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No Question Ans 

1.  भारतात औद्योगीकरणाचा पायात कोणत्या योजनेत घालण्यात आला? 
1)पहिली पंचवार्षिक योजना 2)दसुरी पचंवार्षिक योजना 3)पाचवी पचंवार्षिक योजना 
4)सातवी सातवी पचंवार्षिक योजना 

2 

2.  या मालावर प्रहिया करून त्याचे उपभोग आणी भांडवली वस्त ूमध्ये रूपांतरण करणे या 
प्रहियेला काय म्िणतात? 
1)उत्पादन 2)उद्योग ससं्था 3)उपभोग 4)र्वननमय 

2 

3.  कच्चच्चया मालावर प्रहिया करून पक्या मरात रूपांतरण करणे म्िणजचे? 
1)आधुननकीकरण 2)संगणकीकरण 3)औद्योगीकरण 4)खाजगीकरण 

      
3 

4.  औद्योगीकरणाचा वेग वाढू लागला राष्ट्रीय उत्पन्नातील कोणत्या क्षते्राचा वाटा वाढतो? 
1) प्राथनमक शते्रातील उत्पन्नाचा 2)औद्योनगक क्षेत्रातील उत्पन्नाचा 3)सेवा क्षेत्रातील 
उत्पन्नाचा 4)वरीलपैकी नािी 

2 

5.  अर्वकनसत करतोस ते राष्ट्रीय उत्पन्नात कोणत्या क्षते्राचा वाटा मोठाअसतो? 
1)प्राथनमक 2)हितीय 3)ततृीय 4)सवि 

1 

6.  औद्योनगकरणामुळे कृषी क्षेत्रातील अनतररक्त लोकसंख्येचा भार िलका िोतो कारण? 
1) लोकांना औद्योनगक क्षते्रात उत्पादन नमळत े2)औद्योनगक क्षते्रात रोजगाराच्चया सधंी 
उपलब्ध िोतात 3)कृषी उत्पादन वाढत े4)भांडवली वस्तुचे उत्पादन वाढत े

2 

7.  उद्योगाचंे वगीकरण कस ेकेले जात?े 
1)प्राथनमक 2)दयु्यम 3)लघु मोठे कृषी उद्योग 4)भांडवली उद्योग 

2 

8.  या उद्योगात भांडवल गुंतवणूक उत्पादन प्रमाण रोजगार संधी मोठ्या प्रमाणावर असते अशा 
उद्योगांना काय म्िणतात? 
1)मोठे उद्योग 2)लघुउद्योग 3)कुहटर उद्योग 4)ग्रामोद्योग 

1 



9.  भारतातील सवाित जुना आणण मोठा उद्योग कोणता? 
1)साखर उद्योग 2)लोि पोलाद उद्योग 3)कापड उद्योग 4)तागउद्योग 

3 

10.  भारतात पहिली सुती कापड नगरणी केव्िा आणण कोठे सुरू झाली? 
1)1991 मुंबई 2)1854 मुंबई 3)1818 कलकत्ता 4)1818 आमदाबाद 

3 

11.  भारतात पहिली ताग नगरणी कुठे सरुू झाली? 
1) मुंबई प्रांत 2)बंगाल प्रांत 3)आमदाबाद 4)कोलकता 

2 

12.  कापड उद्योग याप्रमाणचे दसुरा सवाित जुना उद्योग कोणता? 
1)दसुरा कापड उद्योग 2)साखर उद्योग 3)स्टार 4)लोि पोलाद उद्योग 

2 

13.  भारतात सवाित जास्त साखर कारखान ेकोणत्या राज्यात आिे? 
1)गुजरात 2)तानमळनाडू 3)मिाराष्ट्र 4)उत्तर प्रदेश 

3 

14.  भारतीय औद्योनगक परवाना धोरणा केव्िा शीतलता आणण्यात आली? 
1)1951 2)1981 3)1995 4)1991 

4 

15.  साविजननक क्षेत्रातील सवि उद्योगांचे व्यवस्थापन आणण मालकी कोणामार्ि त केल ेजात?े 
1)TISCO 2)IISCO 3)SAIL 4)GOVT 

3 

16.  उद्योग क्षेत्रात कमीत कमी भांडवल व जास्तीत जास्त श्रमाचा वापर केला जातो अस ेउद्योग 
म्िणजे? 
1)लघुउद्योग 2)मोठे उद्योग 3)कुहटर उद्योग 4)ग्रामोद्योग 

1 

17.  यंत्रनननमिती वस्तू उद्योगात हकती भांडवल गुंतवणकू केली जात े? 
उद्योगात हकती भांडवल गुंतवणूक केली जात े? 
1)5लाख ते10कोटी 2)25लाख ते10कोटी 3)10कोटी ते 5कोटी 4)10कोटी ते 25कोटी 

2 

18.  सेवा क्षेत्रातील उद्योगात हकती भांडवल गुंतवणूक केली जात े? उद्योगात हकती भांडवल 
गुंतवणूक केली जात े?  
1)5लाख ते10कोटी 2)25लाख ते10कोटी 3)10कोटी ते 5कोटी 4)10कोटी ते 25कोटी 

3 

19.  भारती भारतीय कंपन्यांच्चया भाग भांडवल ऋण पत्रात अननवासी भारतीयांनी गुंतवणूक करणे 
म्िणजेच? 
1)र्वदेशी भांडवल गुंतवणूक 2)ननगुुंतवणकू 3)भांडवलाची िालचाल 4)रोखा रुपी गुतंवणूक 

4 

20.  श्री नरनसंगराव सरकारने मोठ्या आणण मध्यम उद्योगांसाठी नवीन आनथिक धोरण केव्िा 
जािीर केल?े 
1)1991 2)1995 3)2001 4)2015 

1 

21.  लघु उद्योग र्वकासासाठी णजल्िा पातळीवर शासकीय योजना अंमलबजावणीची जबाबदारी 2 



कोणावर आिे? 
1)णजल्िा पररषद 2)णजल्िा उद्योग कें द्र 3)णजल्िा र्वकास सनमती 4)णजल्िा अधीक्षक 

22.  लघुउद्योगांच्चया समस्या सोडवण्यासाठी 1995 मध्ये ननयुक्त केलेली सनमती कोणती? 
1) आर्बद िुसेन सनमती 2)अटल र्बिारी वाचवपयेी योजना 3)मोदी सरकार सनमती 4) 
यापैकी नािी 

1 

23.  ज्या उद्योगांच ेव्यवस्थापन आणण संचलन सरकार कडून केल ेजात ेअशा उद्योगांना काय 
म्िणतात? 
1)मोठे उद्योग 2)लघुउद्योग 3)साविजननक क्षेत्रातील उद्योग 4)खाजगी उद्योग 

3 

24.  ज्या वस्तूचंी आयात केली जात असते त्या वस्त ूआयात करण्यापेक्षा देशातच उत्पादन 
करण्याचा ननणिय घेण ेम्िणजे काय? 
1)आयात कमी करणे 2)आयात ननबुंध 3)आयात बदंी 4)आयातपयाियी करण 

4 

25.  साविजननक क्षेत्रातील गुंतवणुकीतील सरकारने आपले भांडवलटप्पप्पया-टप्पप्पयाने काढून घेणे 
म्िणजे काय? 
1)भांडवलीकरण 2)आधनुनकीकरण 3)ननगुुंतवणकू 4)खाजगीकरण 

3 

26.  साविजननक क्षेत्रातील आजारी उद्योगांना संरक्षण देणारे बोडि कोणत?े 

1)शालांत माध्यनमक परीक्षा बोडि 2)औद्योनगक आणण र्वत्तीय पुनननिमािण बोडि 3) मेमोरेंडम 
ऑर् अंडरस्टँहडंग 4) यापैकी नािी 

2 

27.  उद्योगक्षेत्रात मालक आणण कामगार यांच्चयातील संबंध संघषािचे तणावाचे असणे म्िणजे 
काय? 

1) औद्योनगक र्वकास 2)औद्योनगक कलि 3)औद्योनगक संघटना 4)या पकैी नािी 

2 

28.  मालकांकडून कामगारांच्चया मागण्या पूणि न झाल्यामुळे ननमािण िोणाऱ्या तणाव आला काय 
म्िणतात? 

1)कामगार कपात 2)कामगार टंचाई 3) उत्पादन टंचाई 4)औद्योनगक कलि 

4 

29.  औद्योनगक कलिाचे कारणे कोणती? 

1) आनथिक 2) आनथिकेतर 3)आनथिक आणण आनथिक इतर 4) सामाणजक 
3 

30.  औद्योनगक कलि कायदा केव्िा करण्यात आला? 

1) 1947 2)1951 3)1975 4) 1981 
1 

31.  भांडवलशािी अथिव्यवस्थेत अथिव्यवस्थेची प्रगती साधण्यासाठी कोणत्या क्षेत्राचे प्राबल्य 
हदसते? 

1) खाजगी क्षेत्र 2)सामाणजक क्षेत्र 3)सनंमश्र क्षेत्र 4)सिकारी क्षते्र 

1 



32.  समाजशािी अथिव्यवस्थेत अथिव्यवस्थेची प्रगती साधण्यासाठी कोणत्या क्षेत्राचे प्राबल्य 
हदसते ? 

1)खाजगी क्षेत्र 2)सामाणजक क्षेत्र 3) सनंमश्र क्षेत्र 4)सरकारी क्षेत्र 

4 

33.  ननस्वाथीपणे एकमेकांना सिकायि करण्यासाठी समान उहिष्टाने एकत्र येणे म्िणजे काय? 

1)सिकार 2)सरकार 3)सामाणजक कायि 4) समाजसेवा 
1 

34.  सिकारी संघटन िे कोणत्या प्रकारचे संघटन आिे? 

1) सक्तीच े2)ऐणच्चिक 3)कें हद्रत 4)र्वकें हद्रत 
2 

35.  सिकारी आंदोलनाचा जन्म जनक कोण िोत?े 

1) र्वल्यम वेंडर बंदआणण मिादेव गोर्वंद रानडे 2)दत्त आणण सुंदरम  3)कुलकणी आणण 
गायकवाड 4) दांडेकर र्प .के. वधिन नसंग आनलया 

1 

36.  सिकारी कृषी बँक  सनमतीी केव्िा स्थापन झाली? 

 1)1891 2)1901 3)1904 4)1912 
3 

37.  खालील पैकी कोणती सिकार बँक आिे? 

1) सेंट्रल बँक 2)बँक ऑर् इंहडया 3)जळगाव जनता बँक 4)RBI 
3 

38.  पैसे कोणती बँक सिकारी बकँ नािी? 

1)जळगाव जनता सिकारी बँक 2) पीपल्स को-ऑपरेहटव्ि 3)णजल्िा मध्यवती सिकरीी बँक 
4)सेंट्रल बकँ 

4 

39.  सिकारी बँकांच ेरचना कशी आिे? 

1) एक बकँ 2)र्त्रस्तरीय 3)हिस्तरीय 4) यापैकी नािी 
2 

40.  ज्या सिकारी बकेँने ररझवि बँकेकडे नोंदणी केलेले आिे त्याचे भांडवल पाच लाख  पाच 
लाख रुपयापके्षा कमी नािी अशी  बँक म्िणज?े 

1) सिकारी बकँ 2)अनुसूनचत सिकारी बँक 3)अनुसुनचतर बँक 4)यापकैी नािी 

2 

41.  सिकारी बँकांच ेररझवि बँकेकडे कायद्यानुसार नोंदणी केली आिे पण दसुऱ्या अनुसनूचत 
समावेश केला आिे अशा बकँा म्िणजेच? 

1) सिकारी बकँ 2)अनुसूनचत सिकारी बँक 3) अनुसनुचतर बँक 4) यापैकी नािी 

3 

42.  खालीलपैकी कोणत ेर्वधान चुकीचे आिे? 

1) पहिला स्तर प्राथनमक सिकारी कृषी पतसंस्था 2) दसुरा स्तर णजल्िा सिकारी मध्यवती 
बँक 3)नतसरा स्तर राज्य सिकारी बँका 4)चौथा स्तर नशखर बँक 

4 

43.  प्राथनमक भरू्वकास बकँ कोणत्या स्वरूपाचे आिे? 

1)राज्यस्तरीय 2)णजल्िास्तरीय 3) ग्रामीण स्तरीय 4)यापैकी नािी 
3 



44.  कृषी आणण ग्रामीण र्वकास दीघिकालीन कजि देणारी बकँ कोणती? 

1) राज्य सिकारी बँक 2)णजल्िा मध्यवती बँक 3)प्राथनमक सिकारी बकँ 4)भूर्वकास बँक 
4 

45.  ग्रामीण भागात कोणत्या प्रकारची सिकारी बँक कायि करीत असते? 

1)प्राथनमक सिकारी 2)राज्य सिकारी 3)णजल्िा सिकारी 4)जनता सिकारी 
1 

46.  भारतात सिकारी चळवळीचा पाया कोणत्या स्वरूपात रोगला केला? 

1) सिकारी पतससं्था 2)सिकारी उद्योग 3) सिकारी कारखान े4) सिकारी ससं्था 
1 

47.  भारतात सिकारी बँकांच्चया र्त्रस्तरीय रचनेतील मध या टप्पप्पयात कोणत्या बँका आिे? 

1)णजल्िा सिकारी मध्यवती बँक 2)प्राथनमक सिकारी पतसंस्था 3) राज्य सिकारी बँक 
4)वरीलपैकी सवि 

1 

48.  णजल्यातील सवि सिकारी ससं्थांची नशखर संस्था म्िणनू कोणती बकँ कायि करते? 

1) णजल्िा सिकारी मध्यवती बँक 2) प्राथनमक सिकारी पतसंस्था 3) राज्य सिकारी बँक 
4)वरीलपैकी सवि 

1 

49.  प्राथनमक सिकारी पतसंस्थाचंे कायिक्षते्र हकती असते? 

1) णजल्या 2)राज्य 3)ग्रामीण भाग 4) पणूि देश 
3 

50.  सवि सिकारी बँकाचंी नशखर बँक कोणती असते? 

1) राज्य सिकारी 2) णजल्िा सिकारी 3)प्राथनमक सिकारी 4)कृषी आणण ग्रामीण र्वकास बँक 
1 

51.  भांडवल बाजार आणण नाण ेबाजार यांच्चयातील मध्यस्थाचंी भूनमका कोणतीिी सिकारी बँक 
पार पाडत?े 

1)राज्य सिकारी 2) णजल्िा सिकारी 3)प्राथनमक सिकारी 4)कृषी आणण ग्रामीण र्वकास बँक 

1 

52.  राज्य सिकारी बकँांचे कायिक्षेत्र णस्थती असते? 

1)संपूणि देश 2)राज्य 3)णजल्या 4)प्रत्येक गाव 
2 

53.  भारतात जलद आनथिक र्वकास साधण्यासाठी कोणता मागि स्वीकारला आिे? 

1) उत्पादन 2)र्वननमय 3)र्वभाजन 4)ननयोजन 
4 

54.  र्वद्यार्थयाुंनी हकती वेळ अभ्यास करावा कोणत्या र्वषयाचा हकती वेळ अभ्यास करावा िे 
ठरर्वणे म्िणजे काय? 

1) अभ्यासाचे ननयोजन 2)कामाचे ननयोजन 3)झोपचेे ननयोजन 4)खळेण्याच ेननयोजन 

1 

55.  ठरार्वक उहिष्ट ठरार्वक कालावधीत पणूि करण्यासाठी र्वचारपूविक आराखडा तयार करणे 
म्िणजे काय? 

1) उहिष्ट ठरवल े2)र्वचार करणे 3)गरज मागर्वणे 4)ननयोजन करण े

4 

56.  त्यातील साधनसामुग्री चा जास्तीत जास्त उपयोग करून ठरवलेली उहिष्ट ेसाध्य 3 



करण्यासाठी जाणीवपूविक प्रयत्न करणे म्िणजे काय? 

1) व्यर्क्तगत ननयोजन 2) सामाणजक ननयोजन 3)आनथिक ननयोजन 4)साधनसामुग्री चे 
ननयोजन 

57.  देशात राष्ट्रीय पातळीवर ननयोजनाची आखणी करणारी संस्था कोणती? 

1) कें द्रीय ननयोजन मंडळ 2)राज्य ननयोजन मंडळ 3)णजल्िा ननयोजन मंडळ 4)वरीलपैकी 
सवि 

1 

58.  समजा देशातील राष्ट्रीय उत्पन्नात सरासरीने दर वषे पाच टक्के दराने वाढ करायची आिे िे 
ठरवणे म्िणज ेकाय? 

1) उहिष्ट ठरर्वणे ठरर्वणे 2)इष्टांक ठरर्वणे 3)कालावधी ठरवण े4)साधनसामुग्रीचा वापर 
करण े

2 

59.  भांडवल शािी देशातील ननयोजनाचा उिेश कोणता असतो? 

1) पणूि रोजगार प्रस्थार्पत करणे 2)आनथिक र्वकास वगेाने घडवून आणण े
3) र्वकास शक्यता वास्तवात आणणे 4)समाजवादी समाज रचना ननमािण करण े

1 

60.  समाजवादीी देशातील ननयोजनाचा उिेश कोणता असतो? 

1) पणूि रोजगार प्रस्थार्पत करणे 2)आनथिक र्वकास वगेाने घडवून आणणे  
3)र्वकास शक्यता वास्तवात आणणे 4)समाजवादी समाज रचना ननमािण करण े

4 

61.   अर्वकनसत देशातील ननयोजनाचा उिेश कोणता असतो? 

1) पणूि रोजगार प्रस्थार्पत करणे 2)आनथिक र्वकास वगेाने घडवून आणणे  
3)र्वकास शक्यता वास्तवात आणणे 4)समाजवादी समाज रचना ननमािण करण े

3 

62.  भारतात कोणत्या प्रकारच्चया ननयोजनाचा स्वीकार केला आिे? 

1) पूणि रोजगार प्रस्थार्पत करणे 2)आनथिक र्वकास वगेाने घडवून आणणे 3)र्वकास शक्यता 
वास्तवात आणणे 4) समाजवादी समाज रचना ननमािण करण े

3 

63.  योजना आखल्यानंतर त्याची कायिवािी कशी करावी याबाबत डावपेच ठरवणे म्िणजे काय? 

1)इष्टांक ठरवल े2) उहिष्टे ठरर्वणे 3) वूिरचना ठरर्वणे 4) धोरण ठरवण े
3 

64.  भारतात पहिल्या पचंवार्षिक योजनेत प्राधान्य देण्यात आल?े 

1) शेती र्वकास 2)उद्योग र्वकास 3) पायाभूत सुर्वधा 4) बँहकंग सुर्वधा 
1 

65.  मूलभूत व अवजड उद्योगाचंा र्वकास िे उहिष्ट कोणत्या योजनेत िोत?े 

1) पहिली योजना 2)दसुरी योजना 3) चौथी योजना 4)सातवी योजना 
2 

66.  मुख्य भर पाचव्या योजनेत कोणत्या गोष्टीला प्राधान्य देण्यात आल?े 

1) स्वयम ्ननभिरता 2) आनथिक र्वकास 3) शेती र्वकास 4) दाररद्र्य ननमूिलन उद्योगाचंा र्वकास 
3 



67.  १९५१-१९९० हकती योजना पूणि झाल्या? 

1)5  2)10 3)7 4) 9 
3 

68.  र्वदेशी चलन वाचर्वणे व यंत्र तंत्रज्ञानाच्चया बाबतीत स्वयंपूणि िोण्यासाठी ननयोजन काळात 
कोणत्या गोष्टीवर भर देण्यात आला? 

1) उद्योग र्वकास 2)तंत्रज्ञान र्वकास 3)आयातपयाियी करण 4)ननयाित कपीात 

3 

69.  अवैध संपत्तीला काय म्िणतात? 

1) काळा पैसा 2)पांढरा पैसा 3)जमीनजमुला 4)संपत्ती 
1 

70.  साधनसामुग्री जीवनावश्यक वस्त ूकडून सुखं आणण चैनीच्चया वस्तुकडे वळवली जाणे याला 
काय म्िणतात? 

1) औद्योनगक र्वकास 2)औद्योनगक सरचनेतील 3)र्वकृती पैसा 4)अवैध संपत्ती 

2 

71.  आठवी योजना केव्िा सुरू झाली? 

1)1990 2)1991 3)1992 4)1995 
3 

72.  भारतात आतापयुंत हकती पचंवार्षिक योजना पूणि झाल्या आिेत? 

1)10 2)11 3)15 4)सतरा 
2 

73.  ननयोजन आयोग कोणी मोडीस काढला? 

1) श्री नरनसंि राव 2)श्री मनमोिन नसंग 3) अटल र्बिारी वाजपेयी 4) श्री नरेंद्र मोदी 
4 

74.  ननयोजन आयोगाच्चया जागी आता कोणता आयोग स्थापन करण्यात आला? 

1) र्वत्त आयोग 2)हकंमत आयोग 3) ननती आयोग 4)कृषी आयोग 
3 

75.  ननती आयोगाची स्थापना केव्िा झाली? 

1)1950 2)1991 3)1995 4)2015 
4 

76.  ननती आयोगाचे अध्यक्ष कोण असतात? 

1) राष्ट्रपती 2)पंतप्रधान 3)अथिमंत्री 4) मुख्यमंत्री 
2 

77.  ननयोजन आयोगाची स्थापना कोणी केली िोती? 

1) श्री नरनसंि राव 2)श्री मनमोिन नसंग 3)अटल र्बिारी वाजपेयी 4) स्वगीय श्री पंहडत 
जवािरलाल नेिरू 

4 

78.  नीती आयोगाचा दृर्ष्टकोन काय आिे? 

1)Top to bottom 2) bottom to top 3) up to bottom 4) down to bottom 
2 

79.  कें द्र व राज्यात समन्वय करण्याचे कायि ननती आयोगात कोन करत?े 

1)टीम इंहडया िब 2)नॉलेज अंड इंनोवेशन िब 3)नॉलेज नसटी 4)माहिती आणण ततं्रज्ञान 
1 

80.  र्वर्वध प्रकारच्चय सरकारी योजना व अनुदानाचा लाभाथींना थेट रोख रक्कम त्यांच्चया 2 



खात्यात जमा व्िावी यासदंभाित कोणती योजना आिे? 

1)  जनधन योजना 2)थटे लाभ िस्तांतरण योजना 3) थेट गुंतवणूक 4)आत्मननभिर भारत 
81.  थेट लाभ िस्तांतरण योजना केव्िा सुरू झाली? 

1)2012 2)2013 3)2014 4)2015 
2 

82.  थेट लाभ िस्तांतरण योजना लाखो नमळवण्यासाठी कोणकोणत्या बाबी आवश्यक आिे? 

1) नतची बँकेत खाते  2)बचत खाते केवायसी केलेले 3)आधार काडि आणण बँक खाते नलकं 
केलेले 4)वरीलपैकी सवि 

4 

83.  आधार काडि मार्ि त प्रत्येक नागररकाला काय देण्यात  आल ेआिे? 

1)अकाऊट नंबर 2)मतदाननंबर 3)पन नंबर 4) स्वतंत्र ओळख 
4 

84.  प्रधानमंत्री जनधन योजना केव्िा सुरू करण्यात आली? 

1)2012 2)2014 3)2017 4)2019 
2 

85.  देशातील प्रशासकीय पातळीवरील भ्रष्टाचार रोखणे व गररबांना सरकारी योजनाचंा लाभ 
प्रत्यक्ष नमळावा या िेतूने कोणती योजना सरुू केलेली आिे? 

1)थटे लाभ िस्तांतरण 2)जनधन योजना 3) बँक योजना 4) मदु्रा बँक योजना 

2 

86.  लघु ग्राम व कुटीर उद्योगांना कजि नमळवून देणारी योजना कोणत?े 

1) जनधन योजना 2) बँक योजना 3)मदु्रा बँक योजना 4)आत्मननभिर भारत 

3 

87.  र्वद्यमान भारत सरकारने 500 व 1000 रुपयांच्चया चलनी नोटा व्यविारातून केव्िापासून रि 
करण्याचे धोरण ठरवले? 

1) 1जाने.2013 2) 8 एर्प्रल2015 3) 28 आगस्त 2016 4) 8 नोव्ि.2016 

4 

88.  देशातील चलनाची वधैाननक आता काढून टाकने म्िणजे काय? 

1) चलन नननमिती 2)चलन वाढ 3)चलन ननश्चलनीकरण 4) चलन ननयंत्रण 

3 

89.  भारतात या आणण वस्तू भारतातच बनवा अशा प्रकारच ेआवािन देशी आणण र्वदेशी 
कंपन्यांना करणे म्िणजे काय? 

1) थटे र्वदेशी गुंतवणूक 2)रोखा रुपये गुंतवणूक 3) मके इन इंहडया 4) स्टाटि ऑर् इंहडया 

3 

90.  नवीन तंत्रज्ञानाच्चया माध्यमातून उद्योग सरुू करणे व रोजगाराची सधंी ननमािण करणे 1 



यासंदभाितील कोणती योजना 2015 मध्ये सुरू झाली ? 

1)मेक इन इंहडया 2)स्टाटि अप इंहडया 3)आत्मननभिर भारत 4)मुद्रा बँक योजना 

91.    
92.    
93.    
94.    
95.    
96.    
97.    
98.    
99.    
100.    
 


