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सत्र: 5

ववर्याचे नाव :-- public finance

1)

Question

2)

कर अधिकाराचे ववभाजन करताना कोणते मूलािार ववचारात घेतलेले आहे 1) सारखेपणा

ANS
4

2) धमत व्ययता 3)कायषकुशलता 4)वरील सवष
3)

1991 मध्ये करपद्धतीची पाहणी करण्यासाठी आणण धशफारसी करण्यासाठी कोणती

2

सधमती स्र्ापन केली होती
1)महाल नोवबससधमती 2)राजा चलयासधमती
3)नरधसिंहम सधमती 4)मोदी सधमती
4)

जास्त लोकािंना जाळ्यात अडकवण्यासाठी कोणता क्रमािंक घेणे आवश्यक असते

1

1)permanent Account Number 2)permanent Registration Number 3) Aadhar card
Number4) Bank Account Number
5)

दहाव्या पिंचवावर्षक योजनेत कर ववर्यक सुिारणािंवर धशफा ररशी सुचवण्यासाठी

2

कोणत्या कायष दलाची धनयुक्ती केली
1)राजा चलया 2)ववजय केळकर
3)मनमोहन धसिंर् 4)यापैकी नाही
6)

कायद्याची मान्यता सिंपूणष समाजाची मान्यता असलेले व्यवहार म्हणजेच 1)काळाबाजार

3

2) अवैि व्यवहार
3)वैि व्यवहार 4) यापैकी सवष
7)

ज्या पैशािंच हहशोब कर अधिकार यापासून लपवले जातात त्या व्यवहाराला काय

1

म्हणतात
1) काळा पैसा 2) पािंढरा पैसा
3)लाल पैसा 4) जवळ जवळ पैसा
8)

काळया पशािंच्या माध्यमातून जे आधर्षक व्यवहार केले जातात त्यातून भारतात

4

कोणती अर्षव्यवस्र्ा धनमाषण झालेलीआहे ?
1)ववकधसत अर्षव्यवस्र्ा

2)अववकधसत अर्षव्यवस्र्ा

3) ववकसनशील अर्षव्यवस्र्ा 4)समािंतर अर्षव्यवस्र्ा
9)

काळा पैसा धनमाषण होण्याची कारणे म्हणजेच
1)करचुकवेधर्री

1

2)उत्पन्नातील वाढ

3) मार्णीतील वाढ 4) उपभोर् खचाषतील वाढ
10)

प्रशासकीय कायाषलयात अवैि दे णग्या घेतल्या जातात असे व्यवहार म्हणजे

3

1)र्णपतीची दे णर्ी 2)नवरात्र दे वीची दे णर्ी
3) प्रशासकीय लाचलुचपत 4) यापैकी नाही
10)

खरे दीदार ववक्रेता स्र्ावर मालमत्तेच्या खोट्या हकमतीची नोंद करतात त्यातून कोणता

1

पैसा धनमाषण होतो
1) काळा पैसा 2) पािंढरा पैसा
3)लाल पैसा 4) जवळ जवळ पैसा
11)

परीक्षा अवैि मार्ाषने धनमाषण झालेल्या काळा पैशामुळे अर्षव्यवस्र्ेला कोणता रोर्
लार्तो
1)कोरोना2) कॅन्सर 3)लखवा4) यापैकी नाही

2

12)

सरकार जसजसे करािंचे दर वाढवता तस तसा कशी तशी लोकािंची प्रवृत्ती कशी बदलते

4

1)लोक अधिक कर भरतात2) कमी कर भरतात
3)खचष कमी करतात 4)कर चुकववतात 5)वरीलपैकी सवष
14)

व्यक्तीच्या अवैि सिंपत्तीची र्ुप्त माहहती धमळाल्यावर त्या सिंपत्तीवर दिं ड आकारून कराची

2

वसुली करणे म्हणजे म्हणजे काय?1) कर रचनेत बदल करणे 2)िाडी टाकणे 3)भ्रष्टाचार
4)लाचलुचपत
15)

काळी सिंपत्ती िारकािंना आपली सिंपत्ती पािंढरी करण्यासाठी हदलेली सिंिी कोणती 1)

4

स्वेच्छा उत्पन्न प्रकट योजना 2)काळी योजना 3)स्वेच्छा ठे व योजना 4)यापैकी सवष
16)

कर कजष खचष या सािनािंचा समावेश कोणत्या िोरणात होतो?

2

1) राष्ट्रीय िोरण2) ववत्तीय िोरण 3)आधर्षक िोरण 4)चलन ववर्यक िोरण
17

उत्पादकािंनी श्रमप्रिान तिंत्र ऐवजी भािंडवलप्रिान तिंत्राचा वापर केल्यामुळे रोजर्ारावर

2

काय पररणाम होते ?
1)रोजर्ार वाढतो 2)रोजर्ार कमी होतो 3)रोजर्ार णस्र्र राहतो 4)वरील पैकी सवष
18)

करािंचा भार श्रीमिंत पेक्षा र्ररबािंवर मध्यमवर्ीअन्वर जास्त पडतो असे कर कोणते ?

2

1)प्रत्यक्ष कर 2)अप्रत्यक्ष कर 3)दोन्ही प्रकारचे कर4) दोन्ही नाही
19)

प्रत्यक्ष करािंची रक्कम कशी वसूल केली जाते ?

2

1) वस्तूच्या हकमतीतून 2)व्यक्तीच्या उत्पन्नातून 3)व्यक्तीच्या खचाषतून4) सावषजधनक
खचाषतून
20)

अप्रत्यक्ष करािंची रक्कम कशी वसूल केली जाते ?
1) वस्तूच्या हकमतीतून 2)व्यक्तीच्या उत्पन्नातून

1

3)व्यक्तीच्या खचाषतून4) सावषजधनक खचाषतून

21)

जस जसे उत्पन्न वाढत जाते तसे करािंचे दर वाढत जातात याचा अर्ष काय होतो ?

2

1)कर उत्पन्न वाढणे 2)आधर्षक ववर्मता कमी होणे
3)कर प्रर्ती होणे 4)यापैकी एकही नाही
22)

आणण केंद्र आणण राज्य सरकार मध्ये सिंघर्ष धनमाषण होतो कारण 1)राज्यािंच्या जबाबदाऱ्या

1

जास्त ववत्तीय सािने कमी 2)केंद्रािंच्या जबाबदाऱ्या जास्त ववत्तीय सािने जास्त
3)राज्यािंच्या जबाबदाऱ्या कमी ववत्तीय सािने जास्त 4)राज्यािंच्या जबाबदाऱ्या जास्त
आणण ववत्तीय सािने जास्त
23)

व्यापार चक्र काळात कर िोरणात कसा बदल केला जातो ? 1)तेजीच्या काळात करािंचे दर

1

वाढववले जातात व मिंदीच्या काळात कमी केले जातात 2)तेजीच्या व मिंदीच्या काळात
घरािंचे दर वाढवले जातात 3)तेजीच्या व मिंदीच्या काळात घटवले जातात 4) तेजीच्या
काळात कर दर कमी करणे व मिंदीच्या काळात वाढववणे
24)

जस जसे उत्पन्न वाढत जाते तसे करािंचे दर वाढत जातात याचा अर्ष कर रचना

3

1)प्रधतर्ामी 2)पुरोर्ामी3) प्रर्तशील 4)यापैकी नाही
25)

स्र्ावर मालमत्तेची खरे दी-ववक्री व्यवहाराची नोंदणी करण्यासाठी काय खरे दी करावे

3

लार्ते ?
1) र्हाण खत 2)पररपत्रक 3)स्टॅ म्प पेपर 4)सौदा धचठ्ठी
26)

2013-2014 माहहतीनुसार च्या सािंणययकीय माहहतीनुसार राज्याच्या कर महसुलात

3

कोणत्या कराचा वाटा मोठा आहे ? 1)उत्पन्न कर 2) केंद्री3) ववक्रीकर 4)मनोरिं जन कर
27)

2014-15 मध्ये केंद्र सरकारला सवाषत जास्त महसूल कोणत्या करा पासून प्राप्त झाला ?1)

2

प्राधप्तकर 2)किंपनी कर 3)उत्पादन शुल्क 4)सीमाशुल्क
28)

वस्तू व सेवा वरील कर जीएसटी केव्हापासून लार्ू झालेला आहे ?

3

1)2014 2)2016 3) 2017 4)2019
29)

वारसाहक्काने मालमत्तेचे हस्तािंतरण झाल्या त्या मालमत्तेवरील कर कोणाकडू न वसूल

1

केला जातो ? 1) ज्यािंच्याकडे सिंपत्तीचे हस्तािंतरण होते 2) ज्यािंच्याकडू न सिंपत्तीचे हस्तािंतरण
होते 3) दोन्ही व्यक्तीकडू न 4) कोणाकडू नही नाही
30)

सीमाशुल्क कोणत्या वस्तूिंच्या आयातीवर आकारले जाते व आयात धनयिंवत्रत करता येते ?

2

1)आवश्यक वस्तूिंच्या आयातीवर 2)अनावश्यक वस्तूिंच्या आयातीवर 3)दोन्ही वस्तूिंचा
आयातीवर आकारला जातो4) वरीलपैकी नाही
31)

व्यापार धनयिंवत्रत करण्याचे प्रमुख सािन म्हणून आप्रत्यक्ष करािंचा कोणता कर आकारला

3

जातो ?1) केंद्रीय उत्पादन शुल्क 2) सेवा कर 3)सीमाशुल्क 4)यापैकी नाही
32)

या करािंचा आघात एका व्यक्तीवर केला जातो आणण कराचा भार दस
ु ऱ्या व्यक्तीवर

2

सिंक्रधमत करता येतो अशा कराला काय म्हणता ? 1)प्रत्यक्ष कर 2)अप्रत्यक्ष कर 3)वस्तू व
सेवा वरील कर 4)केंद्रीय कर
33)

सिंक्रधमत कर भरण्याची कायदे शीर जबाबदारी कोणावर असते? 1)उत्पादक ववक्रेता

1

2)ग्राहक 3)सरकार4) सवाांवर
34)

कोणत्या करािंचे सिंक्रमण करता येते? 1) प्रत्यक्ष कर 2)अप्रत्यक्ष कर 3)उत्पन्न कर

2

4)सिंपत्ती कर
35)

करािंचा आघात आणण कराचा भार एका व्यक्तीवर येतो अशा कराला काय म्हणता ?

1

1)प्रत्यक्ष कर 2)अप्रत्यक्ष कर 3)वस्तू व सेवा वरील कर 4)केंद्रीयकर
36)

धतच्या व्यवक्तर्त उत्पन्नावर बसववलेला कर म्हणजे काय ? 1)उत्पन्न कर 2)सिंपत्ती कर
3)महामिंडळ कर4) व्याज कर

1

37)

खालीलपैकी कोणता कर केंद्र सरकारचा प्रत्यक्ष कर नाही? 1)सीमाशुल्क कर 2)सिंपत्ती कर

1

3)महामिंडळ कर4) व्याज कर
38)

खालीलपैकी कोणता कर केंद्र सरकारचा प्रत्यक्ष कर आहे ? 1)सीमाशुल्क 2)केंद्रीय उत्पादन

4

शुल्क 3)जकात कर 4)प्राधप्तकर
39)

खालीलपैकी कोणता कर स्र्ाधनक स्वराज्यराज्य सरकारचा प्रत्यक्ष कर आहे ? 1)केंद्रीय

2

उत्पादन शुल्क कर 2)सिंपत्ती कर 3)महामिंडळ कर4) व्याज कर
40)

खालीलपैकी कोणता कर स्र्ाधनक स्वराज्यराज्य सरकारचा प्रत्यक्ष कर नाही? 1)केंद्रीय

1

उत्पादन शुल्क कर 2)सिंपत्ती कर 3) सामान्य कर4) सेवा कर
41)

खालीलपैकी कोणता कर केंद्र सरकारचा अप्रत्यक्ष कर नाही? 1)केंद्रीय उत्पादन शुल्क कर
2)सिंपत्ती कर 3)महामिंडळ कर4) व्याज कर

42)

खालीलपैकी कोणता कर केंद्र सरकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे ? 1)केंद्रीय उत्पादन शुल्क कर

1

2)सिंपत्ती कर 3)सीमाशुल्क 4) यापैकी नाही
43)

खालीलपैकी कोणता कर स्र्ाधनक स्वराज्य सरकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे ? 1)सीमाशुल्क

3

2)केंद्रीय उत्पादन शुल्क 3)जकात कर4) प्राधप्तकर
44)

खालीलपैकी कोणता कर स्र्ाधनक स्वराज्यराज्य सरकारचा अप्रत्यक्ष कर नाही ?

3

1) जकात कर 2)सीमािंत कर3) सेवा कर 4)यापैकी नाही
45)

खालीलपैकी कोणता कर राज्य सरकारचा प्रत्यक्ष कर आहे ?

3

1) ववक्रीकर 2) राज्य उत्पादन शुल्क 3)जमीन महसूल4) मनोरिं जन कर
46)

खालीलपैकी कोणता कर राज्य सरकारचा प्रत्यक्ष कर नाही ? 1)जमीन महसूल

4

2)व्यवसाय कर 3)स्टॅ म्प ड्युटी 4)ववक्रीकर
47)

खालीलपैकी कोणता कर राज्य सरकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे ? 1)जमीन महसूल
2)व्यवसाय कर 3)स्टॅ म्प ड्युटी 4)ववक्रीकर

4

48)

खालीलपैकी कोणता कर राज्य सरकारचा अप्रत्यक्ष कर नाही ?

3

1 ) ववक्रीकर 2)राज्यउत्पादन शुल्क 3)जमीन महसूल4) मनोरिं जन कर
49)

नोंदणीकृ त किंपन्यािंच्या उत्पन्नावर आकारला जाणारा कर कोणता ? 1)किंपनी कर 2)सिंपत्ती

1

कर 3) उत्पन्न कर4) नकर
50)

घटनात्मक तरतुदीनुसार सरकारला खचष भार्ववण्यासाठी उत्पन्न कसे प्राप्त करावे

3

लार्ते ? 1)कर खचष कजष 2) खचष कजष 3) कजष कर 4)कर खचष
51)

उत्पन्न आणण जबाबदाऱ्यािंचे ववभाजन करताना सवोच्च स्र्ानी कोणाचा अधिकार

2

आहे ? 1)राज्य सरकार 2)केंद्र सरकार 3)स्र्ाधनक स्वराज्य सिंस्र्ा 4)भारतीय नार्ररक
52)

भारतातील घटनात्मक व्यवस्र्ा कोणत्या प्रकारची आहे ?

2

1)सिंघ व्यवस्र्ा 2)सिंघराज्यात्मक व्यवस्र्ा 3)स्र्ाधनक स्वराज्य सिंस्र्ा 4)यापैकी नाही
53)

भारताची राज्यघटना किी तयार करण्यात आली ?

1

1) 26 जानेवारी 1950 2)26 जानेवारी 1949 3)15 ऑर्स्ट एकोणीसशे पन्नास 4)15
ऑर्स्ट 1947
54)

सिंघराज्य व्यवस्र्ेतील घटक कोणते आहे त ? 1)राज्य सरकार 2)केंद्र सरकार 3)केंद्रशाधसत

4

प्रदे श 4)वरीलपैकी सवष
55)

कोणत्या कलमानुसार केंद्र आणण राज्यािंमध्ये कायाांचे आणण व्यक्ती अधिकारािंचे ववभाजन

1

केलेले आहे ? 1)264 ते 293 2) 268 ते दोनशे बहात्तर 3)272 ते 294 4) 280
56)

घटनेच्या कोणत्या सूचीनुसार वववत्तय सािनािंचे ववभाजन केलेले आहे ? 1)07 2)01 3)02 4)

1

42
57)

केंद्रीय करािंचे ववभाजन कोणत्या यादीत केलेले आहे ?

2

1)07 2)01 3)02 4) 42
58)

राज्य सरकारच्या अधिकार आतील करािंचा समावेश कोणत्या यादीत केलेला आहे ? 1)07

3

2)01 3)02 4) 42
59)

तेजा घटनेच्या सातव्या सूचीतील प्रर्म यादी कोणत्या कराबाबत अधिकार हदलेले

1

आहे ?1) केंद्रीय कर 2)राजकर 3) सामूहहक यादी 4)वरील सवष
60)

कर आकारणी त्या ववर्यी कायदा करणे तो सिंसदे त पास करणे याचा अधिकार केंद्र

2

सरकारला असतो असे कर म्हणजे ? 1)राज्य कर 2) केंद्रीय कर 3)सहकर 4)सिंघराज्यात्मक
कर
61)

खालीलपैकी की कोणता कर केंद्रीय कर नाही ? 1)केंद्रीय उत्पादन शुल्क 2)सीमाशुल्क 3)

4

स्टॅ म्प शुल्क 4) कृ र्ी उत्पन्नावरील कर
62)

घटनेच्या कोणत्या कलमानुसार ही तरतूद आहे करारोपण केंद्र सरकार वसुली राज्य

1

सरकार प्राप्त कर महसूल राज्य सरकार वापरते ? 1)268 2)269 3)270 4)272
63)

घटनेच्या कोणत्या कलमानुसार केंद्रीय कर महसुलाची सवष रक्कम राज्यािंकडे हस्तािंतररत

2

केली जाते? 1)268 2)269 3)270 4)272
64)

सामुग्रीचे समान आणण न्याय्य ववभाजन करण्यासाठी कर उत्पन्नाचे केंद्र आणण

2

राज्यािंमध्ये ववभाजन करण्याबाबत धशफारसी करणारा आयोर् कोणता ? 1) राज्य आयोर्
2)ववत्त आयोर् 3)धनयोजन आयोर् 4)धनती आयोर्
65)

घटनेच्या कोणत्या कलमानुसारऔर्िी आणण सौंदयषप्रसािने याव्यधतररक्त सवष वस्तू

4

उत्पादनावरील उत्पादन शुल्क आकारण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे ? 1)268
2)269 3)270 4)272
66)

कराची वसुली व प्राप्त उत्पन्न राज्यािंकडे च असते असे कर अधिकार कोणाचे ? 1)केंद्र

2

सरकार2) राज्य सरकार 3)केंद्रशाधसत प्रदे श 4)स्र्ाधनक स्वराज्य सिंस्र्ा
67)

कृ र्ी व्यधतररक्त इतर सवष मार्ाांनी धमळणाऱ्या उत्पन्नावर कर बसववण्याचा अधिकार
कोणाचा असतो ? 1)केंद्र सरकार 2) राज्य सरकार 3)केंद्रशाधसत प्रदे श 4)स्र्ाधनक स्वराज्य
सिंस्र्ा

1

68)

घटनेतील सातव्या सूचीतील कोणत्या यादीत राज्य कर अधिकार हदलेले आहे ?1)07

3

2)01 3)02 4) 42
69)

घटनेतील कोणत्या कलमानुसार केंद्राने करारोपण आणण वसुली करून प्राप्त महसुलाचा

3

काही भार् राज्यािंना द्यावा अशी तरतूद आहे ? 1)268 2)269 3)270 4)272
70)

घटनेतील कोणत्या कलमानुसार केंद्राने करारोपण आणण वसुली करून प्राप्त महसुलाचा

4

भार् राज्यािंना द्यावा की नाही ही अशी तरतूद आहे ? 1)268 2)269 3)270 4)272
71)

घटनेतील कोणत्या कलमानुसार केंद्राने करारोपण आणण वसुली करून प्राप्त महसुलाचा

2

सिंपूणष उत्पन्न राज्यािं मध्ये हस्तािंतररत करावे ? 1)268 2)269 3)270 4)272
72)

घटनेच्या कोणत्या कलमानुसार करारोपण केंद्र सरकार करते मात्र वसुली आणण प्राप्त

1

उत्पन्न राज्य सरकार कडे राहते ? 1)268 2)269 3)270 4)272
73)

चलन आणण टािंकसाळ या पासून धमळणारे उत्पन्न ही केंद्र सरकारचे कोणते उत्पन्न

2

आहे ? 1) कर उत्पन्न 2)करे तर उत्पन्न 3) कजष 4)यापैकी नाही
74)

वनसिंपत्ती जलसिंपत्ती या पासून धमळणारे महसुली उत्पन्न कोणाचे असते ? 1)केंद्र सरकार

2

2) राज्य सरकार 3)स्र्ाधनक सरकार 4)यापैकी नाही
75)

राज्य सरकारला राज्य सरकारचा मालकीच्या उपक्रमातून उपक्रमातून धमळणारा नफा व

2

लाभो लाभािंश कोणते उत्पन्न आहे ? 1) कर उत्पन्न 2)करे तर उत्पन्न 3) कजष 4)यापैकी
नाही.
76)

सरकार केंद्र सरकार कोणत्या प्रकारचे कजष उभारू शकते ? 1)कजषरोययािंच्या तारणावर

4

2)राखीव धनिीच्या तारणावर 3)दे श आणण ववदे शातील 4)वरीलपैकी सवष
77)

केंद्रसरकार कोणत्या कलमानुसार कोणाच्या परवानर्ी घेणे कजष घेऊ शकते ?

3

1)वविानसभा 2) वविानपररर्द 3) लोकसभा 4) णजल्हा पररर्द
78)

राज्य सरकारलाकोणत्या कलमानुसार कोणाच्या परवानर्ी घेणे कजष घेऊ शकते ?1)
वविानसभा 2)वविानपररर्द 3)लोकसभा 4) णजल्हा पररर्द

1

79)

हदशा धशक्षण आणण प्रधशक्षण कृ र्ी आणण जलधसिंचन ववर्य जबाबदारी कोणाला पार

2

पाडावी लार्ते ? 1)केंद्र सरकार 2) राज्य सरकार 3)स्र्ाधनक सरकार 4)यापैकी नाही
80)

चलन धनधमषती व धनयिंत्रण ववदे शी चलन ववर्यक व्यवहार ही काये कोणाला करावे

1

लार्तात ? 1)केंद्र सरकार 2) राज्य सरकार 3)स्र्ाधनक सरकार 4)यापैकी नाही
81)

केंद्र सरकारकडे राष्ट्रहहताची तर राज्य सरकारकडे कोणत्या कायाषची जबाबदारी

2

सोपववलेली आहे ? 1)राष्ट्रहहताची 2)कल्याण कारी 3)सामाणजक सुरक्षेची 4)अिंतर्षत शािंतता
82)

या कलमानुसार ववत्त आयोर्ाची स्र्ापना केली जाते ? 1)268 2)270 3)280 4)293

83)

ववत्त आयोर्ाची स्र्ापना कोण हकती वर्ाषसाठी करीत केली जाते ? 1)राष्ट्रपती 5 वर्ाषसाठी

3
1

2)पिंतप्रिान 2 वर्ाषसाठी 3)अर्षमिंत्री 5वर्ाषसाठी 4)मुययमिंत्री 7वर्ाषसाठी
84)

आतापयांत हकती ववत्त आयोर् पूणष झाले आहे ? 1)12 2)14 3)05 4)25

85)

14 व्या ववत्त आयोर्ाचा कायषकाल कोणता ? 1)1950 -1955 2)1951-1956 3)2014-2019

2
4

4)2015-2020
86)

पहहल्या ववत्त आयोर्ाची स्र्ापना केव्हा झाली ? 1)1947 2)1950 3)1951 4)1952

3

87)

14 व्या ववत्त आयोर्ाचे अध्यक्ष कोण आहे कोण होते ?

3

1)डॉक्टर मनमोहन धसिंर् 2)यशविंत धसन्हा
3)वाय डी रे ड्डी 4)डॉक्टर ववजय केळकर
88)

केंद्र आणण राज्य सरकार यािंच्यात ववभाज्य करािंचे ववभाजन करण्या ववर्यी कोणते

4

धनकर् आहे त ? 1) लोकसिंयया 2) घटक राज्यािंचा मार्ासलेपणा 3)कर उत्पन्नातील
योर्दान 4)वरील सवष
89)

ववत्त आयोर्ाच्या धशफारसीनुसार केंद्र सरकारकडू न राज्यािंकडे उत्पन्नाचे हस्तािंतरण होते
यावरून खालीलपैकी कोणते वविान बरोबर आहे ? 1)केंद्र आणण राज्य सरकारमध्ये
समन्वय वाढत आहे 2)राज्य सरकारचे केंद्रािंवरील अवलिंवबत्व वाढते आहे

4

3)केंद्र सरकारचा राज्यािंचा कायाषतील हस्तक्षेप वाढतो आहे 4)वरीलपैकी सवष
90)

Covid 19 यासारयया पररणस्र्तीत केंद्र सरकार कडू न राज्यािंना कोणत्या प्रकारचे

3

अनुदान हदले जाते ? 1) वविी ववशेर् धनिी 2)नैसधर्षक आपत्ती धनिी 3)राष्ट्रीय नैसधर्षक
आपत्ती आकस्मात धनधि 4)यापैकी नाही
91)

प्रा एम एम खुसरो हे कोणत्या ववत्त आयोर्ाचे अध्यक्ष होते ? 1)14 2)7 3) 12 4)11

4

92)

नैसधर्षक आपत्ती आकणस्मत धनिी मध्ये कोणती रक्कम जमा केली जाते ? 1)कर उत्पन्न

3

2)करे तर उत्पन्न 3) केंद्रीय कर वरील अधिभार 4)वरीलपैकी सवष
93)

योजना आयोर् आणण ववत्त आयोर् यामिील फरक कोणता ? 1)घटनात्मक ववत्त आयोर्

1

आणण घटनाबाह्य योजना आयोर् 2)योजना आयोर् घटनात्मक आणण घटनाबाह्य ववत्त
आयोर् 3)ववत्त आयोर् कायषकाल पाच वर्षआणण योजना आयोर् कायषकाल तीन वर्ष 4)
ववत्त आयोर् तीन वर्ष योजना आयोर् पिंचवावर्षक
94)

सरकार ववकासात्मक आणण ववकास हे तर कामावर जो खचष करते त्याला काय म्हणतात

2

सामाणजक खचष सावषजधनक खचष सहकारी खचष खाजर्ीखचष
95)

खालीलपैकी कोणता खचष सावषजधनक खचष नाही उत्पादन खचष योजना खचष महसुली खचष

1

भािंडवली खचष
96)

ज्या खचाषमुळे दे शाचा मालमत्तेत कोणतीही वाढ होत नाही असा खचष कोणता भािंडवली

2

खचष महसुली खचष सामाणजक खचष सावषजधनक खचष
97)

या खचाषमुळे दे शाच्या मालमत्तेत वाढ होते असा खचष कोणता भािंडवली खचष महसुली खचष

1

सावषजधनक खचष खाजर्ी खचष
98)

स्र्लसेना वायुसेना नऊ सेना यावर केला जाणारा खचष म्हणजेच महसुली खचष भािंडवली

3

खचष सिंरक्षण खचष सरकारी खचष
99)

महसुलीखचष कोणत्या स्वरूपाचा असतो ? 1) अल्प कालीन खचष 2)दीघषकालीन खचष 3)

1

उपभोर्खचष 4) उत्पादन खचष
100)

भािंडवली खचष कोणत्या स्वरूपाचा असतो ? 1) अल्प कालीन खचष 2) दीघषकालीन खचष 3)

2

उपभोर् खचष 4) उत्पादन खचष
101)

कोणता खचष ववकास इतर खचष नाही ?1)सिंरक्षण सेवा 2) प्रशासकीय सेवा 3)नैसधर्षक

4

आपत्ती धनवारण 4)कृ र्ी आणण सिंलग्न
102)

खालीलपैकी कोणता खचष ववकासात्मक खचषआहे ? 1)आधर्षक सेवा 2)सामाणजक आणण
सामुहीक सेवा 3) पोस्ट आणण दरू सिंचार सेवा 4)खाद्यान्न सुरक्षा

103)

खालीलपैकी कोणता खचष ववकासात्मक खचष नाही 1)आधर्षक सेवा 2) सामाणजक आणण

4

सामुहीक सेवा 3)पोस्ट आणण दरू सिंचार सेवा 4) खाद्यान्न सुरक्षा
खालीलपैकी कोणता खचष ववकास ववकासयेतर खचष आहे ? 1)आधर्षक सेवा 2)सामाणजक

4

आणण सामुहीक सेवा 3) पोस्ट आणण दरू सिंचार सेवा 4)खाद्यान्न सुरक्षा
समाज उपयोर्ी कायाषवर केला जाणारा खचष कोणत्या प्रकारात मोडतो 1)ववकास खचष

4

2)ववकास इतर खचष 3)सावषजधनकखचष 4)सावषजधनक कायष
कल्याणकारी राज्य धनधमषती साठी कोणत्या सेवा पुरवल्या जातात 1)सामाणजक

4

सुरणक्षतता2) स्वच्छता 3)पाणीपुरवठा 4)वरील सवष
सेवािंच्या धनधमषतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सािनसामुग्रीच्या हकमती वाढल्यामुळे होणारा

2

पररणाम कोणता1) वाढती लोकसिंयया 2)भाववाढ 3)पैशािंची उिळपट्टी 4)उपक्रमािंची
उभारणे
केंद्र सरकारच्या खचाषची प्रवृत्ती कशी आहे 1)महसुली खचाषपेक्षा भािंडवली खचष जास्त आहे 2
2?भािंडवली खचाषपेक्षा महसुली खचष जास्त आहे 3)ववकास खचाषपेक्षा ववकास इतर खचष
जास्त आहे 4)ववकास इतर खचाषपेक्षा ववकास खचष जास्त
राज्य सरकारच्या खचष माहहतीवरून काय स्पष्ट होत आहे 1)महसुली खचाषपेक्षा भािंडवली 4
खचष जास्त आहे 2)भािंडवली खचाषपेक्षा महसुली खचष जास्त आहे 3) ववकास खचाषपेक्षा

ववकास इतर खचष जास्त आहे 4)ववकास इतर खचाषपेक्षा ववकास खचष जास्त
दे शाच्या सीमेवरील अधतरे की कारवाया यािंच्या सिंदभाषत होणाऱ्या खचाषमळ
ु े कोणत्या प्रकारचा खचष 2
वाढतो1) सीमा खचष 2)सिंरक्षण खचष 3) सामाणजक खचष 4) प्रशासकीय यिंत्रणेवरील खचष
तेजीच्या काळात भाववाडीची पररणस्र्ती धनयिंवत्रत करण्यासाठी सावषजधनक खचाषत कोणता बदल 2
करण्यात येतो. 1)वाढ2) घट 3)णस्र्र4) पैकी नाही
मिंदीच्या काळात बेरोजर्ारी कमी करण्यासाठी केन्स यािंनी सुचवलेला उपाय कोणता1) सावषजधनक 1
खचाषत वाढ 2) सावषजधनक खचाषत कपात 3)सावषजधनक खचाषत णस्र्र 4)यापैकी नाही
कोणत्या पिंचवावर्षक योजने शेती क्षेत्राला प्रािान्य हदले ? 1)5 2)7 3)10 4)1
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दस
ु ऱ्या पिंचवावर्षक योजनेत मूलभूत उहिष्ट कोणते होते 1)शेती ववकास 2)ग्रामीण ववकास 3
3)मूलभूत आणण अवजड उद्योर्ािंचा उभारणी 4)सेवा क्षेत्राचा ववकास
दे शाचा औद्योधर्क ववकास कशावर अवलिंबन
ू असते 1) कृ र्ी क्षेत्र 2) उद्योर् क्षेत्र 3) सेवाक्षेत्र,4) 4
पायाभूत क्षेत्र
सावषजधनक सत्तािंनी उत्पन्न आणण खचष यािंच्यात ताळमेळ बसवण्यासाठी घेतलेले कजष म्हणजे 2
काय1) सावषजधनक खचष 2)सावषजधनक कजष 3)सावषजधनक जमाखचष 4)वरीलपैकी नाही
कजाषची उचल म्हणजे तात्पुरते उत्पन्न होय तर कजाषवरील व्याज व मुिलाची परतफेड केली जाते 2
तेव्हा त्याचा समावेश कोठे होतो 1)सावषजधनक उत्पन्नात ,2)खचाषत3) कजाषत 4)पैकी सवष
सावषजधनक कजषची आवश्यकता का असते 1)सरकारच्या उत्पन्नापेक्षा खचष जास्त झाल्यामुळे2) 1
महसुली उत्पन्नातून महसुली खचष भार्ववणे अशक्य झाल्यामुळे 3)आधर्षक व्यवहार सुरळीतपणे
चालण्यासाठी 4)प्रार्धमक समस्या सोडवण्यासाठी
कजष दाताच्या आिारावर कजाषचे वर्ीकरण कसे केले जाते 1)अिंतर्षत आणण बाह्य कजष 2)अल्प 1
आणण दीघषकालीन कजष 3)उत्पादक अनुत्पादक कजष 4)ववकास आणण ववकास इतर कजष
कालाविीनुसार कजाषचे वर्ीकरण कसे जाते1)अिंतर्षत आणण बाह्य कजष 2)अल्प आणण दीघषकालीन 2
कजष 3)उत्पादक अनुत्पादक कजष 4)ववकास आणण ववकास इतर कजष
कजाषच्या पररणामा नुसार कजाषचे वर्ीकरण कसे केले जाते1)अिंतर्षत आणण बाह्य कजष 2)अल्प 3

आणण दीघषकालीन कजष 3)उत्पादक अनुत्पादक कजष 4)ववकास आणण ववकास इतर कजष
सरकार जेव्हा दे शातील व्यक्ती बँका ववत्तीय सिंस्र्ािंकडू न कजष घेते तेव्हा त्याला कोणते कजष 1
म्हणतात1) अिंतर्षत कजष 2)ववदे शी कजष 3)उपभोर् कजष 4)वरील सवष
सरकार जेव्हा वीदे शातील व्यक्ती बँका ववत्तीय सिंस्र्ािंकडू न कजष घेते तेव्हा त्याला कोणते कजष 2
म्हणतात1) अिंतर्षत कजष 2)ववदे शी कजष 3)उपभोर् कजष 4)वरील सवष
खुल्या बाजारात कजषरोययािंची ववक्री करून कोणते कजष उभारता येते 1)अिंतर्षत कजष 2)ववदे शी 1
कजष3) उपभोर् कजष 4)वरील सवष
राजकोर्ीय हुिंड्याची मुदत हकती हदवस असते 1)912) 182 3) 364 4)वरील सवष
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पोस्ट ऑहफस मिील अल्पबचत इ हकिंवा भववष्य धनवाषह धनिी मिील रखमा कोणत्या स्वरूपाचे 1
कजष असते 1)अिंतर्षत कजष 2)ववदे शी कजष 3)उपभोर् कजष4) वरील सवष
जार्धतक बँकेकडू न घेतलेले कजष कोणत्या प्रकारात मोडत1) अिंतर्षत कजष 2)ववदे शी कजष 2
3)उपभोर् कजष 4)वरील सवष
राज्यािंच्या कल्याणकारी खचाषत वाढ होण्याचे कारण 1)वाढती लोकसिंयया 2)वाढती महार्ाई 3) 4
वाढत्या जबाबदाऱ्या 4)वरील सवष
वेतन आयोर्ामुळे वाढत्या महार्ाई भत्तात्यामुळे सरकारी खचात कसा बदल होतो

3

1) सरकारीखचष वाढ 2) सरकारी कजष वाढ 3)खचष आणण कजष वाढ4) खचष आणण कजष घट
अवमूल्यनामुळे ववदे शी चलनाचे मूल्य वाढल्यामुळे कजाषचा भार1) हलका होईल 2)वाढे ल 3)णस्र्र 2
होइल 4)यापैकी नाही
अिंदाजपत्रकातील तूट भरून काढण्यासाठी उभारलेले कजष म्हणजे काय 1)सावषजधनक कजष2) 3
खाजर्ी कजष3) तुटीचा अर्षभरणा 4)वरील सवष
सरकारच्या महसुली आणण भािंडवली उत्पन्नापेक्षा महसुलीली आणण भािंडवली खचष अधिक असणे 2
म्हणजे काय 1) समतोल अिंदाजपत्रक 2) तुटीचे अिंदाजपत्रक3) धशलकीअिंदाजपत्र क 4)यापैकी काही
नाही

महसुली अिंदाजपत्रकातील खचष भरून काढण्यासाठी कजाषचा वापर केला तर ते कजष 1)उत्पादक 2
2)अनुत्पादक3) अिंतर्षत 4)बाह्य ठरते
सावषजधनक कजाषमळ
ु े उत्पन्न उत्पादन रोजर्ार यात वाढ होत असेल तर ते कजष 1) उत्पादक आहे

1

2)अनुत्पादक आहे 3)दे शी आहे 4)ववदे शी आहे
सावषजधनक कजाषतन
ू कल्याणकारी सेवा पुरववल्या तर 1)सामाणजक कल्याण 2)सामाणजक सुरक्षा 1
3)सावषजधनक स्वच्छता 4)सावषजधनक शािंतता उपलब्ि होईल
सावषजधनक कजाषतन
ू पायाभूत सेवा व सुवविा उपलब्ि झाल्यास कोणत्या क्षेत्राचा ववकास होईल 4
1)ग्रामीण ववकास 2) धशक्षण क्षेत्र 3) आरोग्य सुवविा 4)मूलभूत आणण अवजड उद्योर्ािंचा ववकास
अवमूल्यनामुळे ववदे शी चलनाचे मूल्य वाढते तेव्हा 1)ववदे शी कजाषत वाढ होईल 2)कजाषचा भार 3
वाढे ल 3)ववदे शी कजाषचा भार वाढे ल4) दे शी कजष कमी होईल
महसुली उत्पन्नापेक्षा महसुली खचष जास्त असणे म्हणजे1) अिंदाजपत्रकीय तूट 2)महसुली तूट 2
3)भािंडवली तूट4) प्रार्धमक तूट
ववत्तीय तूटईतून हदलेले व्याज वजा केल्यानिंतर राहणारी तूट म्हणजे काय 1)अिंदाजपत्रकीय तूट 4
2)महसुली तूट 3)भािंडवली तूट 4)प्रार्धमक तूट
तुटीचा अर्षभरणा म्हणजे काय 1)नवीन चलन छापून चलनात आणणे 2)आरबीआयकडू न कजष 4
घेणे3) पूवस
ष धिं चत धनिीतून उचल करणे 4)वरील सवष

