
 
कला वा�ण�य आ�ण �व�ान महा�व�यालय बोदवड िज�हा जळगाव �वषय �यवसा�यक उ�योजकता वग� 
��वतीय वष� वा�ण�य अतंग�त पर��ा नो�ह�बर २०२० 
 
१) उ�योजकता �हणजे 
१) �य�तीचे गुणधम� 
 २) जोखीम घेणारा  
३) ना�व�य �न�म�ती करणारा  
४)  वर�ल सव� 
 
२) उ�योजक हा श�द खाल�ल भाषपेासनू तयार झालेला आहे 
१) �� च  
२) इटा�लयन  
३) जपानी  
४) इं�डयन 
 
३) �यवसाय कर�यामागचा हेत ू
१) नफा कमावणे  
२) व�तचूी खरेद� �व�� करणे  
३) व�तचूा परुवठा करणे  
४) वर�ल सव� 
 
४) �यवसाय कर�यामागचा खाल�ल हेत ूनसतो 
१) व�तचूी खरेद� �व��  
२) परुवठा करणे  
३) नफा न �मळवणे  
४) व�तचूा दजा� राखणे 
 
५) �यावसा�यक उ�योजकतचेे मह�व �हणजे 
१) �यव�थापक �मतचेा �वकास  
२) सं�थांची �न�म�ती  
३) जीवनातील मानक सधुारणे  
४) वर�ल सव� 
 
६) �यवसा�यक उ�योजकत�ेया व�ैश��या म�ये खाल�ल गो�ट�चा समावेश होत नाह� 
१) नवक�पना संबं�धत  
२) संभा�य नफा  
३) कुशल �यव�थापन  
४) जोखीम सहन करणे 
 



 
 
७) �यावसा�यक उ�योजक  काय� �हणजे 
१) नवक�पना  
२) जोखीम समजणे  
३) संशोधन  
४) वर�ल सव� 
 
८) �यवसा�यक उ�योजकत�ेया गुनात खाल�ल गो�ट�चा समावेश होत नाह�त 
१) �व�वास  
२) मजबतू लोक कोश�य  
३) अ�ामा�णकपणा  
४) न�ैतकता 
 
९) यश�वी उ�योजकाची व�ैश��ये �हणजे 
१) धोका घेणारा  
२) पढुाकार आ�ण �वातं�य  
३) वचनब�धता आ�ण खा�ी  
४) वर�लपकै� सव� 
 
१०) �यवसाया�या �कारानसुार उ�योजकांचे वग�करण �हणजे 
१) �यापार� उ�योजक  
२) उ�पादन उ�योजक  
३) कृषी उ�योजक  
४) वर�ल सव� 
 
११) तं��ाना�या वापरानसुार �यात खाल�ल उ�योजकाचा समावेश नसतो 
१) तां��क उ�योजक  
२) कृषी उ�योजक  
३) �यावसा�यक उ�योजक  
४) अतां��क उ�योजक 
 
१२) अ�भ�ेरणा नसुार उ�योजकांचे �कार 
१) �वयंपणू� उ�योजक  
२) इ�छेने �ेर�त उ�योजक  
३)  �े�रत उ�योजक  
४) वर�ल सव� 
 
 
 



१३) मालक��या आधारावर उ�योजकतचेे �कार 
१) खाजगी उ�योजक  
२) रा�य उ�योजक  
३) संय�ुत उ�योजक  
४) वर�ल सव� 
 
 
 
१४) उ�योगा�या आधारावर उ�योज�ता व�ग�करण खाल�ल गो�ट�चा समावेश होत नाह� 
१) लघ ु�तर�य उ�योजक  
२) म�यम �तर�य उ�योजक  
३) म�हला उ�योजक  
४) मो�या �माणात उ�योजक 
 
१५) उ�योजकांचे घटकांचे वग�करण 
१) स��य भागीदार  
२) �वकास उ�योजक  
३) आ�हान �शकवणारे उ�योजक  
४) वर�ल सव� 
 
१६) डॉन हाफ नसुार उ�योजकाचे �कार 
१) नव�न�म�ती करणारे उ�योजक  
२)  अनकुरण वाद� उ�योजक  
३) सावध उ�योजक  
४) वर�ल सव� 
 
१७) नव�न�म�ती करणा�या उ�योजक आत खाल�ल फाय�यांचा समावेश नसतो 
१) वाढ�व नफा  
२) खच� कमी करणे  
३) अवा�तव खच�  
४) वाढलेल� उ�पादन �ेणी 
 
१८) नव�न�म�ती करणा�या उ�योजकआहात खाल�ल मया�देचा समावेश नसतो 
१) वाढलेल� �पधा�  
२) गुंतवणकु�वर�ल परता�याची अ�नि�चतता  
३) जोखीम न घेणारा  
४) �नधीची कमतरता 
 
 
 



१९) नव�न�म�ती उ�योजक �हणजे 
१) ज�ुया बाजारपेठेचा शोध  
२) नवीन व�त ूसादर करतात  
३) नवीन बाजारपेठेचा शोध  
४) वर�ल सव� 
 
२०) अनकुरण वाद� उ�योजक �हणजे खाल�ल काय� करत नाह� 
१) नवीन �न�म�ती करत नाह�  
२) व�ततु बदल करत नाह�  
३) इतर व�तूंची न�कल करतो  
४) इतरांचे अनकुरण करतो 
 
२१) सावध उ�योजक �हणजे 
१) कोणताह� बदल करत नाह�  
२) जोखीम घेत नाह�  
३) नवीन बदल �वीकार�याची तयार� नसत े 
४) वर�ल सव� 
 
२२) �नि��य उ�योजकाता खाल�ल व�ैश��ये आढळत नाह� 
१) नवीन संधीला नकार देतो  
२) उ�पादनात बदल करत नाह�  
३) नवीन बदल �वीकारत नाह�  
४) ज�ुया व परंपरागत प�धतीचा �वीकार करतो 
 
२३) �यवसाय संधी�या �यवसायात सवा�त मह�वाची गो�ट �हणजे 
१) पढुाकार  
२) �य�न  
३) मेहनत  
४) वर�ल सव� 
 
२४) नवीन �यवसाया�या संधी �नमा�ण कर�यासाठ��या पाय�या कोण�या 
१) उ�पादनावर ल� क� ��त करा  
२) आपले संभाषण सोपे ठेवा  
३) योजनेची काय�वाह� करा  
४) वर�ल सव� 
 
 
 
 
 



२५) �यवसाया�या संधीत खाल�ल गो�ट�ंचा समावेश नसतो 
१) �यवसायाचा परवाना �मळवणे  
२) व�तचूी खरेद� �व�� करणे  
३) अनकुरण करणे  
४) उ�योजक बन�याची भावना �व�ृ होणे 
 
२६) संभा�य उ�योजकांना उपल�ध असले�या सवा�त लोक��य �कार�या �यावसा�यक संधी कोण�या 
आहेत 
१) ई-�शकवणे  
२) �यव�थापन स�लागार  
३) जनसंपक�  स�लागार  
४) वर�ल सव� 
 
२७) �यवसा�यक संक�पना आ�ण संधीचे म�ूयमापन घटकात खाल�ल गो�ट�चा समावेश नसतो 
१) संबंध  
२) �ाहकांचा �वेश  
३) �ाहकाला सेवा न देणे  
४) �माणीकरण कर�याची �मता 
 
२८) �यवसाय उ�पादना�या क�पनेचे �तो� �कंवा साधने 
१) �यवसायाची संधी आ�ण क�पना  
२) �टाट�अप एक संधी  
३) क�पना �न�म�तीसाठ� �मता  
४) वर�ल सव� 
 
२९) �यवसा�यक क�पना साठ� नवीन �तो� तयार करताना हा भाग ल�ात घेतला जात नाह� 
१) भागधारक  
२) उ�योजक  
३) �यवसाय संधी आ�ण क�पना  
४) तयार� आ�ण ��श�ण 
 
३०) बाजार सव��ण �हणजे 
१) मा�हती वाकडवेाडी गोळा करणे  
२) �ाहकां�या खरेद� �मतचेा �वचार करणे  
३) बाजारपेठेचे संशोधन करणे  
४) वर�ल सव� 
 
 
 
 



 
३१) बाजार सव��ण उ�देश �हणजे 
१) मह�वपणू� �ाहकांचा अ�भ�ाय �मळवणे  
२) उ�पादना�या खरेद�साठ� �ाहकांचा कल �दसनू येणे  
३) �व�यमान उ�पादने आ�ण सेवा व�ध�त करा  
४) वर�ल सव� 
 
३२) बाजारपेठ सव��णात खाल�ल मह�वा�या म�ुयाचा समावेश नसतो 
१) �ाहकांची अपे�ा आ�ण गरजांची मांडणी करा  
२) �ाहकांची �पळवणकू व जा�त �कंमत मागा  
३) नवीन उ�पादनाची जा�हरात करा  
४) चांग�या �वचारां�या  
 
३३) बाजार सव��णाचे �कार कोणत ेआहेत 
१) �वभाजनासाठ� बाजार सव��ण  
२) खरेद� ���येत तपासणीसाठ�  
३) �ाहकांची �न�ठा मोज�यासाठ�  
४) वर�ल सव� 
 
३५) औ�यो�गक �वकास काय��मात खाल�ल गो�ट�ंचा समावेश होतो  
१) कौश�य  
२) �मता �नमा�ण करणे  
३) सं�थेला �भा�वत कर�यासाठ� �य�न करणे  
४) वर�ल सव� 
 
३६) औ�यो�गक �वकास काय��मात खाल�ल फायदा �मळत नाह� 
१) आ�थ�क वाढ  
२) गर�बी आ�ण बेरोजगार�चे �नमू�लन  
३) �यवसाय वाढ�साठ� उ�ेजन �दले जात नाह�  
४) �था�नक �तो�ाचा सव��म वापर 
 
३७) उ�योजकता �वकास काय��माचे उ�देश 
१) उ�पादन �नवडा  
२) उ�पादनासाठ� ��ताव तयार करा  
३) उ�योजक हो�यासाठ� चांग�या आ�ण वाईट गो�ट�ंचा �वचार करा  
४) वर�ल सव� 
 
 
 
 



 
३८) उ�योजकता �वकास काय��मा�या ट��यात खाल�ल गो�ट� समावेश असतो 
१)पवू� ��श�ण सं�था  
२) ��श�ण ट�पा  
३) पो�ट ��श�ण ट�पा  
४) वर�ल सव� 
 
३९) पवू� ��श�ण अव�थेत खाल�ल गो�ट समा�व�ट नसत े
१) ��श�णाचा अ�यास�म तयार करणे  
२) ��श�ण काय��माचा �नकाल तयार करणे  
३) जा�हरात  
४) संभा�य उ�योजकांची �नवड 
 
४०) उ�योजकता �वकास काय��माची ���या �हणजे  
१) उ�योजक गुणधम� आ�ण कौश�याची ओळख  
२) संभा�य उ�योजकाची �नवड  
३) ��श�ण काय��माची �या�ती  
४) वर�ल सव� 
 
४१) उ�योजकता �वकास काय��मा�या मह�व खाल�ल गो�ट�चा समावेश नसतो 
१) रोजगार कमतरता  
२) रोजगार संधी �न�म�ती  
३) �नधी �मळवणे  
४) �था�नक �तो�ाचा वापर 
 
४२) ��श�ण काय��मा�या प�धती 
१) तं��ानावर आधा�रत �श�ण  
२) काय��थळ वर�ल  ��श�ण  
३) �या�यान  
४ ) वर�ल सव� 
 
४३) उ�योजकता �वकास ��श�णात बा�य ��श�णाम�ये खाल�ल गो�ट�ंचा समावेश नसतो 
१) सहज ��श�ण  
२) कमी �भावी ��श�ण  
३) काय� �तरावर�ल ��श�ण  
४) उ�च �भाव ��श�ण 
 
 
 
 



 
४४) �टाट�अप योजनेचा उ�देश �हणजे 
१) रोजगार �न�म�ती  
२) �यवसाय कर�याची संधी  
३) उ�योगाची �न�म�ती  
४) वर�ल सव� 
 
४५) �टाट�अप योजना कोण�या पंत�धान ने स�ु केल� 
१) मनमोहन �सगं  
२) नर�� मोद�  
३) चरण �सगं  
४) एचडी देवे गोवडा 
 
४६) �टाट�अप योजना कोण�या वष� स�ु झाल� 
१)२०१५  
२)२०१४  
३)२०१६  
४)२०१७ 
 
४७) टाटा योजनेअतंग�त मागील पाच वषा�त �कती कोट� नफा झाला पा�हजे 
१)२०  
२)२५  
३)३० 
4) ३५ 
 
४८) सरकारचे �टाट�अप चे फायदे 
१) सोपी ���या  
२) खच� कमी करणे  
३) तीन वषा�साठ� कर सवलत  
४) वर�ल सव� 
 
४९) �टाट� अप इं�डया योजनेत खाल�ल गो�ट�चा समावेश नसतो 
१) �टाट� अप इं�डया हब  
२) �े�डट गॅरंट� फंड  
३) करसवलत �दल� जात नाह�  
४) �टाट� ���या सोपी करणे 
 
 
 
 



 
५०) �टाट� अप इं�डया मो�हमेची व�ैश��ये 
१) भागीदार� �कंवा कंपनी तयार करा  
२) �वतःची �माणप� े 
३) आ�थ�क सहा�य  
४) वर�ल सव� 
 
 
 
५१) माक� �टगंची योजना �वक�सत करा खाल�लपकै� कोणता गुण उ�योजकासाठ� आव�यक नाह�  
१) जबाबदार� �शक�याची इ�छा  
२) संघटन कौश�य  
३) जा�त काय�श�ती  
४) �यव�थापन कौश�याचा अभाव 
 
 
५२) खाल�लपकै� कोणत ेउ�योजक के काय� नाह�त 
१) बँकेत पसेै ठेवणे  
२) धोका �वीकारणे  
३) नव�न�म�ती  
४) संशोधन 
 
५३) खाल�ल �कारात कोण�या उ�योजकाचे जा�तीत जा�त नफा �मळवणे हे उ��द�ट असत े
१) साव�ज�नक उ�योजक  
२) भांडवलदार उ�योजक  
३) सामािजक उ�योजक  
४) वर�लपकै� नाह� 
 
५४) खाल�लपकै� कोणता घटक �यवसा�यक संधीचा आव�यक घटक नाह� 
१) बाजार �या�तीची �नि�चती  
२) क�पनेची नफा �मता  
३) भ�व�या�या वाढ�साठ� पोषकता  
४) संधी अि�त�वात नसणे 
 
५५) खाल�लपकै� कोणता ट�पा उ�योजकता �वकास काय��मातील मह�वाचा ट�पा आहे 
१) ��श�ण पवू� ट�पा  
२) ��श�णाचा ट�पा  
३) अनकुरणीय ट�पा  
४) वर�लपकै� सव� 
 



 
 
५६) �वतं� भारताचे �थम औ�यो�गक धोरण कोण�या वष� ठरव�यात आले 
१) 1947  
२) 1948  
३) 1950  
४) 1951 
 
५७) रा��ा�या ��ट�ने उ�योजकता �वकास काय��म मह�वाचा आहे कारण तो 
१) �वयंरोजगार �नमा�ण करतो  
२) दा�र�य �नमु�लनासाठ� सहा�य करतो  
३) औ�यो�गक सरु�ा �नमा�ण करतो  
४) वर�लपकै� सव� 
 
 
५८) सतुी कापड उ�पादन करणारा कारखाना मुंबईत १८५४ म�ये.......... यांनी स�ु केला 
१) कावसजी नाना भाई डावर  
२) रणछोडलाल छोटालाल  
३) नवरोजी वा�डया  
४) जे  आर डी टाटा 
 
५९)......... उ�योजक देशा�या आ�थ�क �वकासात अडथळे असतात 
१) नव�न�म�ती वाद� उ�योजक  
२) प�रवत�न �वरोधी उ�योजक  
३) अनकुरणशील उ�योजक  
४) परंपरावाद� उ�योजक 
 
६०).......... उ�योजकतचेी व�ैश��य नाह� 
१) नव�न�म�ती  
२) धोका �वीकारणे  
३) �यव�थापक�य कौश�यचा अभाव 
४) मेहनत �कंवा क�ट 
 
६१)...........  उ�योजकाची कोणताह� धोका �वीकार�याची तयार� नसत े
१) पारंपा�रक  
२) अनकुरण वाद�  
३) �नि��य  
४) नव�न�म�तीवाद 
 
 



 
६२) उ�योजकता �वकास काय��माचा प�हला �योग डॉ�टर डिे�हड मॅक लेलड यांनी....... येथे केला 
१) मुंबई  
२) अहमदाबाद  
३) काक�नाडा  
४) �द�ल� 
 
६३) उ�योग �यवसाय स�ु कर�यासाठ� माग�दश�न व ��श�ण देणार� सं�था...... आहे 
१) आय डी बी आय  
२) एम सी ई डी  
३) आय एफ सी आय  
४) आय सी आय सी आय 
 
 
६४) नव�न�म�ती करणा�या उ�योजका�या अगंी........ असत े
१) नवीन व�त ू�न�म�ती कर�याची तयार�  
२) धोका �वीकार�याची तयार�  
३) नवीन बाजारपेठ संशोधन कर�याची तयार�  
४) यापकै� सव� 
  
६५) उ�योजकासाठ� �ो�साहन योजनेचा........ घटक नाह� 
१) अनदुान  
२) अथ�सहा�य  
३) कज� नकार 
४) सवलती देणे 
 
६६)........ ह� उ�योजकता �वकास काय��माची प�धत नाह� 
१) अनभुवी उ�योजकांचे माग�दश�न  
२) �नयोजनात अडथळा आणणे  
३) �क�प अहवाल मा�हती देणे  
४) औ�यो�गक भेट�चे आयोजन 
 
६७) भारता�या �टाट�अप आ�हाने कोणती आहेत  
१) �नधी  
२) सरकार� धोरणे  
३) �नयोजनाचा अभाव  
४) वर�ल सव� 
 
 
 



 
६८) भारतातील �टाट�अप उ�योजकांसाठ� संधीत खाल�ल बाबीचा समावेश होत नाह� 
१) जागेचा �नधी  
२) �यवसायातील तोटा  
३) गुणव�ा साम�ुी  
४) �वदेशी बाजारपेठेत �वेश 
 
६९) �टाट� उ�योजकतचेी व�ैश��ये कोणती 
१) उ�पादन बाजार  
२) उ�योजक गंभीरपणे अ�भ�ाय घेतात  
३) उ�योजकांनी ल� क� ��त करणे  
४) वर�ल सव� 
 
७०) पंत�धानांनी �टॅ�डअप ...... वगा�साठ� स�ु केल� 
१) सव�सामा�य वगा�साठ�  
२) मागास वगा�साठ�  
३) आ�थ�क ���या कमकुवत वगा�साठ�  
४) द�लत वगा�साठ� 
 
७१) �टँड अप योजना कोण�या कर�यासाठ� स�ु केल� 
१) पय�टन �वकास  
२) शतेी �यवसाय  
३) कज� योजनेसाठ�  
४) �यवसाय बंद कर�यासाठ� 
 
७२) �टँड अप योजनेसाठ� �मळणारे फायदे 
१) �व� परुवठा कर�यासाठ�  
२) करात सवलत  
३) पवू� अज� ��श�ण  
४) वर�ल सव� 
 
७३) �टँड अप इं�डया योजना भारतात कोण�या वष� स�ु झाल� 
१) 5 ए��ल 2016  
२) 5 ए��ल 2015  
३) 5 ए��ल 2017  
४) 5 ए��ल 2018 
 
 
 
 



 
७४) �टँड अप इं�डया �मखु उ��द�ट कोणत े
१) मागासवग�य जनतसे आ�थ�क मदत करणे  
२) मागासवग�य लोकांना मनोरंजनासाठ� पसेै खच� करणे  
३) मागासवग�य लोकांना �वदेशी या�ा कर�यास मदत करणे  
४) मागासवग�यांना कज� परुवठा न करणे 
 
७५) �टँड अप इं�डया अतंग�त नवीन उ�योजकांना या योजनेअतंग�त �मळणारे फायदे कोणत े
१) �टँड अप योजनांतग�त लाभा�या�ना कज� कसे �दले जाईल  
२) �टँड अपयोजनेअतंग�त मह�वाची मा�हती देणे  
३) �टँड अप योजनेअतंग�त �े�डट गॅरंट� देणे  
४) वर�ल सव� 
 
 
७६) �टँड अप योजनेअतंग�त कजा�चे पा�ता �नकष कोणत े 
१) कंपनी चे �व�प  
२) कंपनीचे वय मया�दा  
३) उ�पादने सेवांचे �व�प  
४) वर�ल सव� 
 
७७) �टँड अप इं�डया योजनेचे मह�वाचे त�य कोणत े
१) योजना म�हला एससी एसट� लोकांना उ�योजकता मदत कर�यासाठ�  
२) योजनेचा लोगो लॉ�च केला  
३) या योजनेचा लाभ गर�ब वगा�साठ� �दले जातील  
४) वर�लपकै� सव� 
 
७८) �टँड अप योजने अतंग�त कज� पा�तचेे �नकष कोणता नाह� 
१) कंपनी खाजगी �कंवा भागीदार� सं�था पा�हजे  
२) कंपनीची उलाढाल 50 कोट� पा�हजे  
३) कंपनीचे वय पाच वषा�पे�ा कमी नसावे  
४) कंपनीची उलाढाल 25 कोट� पे�ा जा�त नसावी 
 
७९) �टँड ऑफ इं�डया चे फायदे 
१) बेरोजगार� कमी करणे  
२) नवीन उ�योजकांना कौश�य �दान करणे  
३) नवीन उ�योजकांना �ो�साहन देणे  
४) वर�ल सव� 
 
 
 



 
८०) �टँड अप इं�डया चा ��वटर हँडल कोण�या गो�ट�चा समावेश होत नाह� 
१) �टँड अप इं�डया ब�दल जाग�कता �नमा�ण करणे  
२) �ेरणादायक कथा इतरांना सांगणे  
३) लोकांना फेसबकु व�न चकु�ची मा�हती देणे  
४) या योजनेची अ�धकृत वेबसाईट �नमा�ण करणे 
 
८१) एसबीआय म�ये �टँड अप इं�डया योजना फायदे 
१) भागीदार होणे  
२) त�ण उ�योजकांना कज� परुवणे  
३) उ�योजकांना माग�दश�न करणे  
४) वर�ल सव� 
 
८२) �टँड अप योजनेअतंग�त एससी एसट� वगा�तील लोकांना कोणती मदत केल� जात े
१) अनसु�ूचत जाती जमाती तील ि��यांना सश�त करणे  
२) �यांची ��तमा सधुारणे  
३) �यांचे जीवनमान सधुारणे  
४) वर�लपकै� सव� 
 
८३) �टँड अप इं�डया कजा�चे �याजदर �हणजे 
१) जा�त �याजदर 
२) च�वाढ �याज  
३) शकेडा �याज  
४) कमी �याजदर 
 
८४) �टँड अप योजनेची मह�वाची व�ैश��ये कोणती 
१) �टँड अप इं�डया योजनेअतंग�त म�हला अनसु�ूचत जाती जमाती उ�योजकांना मदत करणे  
२) तीन वष� आयकरात सवलत देणे  
३) दहा लाख �पये व एक कोट� पय�त कज� मंजरू करणे  
४) वर�ल सव� 
 
८५) �टँड अप योजनेमळेु अथ��यव�थेला कोणता फायदा �मळतो 
१) उ�प�न कमी होत े 
२) रोजगाराची संधी �ा�त होत े 
३) देशाबाहेर नोकर�ची संधी �नमा�ण होत े 
४) जा�त�यव�था न�ट होत े
 
 
 
 



 
८६) �टँड अप या योजनेसाठ� पसैा कोण देत े
१) कंप�या  
२) सहकार� सं�था  
३) राजकारणी पढुार�  
४) क� � सरकार 
 
८७) �टँड अप योजनेसाठ� कोणत ेकाड� लागत े
१) एट�एम काड�  
२) �नवडणकू काड�  
३) �े�डट काड�  
४) पॅन काड� आ�ण आधार काड� 
 
 
८८) �टँड अप योजनेतील सम�या कोण�या 
१) बँकांसाठ� नकुसान  
२) कमकुवत कर संरचना  
३) दबु�ल पायाभतू स�ुवधा  
४) वर�ल सव� 
 
८९) �टँड अप इं�डया तील अडथळे कोणत े
१) यो�य कर  
२) कर संरचना 
३) जा�तीचे कर  
४) बँकांचा �वकास 
 
९०) �टँड अप इं�डया ई-पोट�ल कोणत ेफायदे आहेत 
१) पया�वरणीय कायदा तपासणी  
२) कर सवलत  
३) भांडवल� न�यावर सवलत  
४) वर�ल सव� 
 
९१) खाल�लपकै� उ�योजकता �वकासावर प�रणाम करणारा आ�थ�क घटक कोणता 
१) पायाभतू  स�ुवधांची उपल�धता  
२) सां�कृ�तक आवड  
३) राजक�य ि�थरता  
४) समाजातील आदश� 
 
 
 



 
९२) �वपणनाची सम�या उ�योजक त ेपढु�ल सम�या नाह� हे वा�य........ आहे 
१) बरोबर  
२) संशया�पद  
३) चकु�चे  
४) काह� �माणात बरोबर 
 
९३) खाल�ल घटकांपकै� उ�योजकता �वकासावर प�रणाम करणारा अतंग�त घटक कोणता 
१) पायाभतू स�ुवधांची उपल�धता  
२) सां�कृ�तक आवड  
३) कौटंु�बक पा�व�भमूी  
४) समाजातील आदश� 
 
 
९४) एखा�या समाजात म�हलां�या झालेला �वकास व�न मी �या समाजाचा �वकास नसतो हे वा�य कोणी 
�हटले 
१) डॉ�टर बाबासाहेब आबेंडकर  
२) पं�डत जवाहलाल नेह�  
३) डॉ�टर ए पी जे अ�दलु कलाम  
४) �ीमती इं�दरा गांधी 
 
९५) खाल�लपकै� कोण�या एज�सीकडून मराठ� मा�सक उ�योजक �का�शत केले जात े
१) एम सी ई डी  
२) एम  आय  डी सी  
३) �मटकॉन  
४) एम एम एस एस एस आय डी  सी 
 
९६) पंत�धान रोजगार �नमा�ण काय��म (पी एम ई जी  पी) हा शहर� भागात कोणाकडून राबवला जातो 
१) एम सी ई डी  
२) एम आय डी सी  
३) डी  आय सी  
४) वर�लपकै� नाह� 
 
९७) खाल�ल भारतीय उ�योजकांना पकै� इ�फो�सस फाऊंडशेनचे गुंतवणकूदार आ�ण अ�य� कोण आहेत 
१) नारायण मतू�  
२) �मसेस चंदा कोचर  
३) �बल गे�स  
४) �मसेस सधुा मतू� 
 
 



 
 
९८) भारतीय उ�योजक पकै� आप�या उ�लेखनीय योगदानाब�दल दचुाक� गा�यां�या उ�योगात 
नावाजलेले आहेत 
१) जे आर डी  टाटा  
२) राजेश बजाज  
३) राहुल बजाज  
४) रतन टाटा 
 
९९) भारतातील उ�योजकांचा �वकास झा�यास खाल�ल गो�ट� �ा�त होतात 
१) अथ��यव�थेचा �वकास  
२) रोजगाराची संधी  
३) उ�योगधं�याची वाढ  
४) रा���य उ�प�नात वाढ 
 
१००) म�हला उ�योजकां�या सम�या कोण�या 
१) �वावलंबन नसत े 
२) अपयशाची भीती  
३) आ�म�व�वासाची कमी  
४) वर�ल सव� 
 
 
 


