब) अंतगत त ार  स मती 
क) था नक त ार  स मती 
 

८. म हलां व ध या सव कार या वभेद नमूलनावर ल अ धवेशन (सीएडीएड य)ू, 
म ये संयु त रा  महासभेने वीकारले. 
अ) 1981 
ब) 1975 
क) 1979.. 
ड) 1983 
 

९. एनसीड य ू हणजे 
अ) रा य म हला प रषद 
ब) रा य म हला स मती 
क) रा य म हला आयोग 



ड )म हलांसाठ  रा य कॉ ं ेस 
 

१०. काय थळावर ल ल गक छळ ( तबंध, तबंध व नवारण) अ ध नयम २०१ 
2013 नुसार खाल लपैक  “ल गकछळ” काय आहे? 
अ) अनाव यक शार रक संपक आ ण गती कंवा ल गक रंगाची ट का 
ब) त कर  
क) अ सड ह ला 
 
 
उ र: १- ब, २-ड, ३- ड, ४- क, ५- अ, ६- अ,  ७- ब,  ८- क,  ९- क,  १०- अ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAW AND mEDICINE 
 

१. वै यक य न काळजी स दकर यासाठ णालाखाल लपैक काय स दकरावेलागते?  
अ) भरमसाठवै यक यशु क 
ब) आव यकतीकाळजीनाह घेणे 
क) णालाबरेनकरणे 
ड) यो यस लानेदेणे 
 

२. समीला स मलबस युरानंटरहेत वइलाजा याकोण याशाखेशीसंबं धतआहे?  
अ) आयुवद 
ब) हो मओपॅथी 
क) अ लओपॅथी 
ड) युनानी 
 

३. वै यक यउपचारातीलसहयोगी न काळजीपणा हणज,े  
अ) णा या न काळजीपणानेझालेल हाणी  
ब)  वै याचा न काळजीपणा यानेहानीझाल आहे 
क)  नस या न काळजीपणानेझालेल हानी 
ड)  इि पतळा या न काळजीपणानेझालेल हानी 
 

४. भारतीयसं वधानाचेकोणतेअनु छेद 'आरो याचाअ धकार' देते?  
अ) अनु छेद२१आणी४७ 
ब) अनु छेद१९आ ण३२ 
क) अनु छेद१५, २२६ 
ड)अनु छेद५३१३६  
 

५. आरो याचाह कआमचा…………. अ धकारआहे. 
अ) मूलभूतअ धकार 
ब) वैधा नकअ धकार 



क) नैस गकअ धकार 
ड) सशतअ धकार 
 

६. मानवीअवयव यारोपणकायदाभारतसरकारनेयेथेकेला: 
अ) 1996 
ब) 1993 
क) 1998 
ड) 1994 
 

७. खाल सोडूनसववेदनादायकजखमांचीउदाहरणेआहेत 
अ) ॅ चरदात 
ब) एकाचनखेचेउ द पन 
क) Emasculation 
ड) चेहयाचाजळजळ 
 

८. वै यक य-कायदेशीर करणांम येवैधसंमतीआव यकआहेः 
अ) य तीस मअसणेआव यकआहे 
ब) कोणतेह कठोर कंवाजबरद तीअसूनये 
क) पुरेशी मा हती  
ड)  वर लसवपयायबरोबरआहेत 
 
 
उ र: १- ब, २- अ, ३- अ, ४- अ, ५- अ , ६-ड ७- ब,  ८- ड. 
 
 
 
 
 
 



Law of Insurance 
१. वमाकायआहे?  

अ) करारआ णकायदेशीर यवसाय 
ब) जुगार 
क) करार 
ड) पैज 
 

२. वमाचासंबंधकुणाम येअसतो? 
अ) पॉ लसीधारकआ णकाय म व याचा 
बी) वमाकंपनीआ णपॉ लसीधारक 
क) पॉ लसीधारकआ णरा य 
ड) वमाकंपनीआ णसरकार 
 

३. ततृीयप ीय व याम येलाभाथ कोणअसतो?   लाभाथ आहे 
अ) पॉ लसीधारक 
ब) ततृीयप  
क) पॉ लसीधारकांचेवारस 
ड) वमाधारकाचेकमचार  

 
४. खाल लपैक कोणती वधानेबरोबरआहेतः मोटारवाहनकायदा: 

अ) येकवाहनमालकाकडूनअ नवायततृीयप ाचा वमाघेणेआव यकआहे 
ब) ततृीयप ाचा वमावाहनमालकांकडूनघेतलाजाऊशकतो 
क) थडपाट वमाघे यास श ा 
ड) कोण याह कार या व याचाकाह संबंधनाह  
 

५. सावज नकदा य व वमाकायदाकोण या कार यापी डत य तींना वमासवलती याउ दे
शानेतयारकेलाआहेः 
अ) साथी यारोगाने 
ब) सागर अपघातांमुळे 



क) घातकपदाथहाताळतानाअपघात 
ड) रे वेअपघात 
 

६. जोखीम मूलभूत आहे 
अ) उ रदा य व 
ब) अ नि चतता 
क) तोटा हो याची श यता 
ड)  वमा 

 
७. पुढ लपैक  कोणते धो याचे उदाहरण आहे? 

 
अ) आग 
ब) तोडफोड 
क) नसरडा मजला 
ड) पूर 

 
८. नुकसान भरपाई करणे हणजे 

 
अ) तोटा हो यापूव  याच आ थक ि थतीत परत जा. 
ब) कळ वले या नुकसानीची भरपाई कर यासाठ  नधी बाजूला ठेवा परंतु अ याप   

दलेला नाह . 
क) एखा याकडे याची आ थक संसाधने चांगल  आहेत आ ण तोटा सहन क  

शकतो अशा य तीस धोका ह तांत रत करा .. 
ड) संभा य नुकसानास सामोरे जा यासाठ  आ थक तरतूद करा 

 
९. कॅनडाम ये वक या गेले या सवसाधारण व याचा सवात मोठा एकल वग कोणता 

आहे? 
 

अ) मालम ा वमा 



ब) देयता वमा 
क) वाहन वमा 
ड) गु हा वमा 

 
१०. फुल क हरेज वमा ल. इतर वमा कंप यां या वतीने पॉ लसी जार  करते आ ण 

यां या नावाचा उपयोग कर यासाठ  यां याकडून फ  घेते.ह  यव था याचे एक 
उदाहरण आहे 

 
अ) न सापडलेला ी मयम साठा 
ब) ं टंग 
क)) पर पर वमा ए सचज 
ड) वमा पूल  

 
 
 
उ र: १- अ, २- अ, ३- क, ४- अ, ५- क, ६- क,  ७- ब,  ८- अ, ९- क, १०- ब.   
 


