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सेद्विस्टर -चौथे 
 

1.  िद्विला उद्योजकता द्ववकास व्हावा या िेतूने नोव्हेंबर 1988 पासून से्टट बँक ऑफ इंद्वियाने..... सुरू 

केली आिे 

 

अ) िुद्रा योजना  

ब) िारी शक्ती योजिा  

क) स्टाटगअप इंद्विया  

ि) वरीलपैकी नािी 

 

2.  ििाराष्ट्र  उद्योजक्ता द्ववकास कें द्रा िाफग त...... िाद्वसक प्रकाद्वित करण्यात येते 

 

अ) योजना  

ब) अथग िंथन  

क) उद्योजक  

ि) अथगसंवाद 

 

3.  रतन टाटा यांचा जन्म..... या वर्ी झाला आिे 

 

अ) 1931  

ब) 1935  

क) 1936  

ड) 1937 

 

4.  द्वकरि िुजुिदार या...... कंपनीच्या अध्यक्ष आिेत 

 

अ) टेल्को  

ब) बायोकॉि  

क) बजाज  

ि) इन्फोद्वसस 

 

5.  ....... िे ििाराष्ट्र  चेंबर ऑफ कॉिसगचे 1954 1958 या काळात अध्यक्ष िोते 

 

अ) रतन टाटा  

ब) राहुल बजाज  

क) आबासाहेब गरवारे  



 

ि) चंदा कोचर 

 

6.  ििाराष्ट्र  राज्य द्ववत्तीय ििािंिळ स्थापना..... या वर्ी झाली 

 

अ) 1962  

ब) 1963  

क) 1960  

ि) 1965 

 

7.  ...... योजना राज्य िासनािाफग त कािर्ार संघटनेच्या िाध्यिातून द्वजल्हा उद्योर् कें द्र सुरू करण्यात  

आली आिे 

 

अ) खाते पत ििी  

ब) उद्योग सेतू  

क) िुद्रा कािग  

ि) यापैकी नािी 

 

8.  िद्विला उद्योजकांच्या सिस्या कोित्या आिेत 

 

अ) कौटंुद्वबक जबाबदारी  

ब) जोखीि स्वीकारण्याची किी ििता  

क) भांिवलाची कितरता  

ड) वरीि सवव 

 

9.  रतन टाटा ने कोित्या वर्ी टाटा सिूिाच्या अध्यक्षपदाची सूते्र िाती घेतली 

 

अ) 1990  

ब) 1981  

क) 1991  

ि) 1985 

 

10.  एि. सी. ई. िी. म्हिजे काय.... 

 

अ) ििाराष्ट्र  उद्योजकता द्ववकास पररर्द  

ब) महाराष्ट्र  उद्योजकता दवकास कें द्र  

क) िध्य प्रदेि द्ववकास पररर्द  

ि) यापैकी नािी 

 

11.  उत्पादनाचा तांद्वत्रक भार् अभ्यासातून 1942 िधे्य कोिी प्लास्टस्टक बटन कंपनी सुरू केली 

 

अ) आबासाहेब गरवारे  

ब) रतन टाटा  

क) राहुल बजाज  

ि) सुधा िूती 



 

 

12.  िुद्रा योजनेची स्थापना वर्ग कोित्या अंदाजपत्रकात झाली 

 

अ) 2014 -15  

ब) 2015-16  

क) 2016 -17  

ि) यापैकी नािी 

 

13.  ..... म्हिजे उपक्रिाची पररपूिग योजना िोय 

 

अ) उद्योजकता  

ब) प्रकल्प अहवाि  

क) अ आद्वि ब  

ि) वरील सवग 

 

14.  द्वकरि िजुिदार कोित्या वर्ी  व्यवसायात सािील झाल्या 

 

अ) 1970  

ब) 1965  

क) 1975  

ि) 1980 

 

15.  उद्योजकता द्ववकास द्वकती घटकांनी प्रभावी िोतो 

 

अ) एक  

ब) दोन  

क) तीन  

ड) चार 

 

16.  द्ववकासात कोित्या घटकांचा सिावेि िोतो 

 

अ) आद्वथगक द्ववकास  

ब) संसृ्कती  

क) तांद्वत्रक द्ववकास आद्वि द्विक्षि  

ड) वरीिपैकी सवव 

 

17.  उद्योजकता द्ववकासात प्रद्वक्रयेिधे्य खालील व्यस्टक्तर्त घटकाचा सिावेि िोत नािी 

 

अ) भागधारकांची पार्श्वभूमी  

ब) व्यवसाद्वयक पार्श्गभूिी  

क) िैक्षद्विक पार्श्गभूिी  

ि) पैसा 

 



 

18.  उद्योजकता द्ववकासाच्या वाढीवर पररिाि करिारे घटक कोिते 

 

अ) भांिवल  

ब) श्रि  

क) कच्चािाल  

ड) वरीि सवव 

 

19.  उद्योजकता  द्ववकास वाढीवर सािाद्वजक घटकांचा प्रभाव पितो 

 

अ) जातीय व्यवस्था  

ब) द्विक्षि  

क) सिाजाची िनोवृत्ती  

ड) वरीि सवव 

 

20.  उद्योजकता वाढीवर कोित्या िानद्वसक घटकांचा प्रभाव असतो 

 

अ) यि आवश्यक  

ब) स्टस्थतीचा आदर िारे् घेिे  

क) अ आदि ब  

ि) वरीलपैकी नािी 

 

21.  भारतीय उद्योजकांना सिोरील आव्हान कोिते.... 

 

अ) आधुद्वनक तंत्रज्ञानाचा अभाव  

ब) कायग बल बदलविे  

क) व्यवसायाची द्ववत्त व्यवस्था स्थाद्वपत करिे  

ड) वरीिपैकी सवव 

 

 

22.  भारतातील उद्योजकतेची आव्हाने कोिती..... 

 

अ) व्यवस्थापन कितरता  

ब) उत्पादन व तांद्वत्रक सिस्या  

क) िानव संसाधन द्ववकास  

ड) वरीिपैकी सवग 

 

23.  उद्योजकांना कोित्या प्रकारचे प्रद्विक्षिाची आवश्यकता आिे... 

 

अ) व्यवस्थापन कौिल्य प्रद्विक्षि  

ब) द्वनिगय प्रद्वक्रयेतील  सिभार्ाबद्दल प्रद्विक्षि  

क) िद्विलांना सक्षि करण्यासाठी आवश्यक व्यावसाद्वयक क्षिता प्रद्विक्षि 

ड) वरीिपैकी सवव 

 

24.  ििरी िद्विला उद्योजकांसाठी कोित्या संधी उपलब्ध आिेत..... 



 

 

अ) पयगटन उद्योर्  

ब) आयटी सक्षि उपक्रि  

क) दूरसंचार  

ड) यापैकी सवव 

 

25.  अधग ििरी भार्ात िद्विलांसाठी संधी...... 

 

अ) फोटो नसगरी वर्ग  

ब) लेदर वसू्तचे उत्पादन  

क) बाल संर्ोपन कें द्र 

ड) वरीि सवव 

 

26.  ग्रािीि िद्विला साठी उद्योजकाच्या कोित्या संधी आिेत..... 

 

अ) अन्न फळ आद्वि भाजीपाला प्रद्वक्रया  

ब) पारंपाररक और्धांची तयारी  

क) अ आदि ब  

ि) वरीलपैकी सवग 

 

27.  िद्विला सक्षिीकरिाची वैद्विष्ट्ये कोिती...... 

 

अ) िद्विलांिधे्य आत्मद्ववर्श्ास द्वनिागि करिे  

ब) िद्विला व पुरुर् असा भेदभाव टाळिे  

क) िद्विला सिक्तीकरि यासाठी जारृ्ती आद्वि क्षिता द्वनिागि करिे  

ड) वरीिपैकी सवव 

 

28.  भारतातील िद्विला उद्योजकांच्या सिस्या.... 

 

अ) आत्मद्ववर्श्ासाची किी  

ब) द्वनधीची कितरता  

क) िोन्ही अ आदि ब  

ि) वरील सवग 

 

29.  िद्विला उद्योजकांच्या सिस्या कोित्या र्ोष्ट्ीचा सिावेि िोत नािी 

 

अ) द्ववक्रीची सिस्या  

ब) संवादाची सिस्या  

क) द्वविेर् प्रद्विक्षिाची कितरता  

ड) िवीि तांदिक बििांचा अभाव िसिे 

 

30.  भारतातील िद्विला उद्योजकांसाठी कोित्या योजना आिेत 

 

अ) अन्नपूिग योजना  



 

ब) भारतीय िद्विला बँक व्यवसाय कजग  

क) देना िक्ती योजना  

ड) वरीि सवव 

 

31.  िद्विला उद्योजक द्वनिागि व्हाव्यात म्हिून सरकारने िी द्वििु योजनेअंतर्गत...... रकिेचा अंतभागव 

असतो 

 

अ) 25000 िजार  

ब) 50000 िजार  

क) 75000  

ि) 90000 िजार 

 

32.  िद्विला द्ववकास योजनेसाठी द्वकिोर योजनेत बातिी पयंत कजग द्विळू िकते  

 

अ) 50 हजार ते 5 िाख  

ब) 50000 ते एक लाख  

क) 50 िजार ते दोन लाख  

ि) 50000 ते तीन लाख 

 

33.  िद्विला द्ववकास योजनेकररता तरूि कजग योजनेत द्वकती रकिेपयंत कजग द्विळू िकते 

 

अ) दोन लाख  

ब) तीन लाख  

क) पाच लाख  

ड) िहा िाख 

 

34.  स्टाटगअप इंद्विया योजना....असेच सुरू करण्यात आली 

 

अ) 1915  

ब) 1916  

क) 1917  

ि) 1918 

 

35.  स्टाटगअप इंद्विया अंतर्गत भारत सरकार..... र्ोष्ट्ीला प्राधान्य देते  

 

अ) िार्गदिगन  

ब) पोर्ि आद्वि सुद्ववधा  

क) अ आदि ब  

ि) वरीलपैकी नािी 

 

36.  िेक इन इंद्विया योजना कोित्या वर्ी लॉन्च करण्यात आली 

 

अ) 2014  

ब) 2015  



 

क) 2016  

ि) 2017 

 

37.  सॅ्टन्ड ऑफ इंद्विया योजना कोित्या वर्ी लॉन्च करण्यात आली 

 

अ) 1914  

ब) 1915  

क) 2015  

ि) 2016 

 

38.  प्रधानिंत्री कौिल्य द्ववकास योजनेअंतर्गत कोित्या र्ोष्ट्ीचे िार्गदिगन केले जाते.. 

 

अ) युवक वर्ागला उद्योर् कौिल्य  

ब) रोजर्ार द्वनद्विगती प्रद्विक्षि  

क) पूवग द्विक्षि अनुभव प्रद्विक्षि  

ड) वरीि सवव 

 

39.  राष्ट्र ीय कौिल्य द्ववकास अद्वभयानात कोित्या योजनांचा सिावेि आिे 

 

अ) संस्थात्मक प्रद्विक्षि  

ब) पायाभूत सुद्ववधा  

कं) द्वटकाऊ जीवन िैली  

ड) वरीिपैकी सवव 

 

40.  प्रकल्प अिवालात कोित्या घटकांचा सिावेि नसतो 

 

अ) आद्वथगक  

ब) तांद्वत्रक  

क) उद्योजकता अभाव तंि  

ि) व्यवस्थापकीय आद्वि उत्पादन घटक 

 

41.  प्रकल्प अिवालात कोित्या कार्दपत्रांचा सिावेि असतो  

अ) तांद्वत्रक द्ववशे्लर्ि  

ब) आद्वथगक द्ववशे्लर्ि  

क) लाभ प्रद द्ववशे्लर्ि  

ड) वरीिपैकी सवव 

 

42.  प्रकल्प अिवालातील सािग्री कोित्या प्रकारचे असते  

 

अ) सािान्य िाद्विती  

ब) पकल्प विगन  

क) संस्था सारांि  

ड) वरीिपैकी सवव 

 



 

43.  प्रकल्प अिवालात खालील र्ोष्ट्ीचंा सिावेि िोतो 

 

अ) ग्रािकांचा प्रकार  

ब) द्ववक्रीचे उद्वद्दष्ट्  

क) प्रकल्पाचे द्ववपिन खचग  

ड) वरीिपैकी सवव 

 

44.  व्यवस्थापन योजनेअंतर्गत प्रकल्प आभाळात कोित्या र्ोष्ट्ीचंा सिावेि नसतो 

 

अ) व्यवसायाची व्यवस्था करण्याचे िार्ग  

ब) नोकरी आद्वि प्रद्विक्षि किगचारी योजना  

क) संस्थेच्या माजी कमवचाऱयांची गरज  

ि) व्यवस्थापन आद्वि कायगक्रिाची धोरिे 

 

45.  प्रकल्प अिवालाचे िित्व खालील र्ोष्ट्ी द्वदसून येते 

 

अ) द्वदिा द्वनदेिन  

ब) नफा किवते  

क) द्वनिगय घेण्यास िदत  

ड) वरीि सवव 

 

46.  ििाराष्ट्र ात द्वजल्हा उद्योर् कें द्राची स्थापना कोित्या वर्ी करण्यात आली 

 

अ) 1978  

ब) 1979  

क) 1980  

ि) वरीलपैकी सवग 

 

47.  द्वजल्हा उद्योर् कें द्र िधे्य ििाराष्ट्र ात..... द्वजले्ह सिाद्ववष्ट् आिेत 

 

अ) 30  

ब) 34  

क)28  

ि) 32 

 

48.  ग्रािीि भार्ासाठी पंतप्रधान रोजर्ार योजना कोित्या वर्ी सुरु झाली 

 

अ) 15 ऑगस्ट 2008  

ब) 15 ऑर्स्ट 2009  

क) 15 ऑर्स्ट 2010  

ि) 15 ऑर्स्ट 2011 

 

49.  द्वजल्हा उद्योर् स्थापन करण्याची उद्वद्दषे्ट्..... 

 



 

अ) ग्रािीि लोकांसाठी रोजर्ाराची संधी द्वनिागि करिे  

ब) लघु उद्योर्ांना आद्वथगक व इतर सुद्ववधा पुरविे  

क) नवीन उद्योजकांना ओळख आद्वि िदत करिे  

ड) वरीिपैकी सवव 

 

50.  द्वजल्हा उद्योर् कें द्राची कािे.... 

 

अ) उद्योजकांना संधी िार्गदिगन  

ब) द्वजल्ह्याचे औद्योर्ीकरि कें द्र द्वबंदू म्हिून कायग करिे  

क) िोठ्या िध्यि आद्वि लिान सिकार के्षत्राची आकिेवारी र्ोळा करिे  

ड) वरीिपैकी सवव 

 

51.  द्वजल्हा उद्योर् कें द्राची कािे कोिती.... 

 

अ) पंतप्रधान रोजर्ार योजनेची अंिलबजाविी  

ब) उद्योजकता द्ववकास कायगक्रि साठी प्रद्विक्षि  

क) िस्तकला द्वकंवा काटेज उद्योर्ाची नोदंिी 

ड) वरीिपैकी सवव 
 

52.  पंतप्रधान रोजर्ार द्वनद्विगती कायगक्रिात कोित्या उद्वद्दष्ट्ाचा सिावेि िोत नािी..... 

 

अ) नवीन स्वयंरोजर्ार स्थापन करून ग्रािीि व ििरी भार्ात रोजर्ाराच्या संधी द्वनिागि करिे  

ब) मोठ्या प्रमािावर पारंपररक कारादगरी ग्रामीि व शहरी बेरोजगार युवकांिा एकि आििे 

व रोजगाराच्या संधी ि िेिे  

क) काराद्वर्रांच्या वेतन किावण्याच्या क्षितेत वाढ करिे आद्वि ग्रािीि व ििरी रोजर्ाराच्या 

वाढीिधे्य वाढ करिे  

ि) वरीलपैकी नािी 
 

53.  ििाराष्ट्र  औद्योद्वर्क द्ववकास ििािंिळ याची स्थापना...... वर्ी झाली 

 

अ) 1 ऑक्टोबर 1960  

ब) 1 ऑक्टोबर 1961  

क) 1 ऑक्टोबर  1962  

ि) 1 ऑक्टोबर 1963 
 

54.  ििाराष्ट्र  औद्योद्वर्क द्ववकास ििािंिळाच्या उदे्दि कोिते 

 

अ) औद्योद्वर्क द्ववकासासाठी औद्योद्वर्क के्षत्र तयार करिे  

ब) औद्योद्वर्क के्षत्राच्या द्ववकासासाठी द्वविेर् द्वनयोजन प्राद्वधकरि म्हिून कायग करिे  

क) िोन्ही अ आदि ब  

ि) यापैकी नािी 
 

55.  ििाराष्ट्र  राज्य आद्वथगक ििािंिळाची स्थापना..... या वर्ी करण्यात आली 

 



 

अ) 1960  

ब) 1962  

क) 1963  

ि) 1964 
 

56.  भारतीय लघु उद्योर् द्ववकास बँकेची स्थापना.... या वर्ी झाली आिे 

 

अ) 2 एदप्रि 1990  

ब) 2 एद्वप्रल 1991  

क) 2 एद्वप्रल 1992  

ि) 2 एद्वप्रल 1993 
 

57.  िुद्रा योजना िी....... पंतप्रधान ने सुरू केली 

 

अ) राजीव र्ांधी  

ब) िरेंद्र मोिी  

क)िनिोिन द्वसंर्  

ि) चंद्रिेखर 
 
 

58.  िुद्रा योजनेअंतर्गत पात्र व्यक्ती कोि.... 

 

अ) व्यक्तीचे वय 18 वरे् पूिग असावे  

ब) फळ भाजीद्ववके्रते  

क) कारार्ीर  

ड) वरीि सवव 
 

59.  िुद्रा योजना कजग योजनेची उद्वद्दष्ट्ाचा सिावेि नसतो 

 

अ) द्ववत्ता साठी िार्गदिगक करिे  

ब) उपक्रमांिा के्रदडट गॅरंटी योजिा िागू ि करिे  

क) उद्योर् नोदंिीसाठी सिकायग करिे  

ि) यापैकी नािी 
 

60.  िुद्रा योजनेअंतर्गत कजग प्राप्तीसाठी कोित्या कार्दपत्रांची र्रज असते 

 

अ) दोन पासपोटग आकाराचे फोटो  

ब) रद्विवासी दाखला पुरावा  

क) िोन्ही अ आदि ब  

ि) वरीलपैकी 
 

61.  ििीला उद्योर् द्वनधी योजना कोित्या बँकेिाफग त चालू झाली आिे 

 

अ) देना बँक  



 

ब) से्टट बँक ऑफ इंद्विया  

क) आय डी बी आय  

ि) युको बँक 
 

62.  िद्विला उद्योर् द्वनधी योजना अंतर्गत िद्विला उद्योजकांना....... लाखापयंत कजग द्वदले जाते 

 

अ)दोन लाख  

ब) पाच लाख  

क) िहा िाख  

ि) वरीलपैकी सवग 
 

63.  उद्योजकासाठी सरकारने जािीर केलेल्या सबसे योजना कोित्या 

 

अ) िोठ्या, िध्यि आद्वि लघु उपक्रिासाठी बाजार द्ववकास िदत योजना  

ब) लघु उद्योर्ासाठी दुय्यि िेतीसाठी सरकारी अनुदान योजना  

क) बार् कािासाठी लघु उद्योर्ासाठी सरकारी सबद्वसिी योजना  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

64.  कौिल्य भारत या योजनेची सुरुवात कोित्या पंतप्रधान ने केली...... 

 

अ) िरेंद्र मोिी  

ब) िनिोिन द्वसंर्  

क) राजीव र्ांधी  

ि) इंद्वदरा र्ांधी 
 

65.  कौिल्य भारत योजनेची उद्वद्दष्ट् कोिती.... 

 

अ) भारतीय युवकांच्या द्ववकासाची संधी द्वनिागि करिे  

ब) कौिल्य द्ववकास साठी असलेल्या के्षत्राचा द्ववकास करिे  

क) नवीन कौिल्यासाठी के्षत्र द्ववकद्वसत करिे  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

66.  िद्विला उद्योजकांच्या सबलीकरिासाठी कोित्या र्ोष्ट्ीची आवश्यकता नसते 

अ) पयागवरि अनुकूल तंत्रज्ञान  

ब) पयाववरि प्रदतकूि तंिज्ञाि  

क) आयटी सक्षि उद्योजक  

ि) कायगक्षि व्यवस्थापन 

 

67.  कौिल्य भारत योजनेत खालील फायद्यांचा सिावेि िोत नािी ...... 

 

अ) आत्मद्ववर्श्ास वाढविे 

ब) उत्पादकता सुधारिे  

क) कौशल्य दवकदसत ि करिे  

ि) योग्य कौिल्य द्ववकासा िाफग त द्वदिा दाखविे 



 

 

68.  कल्याि भारत द्वििन सुरू करण्याचा िेतू कोिता..... 

 

अ) औद्योर्ीकरि द्वनिागि करण्यासाठी  

ब) देिाच्या आद्वथगक वाढीला िदत करण्यासाठी  

क) दोन्ही अ आद्वि ब  

ड) यापैकी िाही 
 

69.  कौिल्य भारत योजनेअंतर्गत कोित्या प्रकारचे कौिल्य प्रद्विक्षि द्वदले जाते 

 

अ) अल्प िुदतीचे प्रद्विक्षि  

ब) कौिल्य आद्वि रोजर्ार िेळावा  

क) देखरेख िार्गदिगक तते्व  

ड) वरीि सवव 
 

70.  कौिल्य भारत िाफग त उद्योजकता द्ववकासासाठी कोिते अभ्यासक्रि राबवले जातात 

 

अ) उद्योजक द्ववकास कायगक्रि  

ब) िद्विला उद्योजक द्ववकास कायगक्रि  

क) द्वलंर् सिानता संधी  

ड) वरीि सवव 
 

71.  िेक इन इंद्विया या योजनेचा सुरू करण्याचा िेतू कोिता..... 

 

अ) रंु्तविूक सोपी करण्यासाठी  

ब) नऊ कल्पनांना उते्तजन देण्यासाठी  

क) कौिल्य द्ववकास वाढवण्यासाठी  

ड) यापैकी सवव 
 

72.  िेक इन इंद्विया चे फायदे कोिते.... 

 

अ) जास्त नोकरीची संधी  

ब) जास्त परकीय थेट रंु्तविूक  

क) भारताच्या आद्वथगक वाढीला प्रोत्सािन द्या  

ड) यापैकी सवव 
 

73.  िेक इन इंद्विया चे तोटे कोिते... 

 

अ) तंत्रज्ञानासाठी पैसे देिे  

ब) स्पधागत्मक फायदा  

क) िोन्ही अ  आदि ब  

ि) वरीलपैकी सवग 
 

74.  िेक इन इंद्विया या योजनेची स्थापना कोित्या वर्ी करण्यात आली... 



 

 

अ) 25 सप्टेंबर 2013 

ब) 25 सप्टेंबर 2014  

क) 25 सप्टेंबर 2015  

ि) 25 सप्टेंबर 2016 
 

75.  िेक इन इंद्विया द्वनयंत्रिाखाली कोिते पुरस्कार देण्यात येतात...... 

 

अ) भारतीय िस्तकला कािाचे  करिे 

ब) वेअर िाऊस ऑटोिेिन साठी बैठका घेिे  

क) संदेिाचा एक स्माटग िार्ग सुरू करिे  

ड) वरीि सवव 
 

76.  इंगं्लििधे्य कोित्या ितकािधे्य औद्योद्वर्क क्रांती झाली 

 

अ) सतराव्या ितकात  

ब) अठराव्या शतकात  

क) द्ववसाव्या ितकात  

ि) यापैकी नािी 
 

77.  रतन टाटा यांनी टाटा उद्योर् सिूि कोित्या वर्ी.... सिभार्ी झाले 

 

अ) 25 व्या वर्षी  

ब) 26 व्या वर्ी  

क) 24 व्या वर्ी  

ि) यापैकी 
 

78.  खऱ्या अथागने रतन टाटा यांनी टाटा उद्योर् सिूिाची धुरा कोित्या वर्ी..... खऱ्या अथागने स्वीकारली 

 

अ) 1990  

ब) 1991  

क) 1992  

ि) 1993 
 

79.  रतन टाटा यांचा कायगकाळ कोित्या वर्ी सिाप्त झाला 

 

अ) 2010  

ब) 2011  

क) 2012  

ि) 2013 
 

80.  रतन जी टाटा कोित्या वर्ी टाटा इंिस्टर ी चे अध्यक्ष झाले 

 

अ) 1980  



 

ब) 1981  

क) 1982  

ि) 1983 
 

81.  रतनजी टाटा यांनी कोित्या वर्ी टाटा न्यानो कार बाजारात आिली 

 

अ) 2008  

ब) 2009  

क) 2010  

ि) 2011 
 

82.  राहुल बजाज यांची कोित्या वर्ी राज्यसभेचे खासदार म्हिून द्वनवि झाली 

 

अ) 2008  

ब) 2007  

क) 2009  

ि) 2010 
 

83.  राहुल बजाज यांचा जन्म...... या वर्ी झाला 

 

अ) 10 जून 19 36  

ब) 10 जून 1937  

क) 10 जूि 1938  

ि) 10 जून 1939 
 

84.  राहुल बजाज यांनी कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हिून...... सूत्र िातात घेतली 

 

अ) 1972  

ब) 1973  

क) 1974  

ि) 1975 
 

85.  आबासािेब र्रवारे यांचा जन्म कोित्या वर्ी झाला 

 

अ) 21 द्विसेंबर 2001  

ब) 21 द्विसेंबर 2002  

क) 21 दडसेंबर 2003  

ि) 21 द्विसेंबर 2004 
 

86.  आबासािेब र्रवारे यांचा जन्म कोित्या र्ावी झाला आिे 

 

अ) सांर्ली  

ब) तासगाव  

क) कराि  



 

ि) सातारा 
 

87.  आबासािेब र्रवारे यांच्या र्रीब पररस्टस्थतीिुळे कोित्या ...... वर्ागपासून िाळा सोिली 

 

अ) सतराव्या वर्षी  

ब) अठराव्या वर्ी  

क) 19 व्या वर्ी  

ि) द्ववसाव्या वर्ी 
 

88.  भारतात सवागत अर्ोदर प्लास्टस्टक उद्योर् सुरु करिारे पद्विले उद्योर्पती कोि.... 

 

अ) रतन टाटा  

ब) आबासाहेब गरवारे  

क) राहुल बजाज  

ि) सीके प्रसाद 
 

89.  इंद्वियन इस्टियूट ऑफ िॅनेजिेंट बंर्लोर या संचालक िंिळाच्या पद्विल्या अध्यक्ष म्हिून...... िान 

द्विळाला 

 

अ) सुधा िूती  

ब) िद्वलका श्री वासन  

क) दकरि मुजुमिार शहा  

ि) यापैकी नािी 
 

90.  आबासािेब र्रवारे यांचा िृतू्य...... वर्ी झाला 

 

अ) 1990  

ब) 1991  

क) 1992  

ि) 1993 
 

91.  नारायि िूती यांचा जन्म...... कोित्या वर्ी झाला 

 

अ) 20 ऑर्स्ट 1945  

ब) 20 ऑगस्ट 1946  

क) 20 आर्स्ट 2047  

ि) 20 ऑर्स्ट 2048 
 

92.  भारतीय आयटी उद्योर्पती म्हिून कोिाला ओळखले जाते 

 

अ) रतन टाटा  

ब) राहुल बजाज  

क) िारायि मूती  

ि) आबासािेब र्रवारे 



 

 

93.  सीके प्रसाद या उद्योर्पती चा जन्म...... वर्ी झाला 

 

अ) 8 ऑर्स्ट 1940  

ब) 8 ऑगस्ट 1941  

क) 8 ऑर्स्ट 1942  

ि) 8 ऑर्स्ट 1943 
 

94.  नवीन द्वजंदल या उद्योर्पती चा जन्म...... या वर्ी झाला 

 

अ) 9 माचव 1970  

ब) 9 िाचग 1971  

क) 9 िाचग 1972  

ि) 9 िाचग 1973 
 

95.  नवीन द्वजंदल यांचे योर्दान कोित्या के्षत्रात आिे 

 

अ) किकुवत वर्ागचे द्विक्षि  

ब) आरोग्य सेवा  

क) उन्नती करि करिे  

ि) वरीलपैकी सवग 
 

96.  नवीन द्वजंदल एका उत्ति खेळासाठी प्रद्वसद्ध आिेत 

 

अ) द्वक्रकेट  

ब) िाकी  

क) पोिो  

ि) खो-खो 
 

97.  नवीन द्वजंदल िे कोित्या कंपनीचे अध्यक्ष िोते.... 

 

अ) ररलायन्स  

ब) टेलको  

क) बजाज  

ड) स्टीि अँड पावर दिदमटेड 
 

98.  िस्टिका श्रीद्वनवासन यांचा जन्म...... या वर्ी झाला 

 

अ) 19 िोव्हेंबर 1959  

ब) 19 नोव्हेंबर 1960  

क) 19 नोव्हेंबर 1961  

ि) 19 नोव्हेंबर 1962 
 

99.  सुधा िूती या कोित्या उद्योर्ांिी संबंद्वधत आिेत..... 



 

 

अ) टर ॅक्टर उद्योर्  

ब) इन्फोदसस 

क) कार उद्योर्  

ि) कापि उद्योर् 
 

100.  अझीि  पे्रिजी यांचा जन्म......  वर्ी झाला... 

 

अ) 24 जुलै 1943  

ब) 24 जुलै 19 44  

क) 24 जुिै 1945  

ि) 24 जुलै 1946  
 

 


