
आधुनिक कार्ाालर् व्यवस्थापि 

प्रथम वर्ा वानिज्य 

Sem. I 

1.         कार्ाालर् हे व्यवसार्ाचे--------- कें द्र आहे 

1. प्रशासन 

2. जानहरात 

3. अद्यर्ावत 

4. नवश्वसिीर् 

2.  कार्ाालर् हे व्यवसार्ातील असे स्थाि आहे की ज्या निकािी--------  केली जातात 

1. उत्तम निर्ोजि 

2. निरं्त्रि 

3. कार्ाक्षम व्यवस्थापि 

4. वरीलपैकी सवव 

3.  प्राध्यापक  निस्को र्ांच्यामधे्य कार्ाालर्ाला ---------  इतके महत्त्व आहे 

1. घड्याळातील  स्प्रिंग 

2. घड्याळाची चाबी 

3. घड्याळातील काटे 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

4.  कार्ाालर्ाचे महत्व खालील -------- वरूि स्पष्ट होते 

1. समन्वर् 

2. निर्ोजि 

3. जिसंपका  

4. वरीलपैकी सवव 

5. पारंपाररक संकल्पिेत कार्ाालर्ात---------  स्वरूपाची कामे केली जातात 

1. कारकुनी 

2. गनतमाि 

3. तांनत्रक 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

6. आधुनिक संकल्पिेत कार्ाालर्ात------  स्वरूपाची कामे केली जातात 

1. गनतमाि 

2. तांनत्रक 

3. शास्त्रोक्त 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

7. कार्ाालर्ातील कार्ा ------- पद्धतीिे वगीकरि करता रे्ईल 

1. प्राथनमक कार्ा 

2. दुय्यम कार्ा 

3. प्रशासकीर् कार्ा 

4. वरीलपैकी सवव 

 

 

 

 

 

 



8.  कार्ाालर्ातील मानहती संकलि करिे नतचे संग्रहि करिे व आवश्र्कतेिुसार पुरनविे 

 हे कार्ाालर्ाचे---------  स्वरूपाचे कार्ा आहे 

1. प्राथमिक 

2. दुय्यम 

3. प्रशासकीर् 

4. वरीलपैकी सवा 

9. नििार्ाची अंमलबजाविी मालमते्तची देखभाल जिसंपका  ही कार्ाालर्ाची ------- 

           स्वरूपाची कार्ा आहेत 

1. प्राथनमक 

2. दुय्यम  

3. प्रशासकीय 

4. वरीलपैकी सवा 

10.  संदेशवहि निर्ोजि सांख्यिकी आकिेवारी ही कार्ाालर्ाची--------  स्वरूपाची कार्ा    

             आहेत 

1. प्राथनमक 

2. दुय्यि 

3. प्रशासकीर् 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

11. कार्ाालर्ाला मािवी शरीरातील------  इतके महत्त्व आहे असे म्हटले जाते 

1. िोळे 

2. काि 

3. हात 

4. िेंदू 

12. ज्याप्रमािे बँकेत िेव असलेल्र्ा व्यक्तीला केव्हा आहे बँकेत जाऊि पैसे  नमळू शकतात  

            त्याप्रमािे कार्ाालर्ाला--------  संबोधले जाते 

1. िामितीचे कें द्र 

2. सुनवधा कें द्र 

3. वरील दोन्ही 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

13. कार्ाालर् नशवार् प्रशासिाची कल्पिाही करता रे्ऊ शकत िाही म्हिूि   कार्ाालर्ाला 

           ----------असे म्हितात 

1. मध्यस्थ 

2. प्रशासन कें द्र 

3. मानहती नवपिि 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

14.  कार्ाालर्ाला------  असेही म्हितात 

1. कमाचारी संबंध 

2. व्यवस्थापनाचा डोळा 

3. कामाचे निकाि 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

 

 

 

 



15.  कार्ाालर्ासािी-------  अशी सज्ञा सुद्धा वापरले जाते 

1. दप्तर 

2. कचेरी 

3. वरील दोन्ही 

4. हलचाल 

16.  कार्ाालर्ाची अंतगात रचिा म्हिजे--------  व्यवस्था होर् 

1. जागेचा पुरेपूर वापर 

2. नकमाि नकमतीत जागा 

3. वरील दोन्ही 

4. वरीलपैकी कोितेही िाही 

17. कार्ाालर्ातील साधि सामग्री रं्त्र कार्ापद्धती र्ांिा अनधकानधक कार्ाक्षमतेिे वापरण्यासािी 

केलेले रचिा म्हिजे कार्ाालर्ाची-----  रचिा होर् 

1. अिंतगवत रचना 

2. बनहगात रचिा 

3. वरील दोन्ही 

4. वरीलपैकी कोितेही िाही 

18. कार्ाालर्ातील अंतगात रचिेला-------  मुळे अतं्यत महत्त्व आहे 

1. कार्ा  सुरळीतपिे 

2. कार्ा घटकांची मांििी 

3. कार्ाालर्ातील फनिाचर 

4. वरील सवव 

19. जागेचा नवचार करूि कार्ाालर्ाची रचिा-------  पद्धतीिे केली जाते 

1. लँिसे्कप पद्धतीिे 

2. मॉडू्यलर पद्धतीिे 

3. चला नवभाजक पद्धतीिे 

4. वरील सवव 

20. मॉडू्यलर रु्निट ही कार्ाालर्ातील -------  रचिा पद्धती आहे 

1. बनहगात 

2. अिंतगवत 

3. वरील दोन्ही 

4. वरीलपैकी कोितेही िाही 

21. कार्ाालर्ातील अंतगात रचिेचा उदे्दश हा िाही 

1. मिुष्यबळाचा पुरेपूर वापर 

2. अखंनित कार्ा प्रवाह 

3. कार्ाालर्ीि कामावर देखरेख 

4. कायावलयाचे प्रमसद्धी 

22.  कार्ाालर्ातील अंतगात राहण्याचा उदे्दश-------  आहे 

1. साधिसामग्रीचा पुरेपूर वापर 

2. मिुष्यबळाचा पुरेपूर वापर 

3. जागेचा पुरेपूर वापर 

4. वरील सवव 

 

 



23. कार्ाालर्ाच्या अंतगात रचिेची मूलतते्व--------  आहे 

1. कामकाज सरळ रेरे्त 

2. सुर्ोग्य  अंतगात मांििी 

3. लवनचकता 

4. वरील सवा 

24.  कार्ाालर्ाचा अंतगात रचिेचे मुलतत्व-----  हे िाही 

1. लवनचकता 

2. नवजेचा वापर 

3. नवश्रामगृह 

4. सजावट 

25. कार्ाालर्ाच्या अंतगात  रचिेचे घटक------ आहेत 

1. पर्ावेक्षि 

2. कार्ा प्रवाह 

3. समतोल रचिा 

4. वरील सवव 

26.  कार्ाालर्ातील अंतगात रचिेचा तोटा------  आहे 

1. लवनचकता 

2. सुलभ देखरेख 

3. खिंमडत कायव प्रवाि 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

27.  कार्ाालर्ातील अंतगात रचिेचा तोटा------  हा िाही 

1. लवमचकता 

2. खंनित कार्ा प्रवाह 

3. खचाात वाढ 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

28. कार्ाालर्ातील अंतगात रचिेमुळे-----  शक्य होते 

1. प्रभावी दळिवळि 

2. प्रभावी सिंदेशविन 

3. वरील दोन्ही 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

29. कार्ाालर्ातील वातावरि-----  प्रकारचे असते 

1. भौनतक 

2. अभौनतक 

3. वरील दोन्ही 

4. वरीलपैकी एकही 

30.  कार्ाालर्ातील  सोई   सुनवधांचा------   समावेश होतो 

1. भौमतक 

2. अभौनतक 

3. वरील दोन्ही 

4. वरीलपैकी एकही 

 

 

 

 



31.  कार्ाालर्ातील वातावरिावर------  घटक प्रभाव करतो 

1. कार्ाालर्ातील प्रकाश व्यवस्था 

2. कार्ाालर्ातील आवाज 

3. कार्ाालर्ातील स्वच्छता 

4. वरील सवव 

32. कार्ाालर्ातील प्रकाशव्यवस्था------  पद्धतीिे असावी 

1. पुरेसा प्रकाश 

2. र्ोग्य  प्रखरता 

3. झगझगीत पिाचा अभाव 

4. वरीलपैकी सवव 

33.   कार्ाालर्ातील प्रकाश व्यवस्थेचे प्रकार ------- 

1. िैसनगाक प्रकाश 

2. कृनत्रम प्रकाश 

3. वरील  दोन्ही 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

34 कृनत्रम प्रकाश व्यवस्था म्हिजे------  

1. प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 

2. अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था 

3. वरील  दोन्ही 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

35. अधा प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्थेमधे्य--------  प्रकाश कमाचारी ज्या निकािी काम करतो   तेथे पितो 

1. 20 ते 40 टके्क 

2. 40 ते 60 टके्क 

3. 60 ते 80 ते टके्क 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

36. अधा अप्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्थेमधे्य-------  प्रकाश कमाचारी ज्या निकािी काम करतो तेथे पितो 

1. 20 ते 40 टके्क 

2. 40 ते 60 टके्क 

3. 60 ते 80 ते टके्क 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

37.  फ्लवर सेंट  प्रकाश व्यवस्थेमधे्य नमळिाऱ्र्ा प्रकाश------  सारखा असतो 

1. सूयवप्रकाशा 

2. चंद्रप्रकाशा 

3. वरील दोन्ही 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

38. चांगल्र्ा प्रकाश व्यवस्थेचा फार्दा-------- 

1. कार्ाक्षमतेत वाढ 

2. कामाचा दजाा उत्तम 

3. थकवा कमी 

4. वरीलपैकी सवव 

 

 

 

39.  कार्ाालर्ातील आवाजाचे मुि प्रकार------- 



1. बनहगात आवाज 

2. अंतगात आवाज 

3. वरील दोन्ही 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

40.  अंतगात आवाजाची उदाहरिे --------  िाही 

1. टंकलेखि चा आवाज 

2. टेनलफोि चा आवाज 

3. पंिाचा आवाज 

4. रिदारीचा आवाज 

41.  बनहरंग आवाजाची उदाहरिे -----  िाही 

1. बाजारपेिेतील वदाळ 

2. रहदारीचा आवाज 

3. मोटार गाड्यांचे हॉिा 

4. किवचाऱयािंची कुजबूज 

42. कार्ाालर्ातील स्वच्छतेचा कमाचाऱ्र्ांच्या------ वर  पररिाम होतो 

1. शारीररक आरोग्य 

2. मािनसक आरोग्य  

3. कार्ाक्षमता  

4. वरीलपैकी सवव 

43.  वातािुकूनलत करि हा कार्ाालर्ातील-------  प्रकार आहे 

1. वायुमवजन 

2. स्वच्छता 

3. िीटिेटकेपिा 

4. वरीलपैकी एकही िाही  

44. वारु्नवजि खालील प्रकारे करता रे्ते 

1. कृनत्रम 

2. िैसनगाक  

3. वरील दोन्ही  

4. वरीलपैकी एकही िाही 

45. कार्ाालर्ातील अंतगात सजावट-------  वर अवलंबूि असते 

1. कमाचाऱ्र्ांचा  कलह 

2. रुची पूर्व सुशोभीकरर् 

3. व्यवस्थापकांचा स्वभाव 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

46. फनिाचर हे मुितः  ---------- घटकांवर अवलंबूि असते 

1. कमाचाऱ्र्ांची संिा 

2. कामाचे स्वरूप 

3. कार्ाालर्ातील जागा 

4. वरीलपैकी सवव 

 

 

 

47.  कार्ाालर्ातील फनिाचर निवि करतािा----- तत्व नवचारात घ्यावे लागतात 

1. आकर्ाकता 



2. आवश्र्कता 

3. जागेची बचत 

4. वरीलपैकी सवव 

48.  कार्ाालर्ातील फनिाचर निवि करतािा -------  तत्वाचा नवचार होत िाही 

1. नकंमत 

2. वजि 

3. आरामदार्ी 

4. वरीलपैकी एकिी नािी 

49. स्थाई फनिाचर म्हिजे -----  होर् 

1. खुची 

2. टेबल 

3. मभिंतीतील कपाट 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

50.  फनिाचर च्या  प्रमािीकरिामुळे ---- शक्य होते 

1. देखभाल हा खचा कमी होतो 

2. फनिाचर नवनवधकामांसािी वापरता रे्ते 

3. वरील दोन्ही 

4. वरीलपैकी एकही िाही 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



५१) कार्ाालर्ातील अिेक घटकांिा एकनत्रत करूि त्यांच्यात समन्वर् साधिारी रं्त्रिा म्हिजे .......होर् 

अ) व्यवस्थापन 

ब) कार्ाालर् व्यवस्थापि 

क) व्यवस्थापि प्रशासि 

ि) र्ापैकी िाही 

 

५२) व्यवसार् संस्थेच्या कार्ाालर्ात .,...... कारे् केली जातात 

अ) पत्र व्यवहार 

ब) व्यवस्थापि 

क) व्यवस्थापि प्रशासि 

ड) यापैकी सवव 

 

५३) कार्ाालर् व्यवस्थापि म्हिजे ..... 

अ) मानहतीचे व्यवस्थापि 

ब) कागदपत्रांचे व्यवस्थापि 

क) अ व ब 

ि) इतर 

 

५४) कार्ाालर् सेवा 

अ) संदेशवहि 

ब) िोदंी 

क) नहशोब 

ड) यापैकी सवव 

 

५५) खचा कमी व्हावा म्हिूि कार्ाालर्ीि कार्ा पद्धनत निश्चीत करिे हे नवधाि सत्य आहे 

अ) िोय 

ब) िाही 

क) इतर 



५६) कार्ाालर् व्यवस्थापि र्ातील कारे् ...... 

अ) निर्ोजि करिे 

ब) संघटि करिे 

क) संचालि करिे 

ड) यापैकी सवव 

 

५७) कार्ाालर् व्यवस्थापि व उद्योजक र्ांच्यातील मध्यस्थ कोि 

अ) व्यवस्थापक 

ब) कमाचारी 

क) मालक 

ि) इतर 

 

५८) कार्ाालर् व्यवस्थापिात समन्वर्क कोि 

अ) कायावलयीन व्यवस्थापक 

ब) आपि 

क) कमाचारी 

ि) इतर 

 

५९) कार्ाालर् व्यवस्थापक कोि 

अ) कार्ाालर्ातील काम करिारे व्यक्ती 

ब) अिुभवी व्यक्ती  

क) कािकाजाची देखरेख ठेवण्यासाठी पात्र व्यक्तीवर जबाबदारी सोपमवली आिे ती व्यक्ती 

ि) र्ापैकी िाही 

६०) कार्ालर्ीि व्यवस्थापकास पर्ाार्ी शब्द 

अ) मुि नलनपक 

ब) अनधक्षक 

क) सनचव 

ड) यापैकी सवव 



६१) नलनपक....... 

अ) कायावलयात काि करर्ारे किवचारी 

ब) कारकूि 

क) पात्र व्यक्ती 

ि) इतर 

 

६२) संघटि, निदेशि, संचलि , समन्वर् आनि निरं्त्रि इ. कारे् कोि करतो 

अ) कमाचारी 

ब) कायावलय व्यवस्थाप क 

क) आपि 

ि) इतर 

 

६३) खचाावर निरं्त्रि कसे करता रे्ईल 

अ) खचााचे वेळापत्रक तर्ार करिे 

ब) खचावचे अिंदाजपत्रक तयार कररे् 

क) खचााची अंबळबाजविी करिे 

ि) र्ापैकी िाही 

 

६४) मूल्यमापि कशाच्या आधारे करावे 

अ) वेळापत्रका द्वारे 

ब) निररक्षि द्वारे 

क) प्रिानकिं च्या आधारे 

ि) र्ापैकी सवा 

६५) कार्ाालर् व्यवस्थापकािे मूलभूत तत्वाचे पालि करिे असे ..... र्ांचे मत आहे 

अ) नू्यिर 

ब) नवनलंग 

क) सेल्डि 

ि) आपि 



६६) पररिामकारक व्यवस्थापि स आवश्यक ..... 

अ) स्वतः  वर निरं्त्रि 

ब) आधुमनक तिंत्रज्ञान 

क) प्रभावी संघटि 

ि) इतर 

 

६७) कार्ाालर्ातील कामाचे स्वरूप ..... 

अ) प्राथनमक 

ब) दुय्यम 

क) आकख्यिक 

ड) यापैकी सवव 

 

६८) कार्ाालर् कार्ा पद्धती  

अ) दैिंनदि कामकाज 

ब) मवमवध कायावची क्रि बध्द साखळी 

क) कार्ााची कार्ाप्रिाली 

ि) इतर 

 

६९) कार्ा नवधी ........ 

अ) कमाचाऱ्र्ांच्या मदतीिे कार्ा पार पाििे  

ब) उपलब्ध साधसामग्रीचा मदतीिे कार्ा पार पाििे  

क) वरीलपैकी दोन्ही 

ि) र्ापैकी िाही 

 

 

 

 



७०) कार्ाालर्ाचा हेतू साध्य करण्यासािी पर्ावेक्षि द्वारे संघनटत केलेल्या लीनपनकर् कार्ााची साखळी 

म्हिजे कार्ा पद्धती होर् 

अ) नु्यिर 

ब) जे. सी. िेनिर्र 

क) नकनलंग 

ड) चार्ल्व ओ मलबे्ब 

 

७१) कार्ा पद्धतीमधे्य कार् िसावे 

अ) ताठरपर्ा 

ब) लवनचकता 

क) खचा 

ि) इतर 

 

७२) प्रते्यक टप्प्यातूि कार्ााची हालचाल होत असते र्ालाच ..... म्हितात 

अ) कार्ा प्रिाली 

ब) कायव प्रवाि 

क) कार्ा मुल्यांकि 

ि) र्ापैकी सवा 

 

७३) कागदाचा वापर का कमी करिे 

अ) कामातील नवलंब टाळिे शक्य होते 

ब) कागदपते्र शोधण्यात वेळ जातो 

क) निर्ोनजत कार्ा वेळेवर पूिा होत िाही 

ड) यापैकी सवव 

 

 

 

 



७४) व्यवसार् संस्थेच्या कोित्या घटकामुळे कार्ाालर्ाचे कोित्याही प्रकारचे निर्तं्रि िसते 

अ) अंतगात घटक 

ब) बाह्य घटक 

क) कमाचारी 

ि) र्ापैकी िाही 

 

७५) अनिरं्नत्रत कार्ाालर् 

अ) नवमा कंपन्या 

ब) सरकारी खाती 

क) पोस्ट ऑनफस 

ड) यापैकी सवव 

 

७६) कोित्या कार्ाालर्ात मनहन्याच्या पनहल्या आिवड्यात काम जास्त असते 

अ) वीज ििंडळ 

ब) नवमा कंपन्या 

क) सेवा संस्था 

ि) र्ापैकी सवा 

 

७७) मानसक अहवाल केव्हा पािवला जातो 

अ) मनहन्याच्या अखेरीस 

ब) िमिन्याच्या पमिल्या आठवड्यात 

क) मनहन्याच्या मधं्यतरी 

ि) पुढच्या मनहन्यात 

७८) कमाचारी ररकामे असतात 

अ) कार्ा प्रमािके व र्ांचा अभाव 

ब) कार्ापद्धतीचा अभ्यास 

क) गोष्टीचा अभाव 

ड) यावरील सवव 



७९) चक्राकार क्रम पद्धतीचा वापर  

अ) वीज मंिळ 

ब) दूरध्विी नवभाग 

क) बँक पागरपत्रक नवभाग 

ड) यावरील सवव 

 

८०) धाररका िोदंी केव्हा शक्य आहे 

अ) अंतगात तपासिी िंतर 

ब) जादा कािाचा तार् सिंपल्यावर 

क) अंदाज पत्रक र्ािंतर 

ि) इतर 

 

८१) कामाचे सूक्ष्म व सखोल मूल्यमापि करतािा ....... र्ा तंत्राचा उपर्ोग करवा 

अ) वेळेचा अभ्यास 

ब) हालचालीचंा व श्रमाचा अभ्यास 

क) कार्ा मोजण्याचे िरानवक प्रमाि  

ड) यावरील सवव 

 

८२) काल अभ्यास -------- 

अ) एखादे काि करण्याला मकती वेळ लागतो 

ब) कामाचे नवभाग करूि त्यास नकती वेळ लागतो 

क) प्रते्यक नवभागास नकती वेळ लागतो 

ि) र्ापैकी सवा 

८३) निर्ोजि ही ..... प्रनक्रर्ा आहे 

अ) मािनसक 

ब) बौस्प्द्धक 

क) र्ापैकी सवा 

ि) इतर 



७४) वेळापत्रक म्हिजे 

अ) प्रते्यक कार्ाासािी लागिारा वेळ 

ब) कार्ा पूिा करण्यासािी लागिारा वेळ 

क) र्ा सवा संबंधीचा निधााररत कार्ाक्रम 

ड) यापैकी सवव 

 

८५) सवा समावेशक 

अ) व्यापक 

ब) समावेशी 

क) उपागम 

ि) इतर 

 

८६) दप्तरधारिा ........ 

अ) दप्तर जति 

ब) सिंस्थेचे दप्तर मवमिष्ट काळासाठी मवमिष्ट पद्धतीने जतन करून ठेवने 

क) दप्तर बाबत स्वतचे निर्ोजि 

ि) र्ापैकी िाही 

 

८७) िख्यस्तकरि ........ 

अ) धाररका िोदं 

ब) धररकेत कागदपते्र लावण्या ची प्रमक्रया 

क) धाररका कागदपत्र 

ि) धारीकेत कागदपते्र दशानवण्याचे स्थाि 

८८) कागदपते्र शोधण्यासािी धररकांचा मागादशाक  

अ) सूची 

ब) िस्ती 

क) निदेश 

ि) इतर 



८९) सुनचकरि....... 

अ) कागदपत्रांच्या संदभाात अिुक्रमनिका 

ब) धररकािंिधे्य रचून ठेवलेले कागदपत्रािंचे स्थान 

क) परस्पर पूरक संदभा 

ि) र्ापैकी सवा 

 

९०) सामान्य सुचीकरि पर्ाार्ी शब्द 

अ) स्वर सूची  

ब) पत्र सूची 

क) पुस्तक सूची 

ि) दृश्य सूची 

 

९१) िाम पते्र आकार 

अ) ५.२ 

ब) ५.४ 

क) ५.३  

ि) ५.० 

 

९२) धाररकांची रचिा 

अ) अंकािुसार 

ब) नवर्र्ािुसार 

क) िाम पत्रािुसार 

ड) कालक्रिानुसार 

९३) सवाात जुिी धाररका पद्धत 

अ) पत्र पृष्ठ धाररका पद्धत 

ब) तार धाररका पद्धत 

क) पेत्यांच्या धाररका पद्धत 

ि) कपे्परु्क्त धाररका पद्धत 



९४) शािि धाररका म्हिजेच 

अ) खािकापट्टी  

ब) फाईल 

क) खटका किान 

ि) नचदं्रनकत 

 

९५) संकेत पत्रास पर्ाार्ी शब्द 

अ) दिव पते्र  

ब) पत्रकोप 

क) उिग्र 

ि) इतर 

 

९६) फोटोग्रानफक प्रोसेस कोिती 

अ) Motorised Files 

ब) Reciprocation Files 

क) Microfilm files 

ि) इतर 

 

९७) दस्त रे्वाजांचे आरु्ष्य वाढनवले जाते 

अ) लनमिेशि 

ब) ईव्ही ल्यामिनेिन 

क) छार्ानचत्रि 

ि) र्ापैकी िाही 

९८) गं्रथालर् लोकनप्रर् पद्धत 

अ) दृश्य सूची 

ब) स्वर सूची 

क) पत्र सूची 

ि) पुस्तक सूची 



९९) पात्र व्यवहारासािी लागिाऱ्र्ा पानकटावर ज्याच्याशी ज्याच्याशी पत्र व्यवहार होतो त्याचे िाव पत्ता 

व नवर्र्ाचं स्वरूप नलनहलं जात र्ालाच ...... म्हितात 

अ) डॉकेटी िंग 

ब) स्टल झेिबगा 

क) नक्षतीज 

ि) र्ापैकी िाही 

 

१००) पद्धतीमुळे त्वररत संदभा उपलब्ध होऊ शकतो 

अ) आकार 

ब) अनुकूलता 

क) नवस्तार 

ि) अचूकता 

 

 

 


