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1.  भार्ीदारी स्थापना करण्यासाठी द्वकिान....... व्यक्ीचंी आवश्यकता असते 

 

अ) पाच  

ब) चार  

क) तीन 

ड) िोि 

 

2.  औद्योद्वर्क कलह म्हिजे कोिताही वाद द्वववाद जो..... िधे्य होतो 

 

अ) िालक आद्वि िालक  

ब) मािक आदि कामगार  

क) कािर्ारांनी कािर्ार  

ड) यापैकी सवग 

 

3.  कारखाना कायदा 1948 हा केव्हा पासून लारू् झाला 

 

अ) 1 एदिि 1948  

ब) 1 एद्विल 1949  

क)1 एद्विल 1950  

ड) 1 एद्विल 1951 

 

4.  ज्या कािर्ाराच्या वयाला 18 वर्ग पूिग झालेले आहेत त्याला..... म्हितात 

 

अ) िौढ कामगार  

ब) युवक कािर्ार  

क) तरुि कािर्ार  

ड) बाल कािर्ार 

 

5.  कें द्रीय ग्राहक संरक्षि पररर्देचा कायगकाळ...... वर्ग असतो 

 

अ) 2  

ब) 5  

क) 3  

ड) यापैकी नाही 

 



 

6.  पयागवरि संरक्षि कायदा 1986 हा कायदा भारताच्या संसदेत....... यांनी िांडला होता 

 

अ) अटल द्वबहारी वाजपेयी  

ब) इंद्वदरा र्ांधी  

क) राजीव गांधी  

ड) डॉक्टर िनिोहन द्वसंर् 

 

7.  वसू्त व सेवा कर कायदा भारतात...... रोजी लारू् करण्यात आला 

 

अ) एक एद्विल 2017 

ब)  1 जून 2017  

क) 31 जुलै 2017  

ड) एक जुिै 2017 

 

8.  वसू्त व सेवा कर हा खालील पैकी कोित्या िकारचा कर आहे 

 

अ) ित्यक्ष कर  

ब) अित्यक्ष कर  

क) ित्यक्ष व अित्यक्ष कर  

ड) यापैकी नाही 

 

9.  भारतीय भार्ीदारी कायदा..... 

 

अ) 5 ऑक्टोबर 19 36  

ब) 3 ऑक्टोबर 1972  

क) 1 ऑक्टोबर 1932  

ड) 12 ऑक्टोबर 1948 

 

10.  ज्या कािर्ाराचे वय पंधरा वरे् पूिग असते, िात्र अठरा वर्ग पूिग झालेले नसते, त्याला.... असे म्हितात 

 

अ) िौढ कािर्ार  

ब) तरुि कामगार  

क) बालकािर्ार  

ड) यापैकी नाही 

 

11.  कारखाना कायदा 1948 नुसार कारखाना द्वनरीक्षक आद्वि इतर सदस्य याची नेििूक...... 

 

अ) कें द्र सरकार  

ब) राज्य सरकार  

क) स्थाद्वनक िंडळ  

ड) यापैकी नाही 

 

12.  द्वजल्हा ग्राहक संरक्षि पररर्देचे अध्यक्ष...... हे असतात 

 



 

अ) व्यवस्थापक  

ब) िशासक  

क) दजल्हादधकारी  

ड) यापैकी नाही 

 

13.  सेवा कर हा...... कर आहे 

 

अ) ित्यक्ष कर  

ब) स्थाद्वनक कर  

क) अित्यक्ष कर  

ड) यापैकी नाही 

 

14.  औद्योद्वर्क कलह कायदा..... पासून अिलात आला 

 

अ) 1 जािेवारी 1948  

ब) 1 ऑक्टोबर 1950  

क) एक एद्विल 19 47  

ड) 11 िाचग 1947 

 

15.  कें द्रीय ग्राहक संरक्षि पररर्द चा कायगकाळ कोि ठरद्ववते 

 

अ) द्वजल्हाद्वधकारी  

ब) कें द्र सरकार  

क) राज्य सरकार  

ड) वरील सवग 

 

16.  िानवी पयागवरि द्ववर्यावर स्टॉक होि येथे...... साद्वल पररर्द झाली 

 

अ) 1970  

ब) 1971  

क) 1972  

ड) 1973 

 

17.  भार्ीदारी ची वैद्वशष्ट्य म्हिजे 

 

अ) दोन पेक्षा जास्त व्यक्ी संघटना  

ब) करारािारे द्वनद्विगती  

क) अियागद्वदत जबाबदारी  

ड) वरीिपैकी सवग 

 

18.  भार्ीदारीच्या करारनािा खालील र्ोष्टीचा सिावेश नसतो 

 

अ) भार्ीदारीचे नाव  

ब) भागीिारीचा िफा  



 

क) भार्ीदार कांची नावे  

ड) भार्ीदारी चे उदे्दश 

 

19.  भार्ीदारी ची नोदंिी करिे कायद्याने सक्ीच्या आहे काय 

 

अ) ऐच्छिक  

ब) सक्ीने  

क) अ आद्वि  

ब ड) यापैकी नाही 

 

20.  भार्ीदारीच्या नोदंिीसाठी खालील र्ोष्टीचंी आवश्यकता असते 

 

अ) भार्ीदारी संस्थेचे नाव  

ब) भार्ीदारी व्यवसायाची ििुख द्वठकाि व पत्ता  

क) भार्ीदार कांची नावे  

ड) वरीिपैकी सवव 

 

21.  भार्ीदारी संस्थेची नोदंिी झाल्यावर द्वकती द्वदवसात नोदंिी अद्वधकाऱ्याला सूचना द्यावी लार्ते 

 

अ) 14 दिवस  

ब) 21 द्वदवस  

क) 7 द्वदवस  

ड) 28 द्वदवस 

 

22.  भार्ीदारांचे अद्वधकार कोिते 

 

अ) भार्ी दारात भार् घेण्याचा अद्वधकार  

ब) नफ्यातील वाटा द्विळण्याचा अद्वधकार  

क) भार्ीदारीची द्वहशोब पाहण्याचा अद्वधकार अद्वधकार  

ड) वरीिपैकी सवव 

 

23.  भार्ीदारी संस्थेत भार्ीदारांचे कोिते कतगव्य नाही 

 

अ) एकमेकांवर दवश्वास िसिे  

ब) एकिेकांवर द्ववश्वास असिे  

क) भार्ीदारी संस्थेचे िािाद्विकपिे काि करिे  

ड) वरील सवग 

 

24.  भार्ीदारी भार्ीदार कांच्या जबाबदाऱ्या कोित्या  

 

अ) िुद्दाि केलेल्या नुकसानीची भरपाई करून देिे  

ब) भार्ीदारी संस्थेत तोटा झाल्यास स्वीकारिे  

क) अद्वधकार ियागद्वदत काि करिे  

ड) वरीि सवव 



 

 

25.  भार्ीदारी संस्थेचे द्ववसजगनाच्या पद्धती कोित्या 

 

अ) सक्ीने द्ववसजगन  

ब) द्ववद्वशष्ट घटना घडल्यावर द्ववसजगन  

क) न्यायालयािार्ग त द्ववसजगन  

ड) वरीि सवग 

 

26.  भार्ीदारी संस्थेचे द्ववसजगन.... पद्धतीने केले जाते 

 

अ) ऐच्छिक  

ब) िुक् संितीने  

क) सक्तीिे  

ड) यापैकी नाही 

 

27.  कारखाना कायदा कािर्ारांसाठी कोित्या कारिासाठी करण्यात आला 

 

अ) सुरदक्षतता  

ब)नर्ा वाटिी  

क) िनोरंजनासाठी  

ड) वरील सवग 

 

28.  कारखाना कायद्याचे ििुख उद्वद्दष्ट कोिते 

 

अ) कािर्ारांना सािाद्वजक न्याय द्विळावा  

ब) कािर्ारांचे शोर्ि करू नये  

क) कािाच्या द्वठकािी योग्य वातावरि  

ड) वरीिपैकी सवव 

 

29.  कारखाना कायदा याििािे कािर्ार म्हिजे कोि... 

 

अ) उत्पादन िद्वियेिधे्य कोित्याही यंत्राचा भार् स्वि करिे  

ब) उत्पादन िद्विया िधील कोितीही जार्ा स्वि करिे  

क) िजुरीच्या िोबदल्यात काि करिे  

ड) वरीि सवव 

 

30.  कारखाना कायद्यानुसार कािर्ारांचे वर्ीकरि म्हिजे 

 

अ) िौढ कािर्ार  

ब) बालकािर्ार  

क) तरुि कािर्ार  

ड) वरीि सवव 

 



 

31.  कारखाना द्वनरीक्षकाचे खालील अद्वधकार नाहीत 

 

अ) कारखान्यात िवेश ि करण्याचा अदधकार  

ब) कारखान्याची जार्ा तपासिी  

क) यंत्रसािग्रीची तपासिी  

ड) कारखान्याचे कार्दपत्र तपासिी 

 

32.  कारखाना कायदा नुसार कोित्या अद्वधकार्याची द्वनयुक्ी केली जाते 

 

अ) पोलीस द्वनरीक्षक  

ब) वैद्यकीय अदधकारी  

क) द्वजल्हाद्वधकारी  

ड) यापैकी नाही 

 

33.  कारखान्याची नोदंिीसाठी िान्यता घेण्यासाठी कोित्या र्ोष्टीची आवश्यकता असते 

 

अ) कारखाना आराखडा िंजुरीसाठी िंजुरीसाठी अजग करिे  

ब) अजागसोबत सवग कार्दपत्र जोडली पाद्वहजेत  

क) कारखाना आराखडा कायद्यानुसार असला पाद्वहजे  

ड) वरीि सवव 

 

34.  कारखाना कायदा 1948 नुसार आरोग्याच्या तरतुदी कोित्या 

 

अ) स्विता  

ब) खेळती हवा आद्वि तापिान  

क) िकाशाची व्यवस्था  

ड) वरीि सवव  

 

35.  कारखाना कायद्यानुसार स्वितेसाठी कोित्या र्ोष्टीचा सिावेश होत नाही 

 

अ) कारखान्यातील कािाच्या द्वठकािी र्रशीवरील बाकावरील केर कचरा रोज सार् केला पाद्वहजे 

ब) दररोज चा कचरा एकाच द्वठकािी साठवून ठेवला पाद्वहजे  

क) कारखान्यातील उत्पादनात द्वठकािची र्रशी आठवड्यातून एकदा स्वि केली पाद्वहजे  

ड) वरीिपैकी सवव 

 

36.  औद्योद्वर्क कलह कायद्यात द्वववाद द्वकती द्ववभार्ात द्ववभार्ता येतो 

 

अ)1 

ब)2  

क)3  

ड)4 

 

37.  कािर्ार कपात िधे्य बाबीचंा सिावेश होत नाही 

अ) कािर्ारांनी स्वतः हून काि सोडिे  



 

ब) वयोिानानुसार द्वनवृत्ती  

क) मािकािे कामावरूि काढूि टाकिे  

ड) सतत आजारी असल्यािुळे कािावरून काढून टाकले 

 

38.  िजुरीिधे्य खालील र्ोष्टीचंा सिावेश होतो 

 

अ) िहार्ाई भत्ता इतर भते्त  

ब) कािर्ारांना राहण्यासाठी द्वदलेले घराचे भाडे 

क) िवास भत्ता  

ड) वरीि सवव 

 

39.  कारखाना कायद्यांनुसार लोकोपयोर्ी सेवेत खालील र्ोष्टीचंा सिावेश होत नाही 

 

अ) दवमािसेवा  

ब) रेले्व  

क) पोस्ट , तार सेवा  

ड) वरीलपैकी नाही 

 

40.  औद्योद्वर्क संघर्ग सोडण्याची यंत्रिा कोिती 

 

अ) कायगकारी सद्विती  

ब) चौकशी न्यायालय  

क) तडजोड िंडळ  

ड) वरीि सवव 

 

41.  औद्योद्वर्क कलह कायद्यानुसार चौकशी न्यायालयात अध्यक्षाच्या पात्रतेत खालील र्ोष्टीचा सिावेश 

नसतो 

 

अ) त्याचे वय सत्तर वरे्ष जात असावे  

ब) वय 65 वरे् आत असावे  

क) तीन वर्ागचा द्वजल्हा न्यायाधीश पदाचा अनुभव असावा  

ड) वरील सवग 
 

42.  कायद्यानुसार संप म्हिजे काय 

 

अ) सर्ळ्ांनी सािुद्वहकपिे व काही ििािात काि बंद  

ब) एका द्ववचाराने काि चालू ठेविे द्वकंवा बंद करिे  

क) िोन्ही अ आदि ब  

ड) वरील सवग 
 

43.  कायद्यानुसार टाळेबंदी कोि करतो 

 

अ) कािर्ार  

ब) मािक  



 

क) सवगसािान्य लोक 

ड) वरीलपैकी सवग 
 

44.  संपावर जाण्यापूवी खालील अटीचंी पूतगता करावी लार्ते 

 

अ) संपावर जाण्यापूवी सहा आठवड्याची नोटीस देिे  

ब) संपावर जाण्यापूवी नोटीस द्वदल्यानंतर 14 द्वदवसाच्या आत 

 संपावर  का येिार नाही  

क) अ आदि ब  

ड) यापैकी नाही 
 

45.  कािर्ारांना कािावरून काढून टाकले म्हिजे 

 

अ) कच्च्च्या िालाच्या तुटवड्यािुळे  

ब) िालाची द्वविी न झाल्यािुळे  

क) यंत्रात द्वबघाड झाल्यािुळे  

ड) वरीि सवव 
 

46.  कािर्ार कपात खालील र्ोष्टीचंा सिावेश होत नाही 

 

अ) कािर्ाराने स्वतः हून काि सोडून देिे  

ब) कामगारांिी स्वतः हूि काम ि सोडिे  

क) द्वनवृत्तीचं वय झाल्यािुळे द्वनवृत्त होिे  

ड) सतत आजारी असल्यािुळे 
 

47.  कारखाना कायद्यानुसार कािर्ारांना काढून टाकण्याबाबत च्या कोित्या तरतुदी आहेत 

 

अ) िालकाने एक िद्वहन्यापूवी ची नोटीस द्वदली पाद्वहजे  

ब) िजुरी म्हिून नुकसानभरपाई देिे  

क) कािर्ाराला किी करण्याची सूचना संबंद्वधत सरकारला देिे  

ड) वरीि सवव 
 

48.  कारखाना कायद्यानुसार किगचाऱ्यांनी रै्रवतगन केल्यािुळे कोित्या कारिाने किी करता येत नाही 

 

अ) वररष्ांचे कायदेशील योग्य आदेशाचे हेतूपूवगक पालन न करिे  

ब) रजा न घेता सतत रै्रहजर राहिे  

क) दियदमत कामावर हजर राहिे  

ड) कािात कािचुकारपिा करिे 
 

49.  औद्योद्वर्क कलह कायद्यानुसार यंत्रिा द्वनिागि करण्याचा उदे्दश कोिता 

 

अ) कारखान्याचा संप टाळे बंदी टाळण्यासाठी  

ब) िालक आद्वि कािर्ार यांच्यातील वाद द्विटवण्यासाठी  

क) िालक आद्वि कािर्ार यांच्या सिन्वयाचे संपकग  राहण्यासाठी  



 

ड) वरीि सवव 
 

50.  औद्योद्वर्क कलह यंत्रिेत कोित्या र्ोष्टीचा सिावेश होत नाही 

 

अ) औद्योद्वर्क न्यायालय  

ब) कौटंुदबक न्यायािय  

क) तडजोड िंडळ 

ड) राष्टर ीय न्यायालय 
 

51.  ग्राहक संरक्षि कायद्याचा हेतू कोिता.... 

 

अ) ग्राहकांचे शोर्ि होऊ नये म्हिून  

ब) ग्राहकांचे शोर्षि करण्यासाठी  

क) ग्राहकांच्या द्वहताचे रक्षि करण्यासाठी  

ड) वरील सवग 
 

52.  ग्राहक संरक्षि कायदा कोित्या वर्ी...... करण्यात आला 

 

अ) 24 दडसेंबर 1986  

ब) 24 जानेवारी 1986  

क) 24 ऑक्टोबर 1986  

ड) 24 ऑर्स्ट 1986 
 

53.  ग्राहक संरक्षि कायद्याचा उदे्दश कोिता..... 

 

अ) ग्राहकांच्या द्वहताचे संरक्षि करिे  

ब) ग्राहकांच्या तिारीचें द्वनवारि करिे  

क) ग्राहकांना द्वशक्षिाचा अद्वधकार िदान करिे  

ड) वरीि सवव 
 

54.  ग्राहकांच्या अद्वधकारात कोित्या अद्वधकारांचा सिावेश होत नाही 

 

अ) सुरद्वक्षततेचा अद्वधकार  

ब) िाद्वहती द्विळण्याचा अद्वधकार  

क) वसू्त व सेवा दिवड ि करण्याचा अदधकार  

ड) तिार द्वनवारि अद्वधकार 
 

55.  कें द्रीय ग्राहक संरक्षि पररर्देच्या रचनेिधे्य खालील र्ोष्टीचंा सिावेश असतो 

 

अ) अध्यक्ष  

ब) सद्वचव  

क) सदस्य  

ड) वरीि सवव 
 



 

56.  तिार द्वनवारि यंत्रिा िधे्य..... सिावेश नसतो 

 

अ) द्वजल्हा िंच  

ब) दवभागीय मँच  

क) राज्य आयोर्  

ड) राष्टर ीय आयोर् 
 

57.  द्वजल्हा तिार द्वनवारि िंच अध्यक्ष कोि असतो  

 

अ) द्वजल्हा न्यायाधीश  

ब) पूवीचा द्वजल्हा न्यायाधीश  

क) द्वजल्हा न्यायाधीश ची पात्रता असलेली व्यक्ी  

ड) वरीि सवव 
 

58.  द्वजल्हा िंच सदस्य होण्याची अ पात्रता म्हिजे...... 

 

अ) नैद्वतकतेच्या अपराधासाठी कैद झालेली व्यक्ी  

ब) द्वदवाळखोर झालेली व्यक्ी  

क) शासकीय सेवेतून बडतर्ग  झालेली व्यक्ी  

ड) यापैकी सवव 
 

59.  द्वजल्हा िंचाच्या सदस्याचा कायगकाळ...... असतो 

 

अ) एक  

ब) तीन  

क)पाच  

ड) चार 
 
 

60.  द्वजल्हा  िंचच्या वयाचा कालावधी द्वकती असतो 

 

अ) साठ वर्ग  

ब) 65 वर्षव  

क) सत्तर वर्ग  

ड) वरील सवग 
 

61.  द्वजल्हा िंचाकडे कोि तिार करू शकतो 

 

अ) ग्राहक  

ब) द्विकेटर  

क) कलाकार  

ड) कुस्तीर्ीर 
 

62.  द्वजल्हा िंचाच्या द्वनिगयाद्ववरुद्ध द्वकती द्वदवसाने अपील करता येते 



 

 

अ) दहा द्वदवस  

ब) पंधरा द्वदवस  

क) एकवीस द्वदवस  

ड) तीस दिवस 
 

63.  राज्य आयोर्ाच्या कायगके्षत्रात द्वकती रुपयापयंत तिार दाखल करू शकतो 

 

अ) 20 लाखाच्या आत  

ब) वीस िाख एक कोटी  

क) एक कोटी पेक्षा जास्त  

ड) वरीलपैकी सवग 
 

64.  राष्टर ीय आयोर्ा सिोरील सुनाविी...... द्वदवसात करण्यात येईल 

 

अ) तीस द्वदवस  

ब) पंचिी द्वदवस  

क) साठ द्वदवस  

ड) िव्वि दिवस 
 

65.  राष्टर ीय ग्राहक द्वनवारि आयोर्ाकडे द्वकती रकिेपयंत नुकसान भरपाईची रक्कि िार्ता येते 

 

अ) वीस लाख  

ब) एक कोटीपेक्षा किी  

क) एक कोटीपेक्षा जास्त  

ड) यापैकी नाही 
 

66.  कायदा संरक्षि कायदा त्यात 2018 िधे्य कोित्या नवीन तरतुदी करण्यात आल्या 

 

अ) उत्पादनाचे उत्तरदाद्वयत्व  

ब) अन्याय कारक करार  

क) द्वनयािक संस्था  

ड) वरीि सवव 
 

67.  ग्राहक संरक्षि 2018 ची वैद्वशष्ट्ये कोिती...... 

 

अ) ग्राहकांच्या तिारी  

ब) दंड  

क) अयोग्य करार  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

68.  पयागवरि संरक्षि कायदा कोित्या वर्ी पास करण्यात आला 

 

अ) 23 िे 1980  



 

ब) 23 मे 1986  

क) 23 िे 1984  

ड) 23 िे 1988 
 

69.  पयागवरि संरक्षि कायद्याचा उदे्दश म्हिजे....… 

 

अ) नैसद्वर्गक साधन संपत्ती द्वटकविे  

ब) िदूर्िावर द्वनयंत्रि ठेविे  

क) पयागवरि संबंधी संरक्षि आद्वि द्ववकास कारिे  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

70.  वनसंरक्षि कायदा जंर्ल तोड कायदा.... वर्ी करण्यात आला 

 

अ) 1980  

ब) 1984  

क) 1986  

ड) 1990 
 

71.  पयागवरि संरक्षिाचे व द्ववकासाबाबत कें द्र सरकारचे अद्वधकार कोिते..... 

 

अ) पयागवरि दजाग सुधारण्यासाठी  

ब) पयागवरि िदूर्ि िद्वतबंध करण्यासाठी  

क) िोन्ही अ आदि ब  

ड) यापैकी नाही 
 

72.  पयागवरि संरक्षि िद्वतबंध करण्यासाठीच्या िद्वियासाठी कोित्या तरतुदी करण्यात आल्या..... 

 

अ) िवेश करण्याचा आद्वि द्वनरीक्षि करण्याचा अद्वधकार  

ब) निुना घेण्याचा अद्वधकार  

क) द्वनयि करण्याचा अद्वधकार  

ड) वरीि सवव 
 

73.  सवागत िथि जीएसटी कायदा कोित्या देशाने केला आहे 

 

अ) जिगनी  

ब) फ्रान्स  

क) अिेररका  

ड) भारत 
 

74.  जर्ात सवागत अर्ोदर कोित्या वर्ी जीएसटी कायदा करण्यात आला 

 

अ) 1954  

ब) 1964  

क) 1974  



 

ड) 1984 
 

75.  जीएसटी कायदा कोित्या पंतिधानांच्या काळात िंजूर करण्यात आला 

 

अ) राजीव र्ांधी  

ब) िनिोहन द्वसंर्  

क) िरेंद्र मोिी  

ड) इंद्वदरा र्ांधी 
 

76.  जीएसटी पररर्देने भारतात द्वकती करांचे ििाि द्वनद्वित केला आहे 

 

अ) दोन  

ब) तीन  

क)पाच  

ड) वरील सवग 
 

77.  वसू्त व सेवा कराची उद्वद्दष्ट कोिती..... 

 

अ) एक देश एक कर  

ब) कर पद्धतीत सोपेपिा आििे  

क) कर भरण्याची िद्विया सोपी करिे  

ड) वरीि सवव 
 

78.  जीएसटी कायद्याच्या उद्याच्या कोित्या वसंू्तना अंतभागव होत नाही 

 

अ) जीवनावश्यक वसू्त  

ब) िनोरंजनाच्या वसू्त  

क) रेशन वसू्त  

ड) पेटर ोदियम आदि अल्कोहोि 
 

79.  वसू्त व सेवा कर आत कोित्या र्ायद्याचा सिावेश नसतो.... 

 

अ) लघु उद्योर्ासाठी  

ब) परकीय गंुतविूक आकदर्षवत करता येत िाही  

क) व्यापार-उद्योर् के्षत्रात चालना द्विळेल  

ड) सवगसािान्य लोकांना द्वदलासा 
 

80.  वसू्त व सेवा कराचे तोटे कोिते.... 

 

अ) लघुउद्योजकांना जास्त कर भरावा लारे्ल  

ब) भद्ववष्यकालीन द्वकिती द्ववर्यी भाद्वकत करिे कठीि  

क) वसू्त व सेवा कराच्या दराबाबत अद्वनद्वितता  

ड) वरीि सवव 
 



 

81.  जीएसटी करात जीवनावश्यक वसंू्तवर द्वकती टके्क कर आकारला जातो 

 

अ) बारा टके्क  

ब) पाच टके्क  

क) 18 टके्क  

ड) 28% 
 

82.  वसू्त व सेवा कराचे िकार कोिते... 

 

अ) कें द्रीय वसू्त सेवा कर  

ब) राज्य वसू्त सेवा कर  

क) एकाच्छिक वसू्त व सेवा कर  

ड) वरीि सवव 
 

83.  वसू्त सेवा कर कायद्यानुसार चैनीच्या वसू्त वर द्वकती टके्क आकारला जातो 

 

अ) 28%  

ब) 12 टके्क  

क) 18 टके्क  

ड) 5 टके्क 
 

84.  देशात कायदा असल्यािुळे कोित्या र्ोष्टीला संरक्षि द्विळते 

 

अ) सािाद्वजक सुरद्वक्षतता  

ब) मािवी आदि साधिसंपत्तीचे रक्षि  

क) हुकूिशाहीचे सिथगन  

ड) वरील सवग 
 

85.  वसू्त व सेवा कायद्याअंतर्गत व्यवसायाची नोदंिी करण्यासाठी उलाढाल द्वकती लाखापयंत पाद्वहजे 

 

अ) दहा लाख 

ब) सात लाख  

क) पंचवीस लाख  

ड) चाळीस िाख 
 

86.  ज्या कािर्ाराच्या वयाला 14 वर्ग पूिग झाली नसतात त्याला....... म्हितात 

 

अ) िौढ कािर्ार  

ब) बाि कामगार  

क) तरुि कािर्ार  

ड) युवक कािर्ार 
 

87.  भारतीय करार कायदा कोित्या वर्ी करण्यात आला  

अ)1772  



 

ब)1872  

क)1672  

ड)1972 
 

88.  करार करण्यासाठी द्वकती किीत किी व्यक्ीचंी आवश्यकता असते 

 

अ) चार  

ब) तीन  

क) िोि  

ड) सहा 
 

89.  कायदा म्हिजे काय..... 

 

अ) संसदेने पास केलेला कायदा  

ब) िानवाच्या बद्वहस्त वतगनी संबंधीचा कायदा  

क) न्यायदानाची पद्धत होय  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

90.  औद्योद्वर्क कलह कायद्यािुळे कोित्या र्ोष्टीचा र्ायदा होतो 

 

अ) कािर्ार व िालक यांचे संबंध द्वबघडतात  

ब) कािर्ार आद्वि कािर्ार यांच्यात संघर्ग होतात  

क) कामगार आदि मािक यांच्यातीि संघर्षव कमी होतात  

ड) यापैकी नाही 
 

91.  भार्ीदारी संस्थेचे द्ववसजगन कोित्या कारिािुळे होते  

 

अ) भार्ीदाराचा द्ववश्वास  

ब) भार्ीदारा चा नर्ा  

क) भागीिार कांचा दवश्वास िसल्यामुळे  

ड) वरील सवग 
 

92.  कायद्यानुसार आठवड्याचे द्वदवस द्वकती 

 

अ) पाच द्वदवस  

ब) सात दिवस  

क) आठ द्वदवस  

ड) तीन द्वदवस 
 

93.  कारखाना कायदा 1948 नुसार कािर्ारांच्या आरोग्य संबंधी द्वकती तरतुदी करण्यात आल्या आहेत 

 

अ) तीन  

ब) पाच  

क) सात  



 

ड) 10 
 

94.  भारतीय करार कायदा नुसार द्वकती वर्ागने सज्ञान होतो  

अ) 21  

ब) 25  

क) 27  

ड) 30 
 

95.  ग्राहक संरक्षि कायद्यानुसार द्वकती खचग करावा लार्तो 

 

अ)किीत किी  

ब) जास्तीत जास्त  

क) कोिताही खचव करावा िागत िाही  

ड) वरील सवग 
 

96.  ग्राहक संरक्षि कायद्यात द्वकती कलिांचा सिावेश आहे 

 

अ) 31  

ब) 25 

क) 30  

ड) 20 
 

97.  द्वजल्हा न्याय िंचाच्या द्ववरुद्ध कोित्या द्वठकािी अपील करावे लार्ते  

 

अ) द्वजल्ह्याच्या द्वठकािी  

ब) राज्य आयोगाकडे  

क) राष्टर ीय आयोर्ाकडे  

ड) यापैकी नाही 
 

98.  वसू्त व सेवा करािुळे कें द्र व राज्य सरकारच्या..... कर बदलले रे्ले 

 

अ) 13  

ब) 15  

क) 23  

ड) 25 
 

99.  भार्ीदारी संस्थेची नोदंिी न करण्याचे पररिाि कोिते 

 

अ) भार्ीदारी संस्थेचा कोिताही भार्ीदार भार्ीदारी संस्थेवर कायदेशीर कारवाई करू शकत नाही 

ब) द्वतऱ्हाईत व्यक्ीशी केला करारातून द्वनिागि होिाऱ्या हक्काच्या अंिलबजाविी द्ववरुद्ध भार्ीदारी 

संस्थेला दावा दाखल करता येिार नाही  

क) अ आदि ब  

ड) वरीलपैकी सवग 
 



 

100.  भार्ीदारी संस्थेत  नर्ा वाटप ििाि ठरलेले नसल्यास ते कसे वाटले जाते 

 

अ) किीत किी  

ब) जास्तीत जास्त  

क) समिमािात  

ड) वरीलपैकी नाही 
 

 


