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Business and Tax Low Answer

1 भारतीय करार कायदा के�हा लागू कर�यात आला ?

A) 1982. B) 1872. C) 1865 D) 1972

B

2 ��येक वचनाला ��यके वचनाला आ�ण एकमेकाचें ��तफल असणा�या वचना�या संचाला ----------- �हणतात.

A) वचन B) ��ताव C) ठराव D) ��तफल

C

3 �या ठरावाची कायदेशीर अंमलबजावणी केली जाते �या ठरावास ----------- �हणतात.

A) करार B) ��ताव C) संघटना D) �वीकृती

A

4 खालीलपैक� चुक�चे �वधान �नवडा

A) ��ताव �व�श� �क �वा साधारण असू शकतो

B) ��तावासाठ� �कमान पाच प�ांची आव�यकता असते

C) ��ताव श�य असले�या �ु�याबाबतचा असावा

D) ��ताव �वनंती�या �व�पात असावा

B

5 खालीलपैक� कोणता कराराचा �कार नाही

A) ��य� करार B) वज��नय करार C)�थ� करार D) चोरीचा करार

D

6 भारतीय माल�व�� कायदा के�हा लागू कर�यात आला

A) 1930. B) 1856. C) 1872. D) 1830

A

7 व�तू खरेद� करणा�या �क �वा खरेद� कर�याचे कबूल करणा�या���ला ------- �हणतात

A) �व�ेता B) �ाहक C) �ापारी D) दलाल

B

8 मालाची सवा�त जा�त �क �मत बोलणा�या���ला मालाची �व�� कर�यात येते �याला-------- �हणतात

A) �ललावाने �व�� B) व�श�याने �व�� C) उधारीवर �व�� D) रोखीने �व��

A

8 एफ़ओ बी करार �हणजे---

A) ��ओन बोड� कॉ��ॅ�ट B) ��ऑन बोडी C) �� फॉर सेल। D) �� फॉर �डलीवरी

A

9 वा�तु �व���या वेळ� �या पूण�पणे वेग�या काढता यतेात व �यांची पूण�पणे ओळख पटलेली असते अशा व�तंूना -------
�हणतात

A) महाग व�तू B) �व�त व�तू C) �व�श� व�तू C) हल�या व�तू

C

10 व�तू�या खरेद� ब�ल पैशा�या �व�पात �व�े�याला �दले�या मोबदला--------- �हणतात

A) �क �मत B) दलाली C) नफा D) तोटा

A

11 चलन�म द�तांचा कायदा के�हा लागू कर�यात आला?

A) 1881. B) 1884. C) 1983. D) 1893

A

12 चलन�म द�तऐवज तयार करणा�या���ने �यावर------ करणे आव�यकआहे

A) �श�कामोत�बा B) सही. C) पेटंट D) अंगठा

B

13 ��तावासाठ� �कमान �कती प�ाचंी आव�यकता असते? B



A) 1. B) 2. C) 3. D) 4

14 अ�त �व�ेता �हणजे कोण?

A) पैसे न �मळालेला �व�ेता

B) पैसे �मळालेला �व�ेता

C) दलाली खाणारा �व�ेता

D) सुट देनारा �व�ेता

A

15 खालीलपैक� चुक�चे �वधान ओळखा

A) ��तफल वा�त�वक असते B) ��तफल हे कायदेशीर असते

C) ��तफल हे ��येक करारासाठ� �वतं� असावे D) �तीफल हे बकेायदेशीर असू शकते

D

16 खालीलपैक� कोणता ��तफलाचा �कार आहे

A) कायदेशीर ��तफल B) बकेायदेशीर ��तफल। C) वत�मान कालीन ��तफल D) लॉटरी लागणे

C

17 माला�या �व���या करारातील करारातील मु�य उ��� पूण� हो�यास आव�यक असते �या अट� ला काय �हणतात

A) �मुख अट B) ��यमअट C) ��तीयअट D) नाजूक अट

A

18 ��येक धनादेश ---------असते

A) द�तऐवज B) प� C) � ंडी D) वचन

C

19 जे�हा कराराचे दो�ही प� आपाप�या जबाबदा�या पूण� करतात �या कराराला ---------�हणतात

A) पूण� करार B) बकेायदेशीर करार C) ��य करार D) �थ� करार

A

20 चलन�म द�तांचा कायदा---------साली लागू कर�यात आला

A) 1981. B) 1890. C ) 1972. D) 1881

D

21 पैशा�या �व�पात वापरता येणारे द�तऐवज �हणजे-------

A) चलन�म द�तऐवज B) कॅल�डर C) उतारा D) ��ताव

A

22 द�तऐवज ह-ै-------- असणे आव�यक असते

A) �ल�खत B) त�डी C) वत�मानप� D) भाषणात

A

23 खालीलपैक� चलनाचं द�तऐवजओळखा

A) लॉटरी �तक�ट B) �डंी C) पैसा D) ��ताव

B

24 � ंडीसाठ� कमीत कमी प� असावेत

A) 5. B) 3. C) 2. D) 0

B

25 �नमा�ता = आदेशक :: ��तावदाता = ?

A) वचनदाता B) ��ताव C) ��ताव �वीकृत D) �दाता

A

26 � ंडी ------------ �व�पातील होय

A) त�डी B) लेखी C) चलन D) सरळ

B

27 खालीलपैक� �डंीचा �कार ओळखा

A) मुदती नुसार � ंडी B)�ळ नुसार � ंडी C)�वहारा नुसार �डंी D) वरीलपैक� सव�

D



28 र�कम वसूल करणारी��� -------- �हणून ओळखली जाईल

A) धारक B) यथा�वधारक C) ��व�ुता D) कोणतेही नाही

A

29 कामगार संघटना कायदा------- लागू कर�यात आला

A) 1999. B) 1856. C) 1850. D) 1926

D

30 कामगार संघटनेची न�दणी काय�ा�या कोण�या कलमानुसार केली जाते

A) कलम 4 ते 6 B) कलम 2 ते 3 C) कलम 5 ते 6 D) कलम 5

A

31 कोण�या कलमानुसार कामगार संघटनेचे नाव बदलावले जाते

A) कलम 12. B) कलम 3. C) कलम 23 D) कलम 5

C

32 खालीलपैक� कोणते रेखांकनाचे �कार नाही

A) साधे रेखांकन B) �वशषे रेखांकन C) �नयं��त रेखांकन D) कोणतेही नाही

D

33 खालीलपैक� कोण�या कलमानुसार सामा�य � ु�ांकन कर�यात येते

A) कलम 16 B) कलम 15. C) कलम 14. D) कलम 2

A

34 एका���ने काही मालम�ा ही �स�या���स �वकली �याचे पैसे दे�या�या पोट� ------------ चेक �दले जाते

A) बरेर चेक B) पो�ट डेटेड चेक C) �ॉस चेक D) कोणतेही नाही

B

35 कामगार हा उ�पादनाचा ---------आ�ण मानवीय घटकआहे

A) स��य B) कायदेशीर। C) राजक�य D) एकही नाही

A

36 कामगार संघटना हे कामगारांचे -------होय

A) �नयं�ण B) �व�ापन C) संघटन D) वरीलपैक� सव�

C

37 खालीलपैक� कोण�या कलमानुसार न�दणीचे �माणप� �ा�त होत असते

A) कलम 7. B) कलम 8 C) कलम 9 D) कलम 4

C

38 कामगार संघटना कलम 24

A) दोन �क �वा �यापे�ा अ�धक कामगार संघटनेचे एक�ीकरण

B) कामगार संघटनेचे नाव बदलणे

C) इतर काय�ातून सूट

D) अ�ात���ला संघटनेचे सद�य

A

39 खालीलपैक� कोणता कामगार संघटने�या �नधीचा �कार नाही

A) सामा�य �नधी B) राजक�य �नधी C) जाग�तक �नधी D) वरीलपैक� सव�

C

40 मा�हती तं��ान अ�ध�नयम के�हा लागू कर�यात आला

A) 2000. B) 1988. C) 1890. D) 2001

A

41 -------------�हणजे कोण�याही इले��ॉ�नक अ�भलेखाचे वग�णीदारांने केलेले इले��ॉ�नक �व�पाचे अ�ध�माणन होय

A) �नयं�ण B) �ड�जटल सही C) �� �ट आउट D) एकही नाही

B

42 --------- �हणजे क� � सरकारने कलम 16 अ�वये �व�हत केलेली सुर�ा A



A) सुर�ा काय�प�ती B) ई-ग�हन��स C) ई-बँ�क �ग D) इस से�य�ुरट�

43 पेटंट कायदा के�हा लागू कर�यात आला

A) 1900. B) 2020. C) 2002. D) 2004

C

44 खालीलपैक� पेटंटचा �कार ओळखा

A) व�तू पेटंट B) ���या पेटंट A) फ� ए D) ए व बी

D

45 �या शोधासाठ� पेटंट �मळवायचे आहे �या शोधात---------- असावे

A) नावी�य B) जुनाट C) आकष�क D) एकही नाही

A

46 बौ��क संपदा अ�धकार पैक� मह�वाचा एक अ�धकार �हणजे ------- होय

A) �नयोजन B) संघटन C)�व�ापन D) पेटंट

D

47 पॅटन�चा अ�धकार------- �दला जातो

A) कायमचा B) �व�श� कालावधीसाठ� C) कधीही नाही D) आव�यक ते�हा

B

48 �वदेशी कामगार संघटना के�हा लागू कर�यात आली

A) 1985. B) 1877. C) 2000. D) 1926

49 शोधासाठ� पेटंटचा कालावधी ------ वषा�चा असतो

A) 20. B) 5. C) 6. D) 15

A

50 खालीलपैक� कोणते अ�धकार शोध क�या�स �ा�त होतात

A) शोधा चा वापर करणे B) शोधाची �व�� करणे C) फ� ए D) ए व बी

D

51 भागीदारी काय�ाची�ापना-------- साली कर�यात आली

A) 1932. B) 1832. C) 1632. D) 1732

A

52 ---------- या श�दात कोण�याही �कारचा�ापार उ�ोग आ�ण धंदा यांचा समावेश होतो

A) �नयोजन B) संघटन C) �वसाय D) काय�

C

53 �या नावाखाली साथा�च। �ापार चाल�वला जातो �याला -------- असे �हणतात

A) भागीदारी B) साथ� नाम C) संघटना D)�व�ापन

B

54 भागीदारांना�ापार संचलनात ------ भाग घे�याचा पूण� अ�धकार आहे

A) स��य B) �न���य C) नकारा�मक D) होकारा�मक

A

55 खालीलपैक� चुक�चे �वधान ओळखा

A) � �वलयन �हणजेच �वसज�न होय

B) ��येक भागीदार हा मालक असतो

C) भागीदारीची न�दणी कायदेशीर �र�या होणे आव�यक असते

D) भागीदारी बकेायदेशीरपणे केली जाऊ शकते

D

56 औ�ो�गक कलह कायदा के�हा लागू कर�यात आला

A) 1947. B) 2000. C) 1847. D) 1747

A



57 कोणताही धंदा�ापार उ�पादन सेवा नोकरी अगर औ�ो�गक धंदा यांचा ---------- या स�ेत समावेश होतो

A) �नयोजन B) �नयं�ण C) संघटन D) उ�ोग

D

58 -------- यामधील कोणताही वाद मतभदे �हणजेच औ�ो�गक कलह होय

A) दोन��� B) मालक व कामगार C) नोकर D) यापैक� नाही

B

59 वेतन �हणजे -------�व�पास कोण�याही कामगाराला �या�या कामाब�ल �दलेला मोबदला होय

A) ब�ीस B) पैशा�या C) धा�य D) कोणतेही नाही

B

60 काय�ा�वये चौकशीसाठ� नेमलेले �यायालय--------- �हणजे होय

A) मं�दर. B) पो�ट ऑ�फस C) कोट� D) चच�

C

61 काम बंद यासंबधंीचे �ववरण या काय�ा�या-------- म�ये केले आहे

A) कलम दोन क B) कलम चार ब C) कलम 51 अ D) कलम 6 अ

A

62 -------- या साली मालक व कामगार यासंबधंातील प�हला कायदा संमत कर�यात आला

A) 1988. B) 1756. C) 1929. D) 1987

C

63 -------- म�ये अ�खल भारतीय पातळ�वर प�हली कामगार प�रषद भर�व�यात आली

A) 1898. B) 1942. C) 2000. D) 1947

B

64 सूचना प� �द�यानंतर --------�दवसांत संपावर जाता येणार नाही

A) 14. B) 15. C) 16. D) 20

A

65 काय�ातील कोण�या कलमानुसार संप व टाळेबंद� करता येते

A) कलम 23 . B) कलम 24 C) कलम 20 D) कलम 21

A

66 कारखाना कायदा के�हा लागू कर�यात आला

A) 2000. B) 1947. C) 1862. D) 1948

D

67 �या �ठकाणी ग�ेया बारा म�ह�यात श���या साहा�याने दहा �क �वा जा�त कामगार उ�पादनाचे काय� करत असतील �या
�ठकाणास ----असे �हणतात

A) कारखाना B) भागीदारी C) महामंडळ D) कंपनी

A

68 खालीलपैक� कोणते �वधान �ौढ कामगारांबाबत स�य आहे

A) कामगाराचे वय वीस वष� पूण� असते

B) कामगारांचे वय 16 वष� पूण� होते

C) कामगारांचे वय 18 वष� पूण� असते

D) वरीलपैक� एकही नाही

C

69 कारखा�यातील एकाच �कारचे काम कामगारां�या वेगवेग�या समूहा�ारे कर�यात यते असेल तर �या ��येक समूहाला -----
-असे �हणतात

A) गट B) झंुड C) कळक D) संघटना

A

70 कारखाना काय�ा�या कामगारां�या आरो�य संबधंी�या तरतुद� कोण�या कलमा म�ये �दले�या आहेत C



A) कलम 10 ते 20. B) कलम 11 ते 12 C) कलम 11 ते 20 D) यापैक� नाही

71 �ाहक संर�ण कायदा के�हा संमत कर�यात आला

A) 1986. B) 1990. C) 1978. D) 1886

A

72 खालीलपैक� कोणता उपभो��याचे अ�धकार आहे

A) सुर��ततेचा अ�धकार B.मा�हती �ा�त कर�याचा अ�धकार C) सेवांची �नवड कर�याचा अ�धकार D) वरीलपैक�
सव�

D

73 क� ��य �ाहक संर�ण प�रषदेत सद�यांची सं�या -------पे�ा जा�त असणार नाही

A) 150 B) 200. C) 145. D) 130

A

74 क� ��य प�रषदेचा काय�काल -------वषा�चा असेल

A) 2. B) 3. C) 4. D) 5

B

75 �ाहक �ववाद �नवारण य�ंणेची�ापना कोण�या कलमा अंतग�त कर�यात आली आहे

A) कलम 5. B) कलम 6 C) कलम 8 D) कलम 9

D

76 �ज�हा मंचाचा अ�य� कोण असतो

A) �ज�हा �यायाधीश B) रा�ीय �यायाधीश C) सव�� �यायाधीश D) वरीलपैक� एकही नाही

A

77 महारा� �ाहक कायदा के�हा लागू कर�यात आला

A) 2001. B) 2002. C) 2003. D) 2000

D

78 कोण�या कलमा अंतग�त रा�य आयोगाचे अ�धकार �े� �न��त कर�यात आले आहे

A) कलम 14. B) कलम 15 C) कलम 17 D) कलम 18

C

79 �ज�हा मंचा�या बाबतीत खालीलपैक� कोणते �वधान स�य आहे

A) नुकसान भरपाई चे मू�य वीस लाखांपे�ा जा�त एक कोट� पे�ा जा�त नाही

B) नुकसान भरपाई चे मू�य एक कोट�पे�ा कमी

C) नुकसान भरपाई चे मू�य वीस लाखांपे�ा जा�त असणार नाही

D) वरीलपैक� एकही नाही

C

80 रा�ीय आयोगाची रचना काय�ातील कोण�या कलमा अंतग�त कर�यात आली आहे

A) कलम 18. B) कलम 19. C) कलम 20 D) कलम 21

C

81 व�तू व सेवा कराची�ापना के�हा कर�यात आली

A) 2017. B) 2018. C) 2019. D) 2020

A

82 जी एस ट� �हणजे--------

A) �ामीण स�व�स टॅ�स B) गड्ुस अंड स�व�स टॅ�स C) गड्ुस से�य�ुरट� से�स D) यापैक� एकही नाही

B

83 जीएसट� अंतग�त १ जुलै २०१७ पासून ०%, ५%,१२%,---------%, व २८% असे कर दर ठर�व�यात आले आहेत.

A) 18. B) 20. C) 9. D) 4

A

84 जीएसट� करा म�ये खालीलपैक� कोणता कर समा�व� कर�यात आला नाही D



A) क� ��य उ�पादन शु�क

B)�वसाय कर

C) मू�यव�ध�त कर

D) आयकर

85 पया�वरण संर�ण कायदा के�हा लागू कर�यात आला

A) 1967. B) 1986. C) 1873. D) 1530

B

86 -------- �हणजे पया�वरणाला �क �वा पया�वरणीय साधनांना हा�नकारक करणारा कोणताही धन�प ���प वायु�प पदाथ�
होय

A) पया�वरणीय घटक B) पया�वरण ��षक C) पया�वरणीय समतोल D) यापैक� नाही

B

87 खालीलपैक� कोणते �वधान पया�वरण संर�ण काय�ानुसार यो�य आहे

A) ��षणावर �नय�ंणआणणे

B) पया�वरण �वषयाचे �नयोजन करणे

C) पया�वरणासंबधंी संर�ण

D) वरीलपैक� सव�

D

88 �ज�हा मंचातील सद�य--------- वषा�पे�ा कमी वयाचे नसावेत

A) 35. B) 40. C) 20. D) 15

A

89 खालीलपैक� कोण�या कलमाअंतग�त रा�ीय आयोगा�या �नण�या�व�� अ�पल करता येते

A) कलम 21. B) कलम 22 C) कलम 23 D) कलम 24

C

90 भागीदारी �हणजे काय ?

A) दोन �क �वा दोनपे�ा जा�त��� �वसायासाठ� एक� यणेे

B) एका���ने एकापे�ा जा�त�वसाय करणे

C) ता�पुर�या �व�पाचा�वसाय उ�ोग उभारणे

D) वरीलपैक� एकही नाही

A

91 खालीलपैक� कोणते जीएसट� चे �कार आहते

A) सी जीएसट� B) ट� जी एस ट� C) ड��यू जीएसट� D) यापैक� नाही

A

92 �मा�णत वै�क�य अ�धका�याची नेमणूक कोण करत असते

A) �ज�हा �यायाधीश B) रा�य सरकार C) रा�ीय सरकार. D) रा�ीय �यायाधीश

B

93 खालीलपैक� कोणते �नरी�काचे अ�धकार आहेत

A) कारखा�या�या जागते �वेश B) कारखा�याची जागा तपासणे C) य�ंसामु�ी तपासणे D) वरीलपैक� सव�

D

94 सरकारी परी�काचें अहवाल कोण�या कलमाअंतग�त सादर कर�यात यतेे

A) कलम 11. B) कलम 12 C) कलम 13 D) कलम 14

D

95 पया�वरण संर�ण काय�ातील कलम 12 कशा�या संदभा�त आहे B



A) सरकारी राजप� B) पया�वरणीय �योगशाळा C) पया�वरणाचे संर�ण D) पया�वरण समतोल

96 कारखाना काय�ातील कलम 11 नुसार कशाचा उ�लेख कर�यात आला आहे

A) कामगारांचे क�याण B) कारखा�याची सुर�ा C) कारखा�याची �व�ता D) वरीलपैक� सव�

C

97 खालीलपैक� कोणता �ाहकाचा मु�य अ�धकार आहे

A) दाद माग�याचा अ�धकार B) मतदान कर�याचा अ�धकार C) र�दानाचा अ�धकार D) वरीलपैक� एकही नाही

A

98 औ�ो�गक कलह काय�ातील कोण�या कलमानुसार चौकशी �यायालयाची �नय�ु� कर�यात यतेे

A) कलम तीन B) कलम चार C) कलम पाच D) कलम सहा

D

99 पया�वरणात असलेला कोणताही पया�वरण ��षक �हणजे---------

A) पया�वरण ��षण B) पया�वरण ��षण C) पया�वरण समतोल D) पया�वरण संर�ण

A

100 पया�वरण संर�ण काय�ाचा मु�य उ��� काय आहे

A) पृ�वीवरील नैस�ग �क साधन संप�ी �टकव�यासाठ� पया�वरणाचे संर�ण व �वकास करणे

B) लोकसं�या वाढ�वर �नय�ंण

C) जंगल तोडी वर �नय�ंण

D) वरीलपैक� सव�

A


