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1.  ..... यांना व्यवसाणयक पूवागनुिान जनक िानले जाते 

 

अ) हेिरी हेयाि  

ब) पीटर डक्कर  

क) लुईस  

ड) यापैकी नाही 

 

2.  णनयंत्रि ही..... चालिारी प्रणिया आहे 

 

अ) णनयोजनावर  

ब) सतत  

क) आधारावर  

ड) नेतृत्वावर 
 

3.  रु्िणनयंत्रिचा प्रिुख उदे्दश..... असतो 
 

अ) णविी  

ब) अंदाज पत्रक  

क) िजाव  

ड) णकंित 

 

4.  नेतृत्वासाठी....... ची आवश्यकता असते 

 

अ) अिुयायी  

ब) व्यवस्थापक  

क) व्यवस्थापन  

ड) यापैकी नाही 
 

5.  णनदेशन या संज्ञा िधे्य...... कायग सिाणवष्ट आहेत 

 

अ)ग्राहकांची  

ब) भार्धारकांची  

क) कमवचाऱयांची  

ड) व्यवस्थापकाची 

 



 

 

6.   ...... यांनी उणद्दष्ट णनष्ठ व्यवस्थापन संकल्पना िांडली आहे 

 

अ) लुईस  

ब) पीटर डककर  

क) ओडोनील  

ड) यापैकी नाही 

 

7.  नेतृत्व यशस्वी होण्यासाठी किगचाऱ्याकडून...... आवश्यकता असते 

 

अ) णनयंत्रि  

ब) सहकायव  

क) णनयोजन  

ड) अणभपे्ररिा 
 

8.  ...... या नेतृत्व शैलीत सलोका पूिग संबंध णनिागि होतात 

 

अ) लोकशाही नेतृत्व  

ब) हुकुिशाही नेतृत्व  

क) मुक्त िेतृत्व  

ड) यापैकी नाही 
 

9.  णनयंत्रिे व्यवस्थापनाचे..... कायग आहे 

 

अ) मूिभूत  

ब) आधुणनक  

क) दुय्यि  

ड) सािाणजक 

 

10.  व्यावसाणयक अंदाज पणत्रकेचे तंत्र शोधा 

 

अ) दियंत्रिाचे तंत्र  

ब) संशोधनाचे तंत्र  

क) पद्धतशीर तंत्र  

ड) व्यवस्थापनाचे तंत्र 

 

11.  उणद्दष्टानुसार व्यवस्थापन णवचार सवगप्रथि कोिी िांडला 

 

अ) पीटर डककर  

ब) हेनरी बर्ग 

क) अब्रहं िास्को  

ड) मेक गेगर 

 

12.  णनदेश अन्नाचे खालीलपैकी कोिते तत्व आहे 



 

 

अ) व्यवस्थापन  

ब) णनयंत्रि  

क) णसस्त  

ड) समन्वय 

 

13.  सिन्वय हे....... चे सार आहे 

 

अ) व्यवस्थापि  

ब) व्यवस्थापक  

क) किगचारी  

ड) ग्राहक 

 

14.  ....... यास व्यवसाणयक पूवागनुिानाचा जनक िानले जाते 

 

अ) हेिरी फेयाि  

ब) लुईस  

क) णकंबॉल  

ड) पीटर डककर 

 

15.  सिन्वयचे कोिते तंत्र आहे 

 

अ) पयववेक्षि  

ब) व्यवस्थापन  

क) वाटप  

ड) णनिगय 

 

16.  व्यवस्थापनाचे स्वरूप....असते 

 

अ) व्यवस्थापन एक तंत्र  

ब) व्यवस्थापन एक प्रणिया  

क) व्यवस्थापन णवकास कायग  

ड) वरीिपैकी सवव 

 

17.  व्यवस्थापनािधे्य..... यांचे योर्दान नाही 

 

अ) पीटर डककर  

ब) हेनरी फेयाल  

क) के एस रमि  

ड) िेरी नाईस 

 

18.  व्यवस्थापन........ प्रभाव टाकण्याचा साधन आहे 

 

अ) मािवी  



 

ब) सािाणजक  

क) स्वतंत्र  

ड) यापैकी नाही 

 

19.  व्यवस्थापक जे काि करतो ते...... करत असतो 

 

अ) णनिगय  

ब) णनयोजन  

क) अ आदि ब  

ड) यापैकी नाही 

 

20.  व्यवस्थापनाच्या....... व्यवसायाचे अवलंबून असते 

 

अ) प्रयत्ांवर  

ब) कायगक्षितेवर  

क) अ आदि ब  

ड) यापैकी नाही 

 

21.  णनयोजनाचे फायदे कोित्या आहेत 

 

अ) उणद्दष्टांचे स्वरूप स्पष्ट होते  

ब) साधनांचा पयागप्त वापर  

क) कायगक्षितेत वाढ  

ड) वरीि सवव 

 

22.  कुशल व्यवस्थापक नवीन नवीन तंत्राचा वापर करून...... पुढाकार घेतो 

 

अ) स्पर्ाव शक्ती वाढविे  

ब) खचग वाढविे  

क) नफा वाढविे  

ड) यापैकी नाही 

 

23.  व्यवस्थापनाची....... जबाबदारी असते 

 

अ) ग्राहक  

ब) कािर्ार  

क) सिाज  

ड) वरीि सवव 

 

24.  व्यवस्थापन प्रणियेत खालील घटकांचा सिावेश होतो 

 

अ) नेतृत्व  

ब) संदेश वाहन  

क) अणभपे्ररिा  



 

ड) वरीिपैकी सवव 

 

25.  णनयोजन हे....... र्ाठण्यासाठी केले जाते 

अ) नफा  

ब) उणद्दषे्ट  

क) अणभ पेरि  

ड) वरीि सवव 

 

26.  णनयोजन म्हिजे....... करावयाचे होय 

 

अ) काय  

ब) कसे  

क) केव्हा  

ड) वरीि सवव 

 

27.  णनयोजनाची ठळक वैणशष्ट्ये कोिती नाहीत 

 

अ) णवणशष्ट हेतू  

ब)  बौद्धद्धक प्रणिया  

क) दिवड प्रदिया ि राबविे  

ड) वरील सवग 

 

28.  णनयोजनाचे स्वरूप..... असते 

 

अ) एक रंु्तारंु्तीची प्रणिया  

ब) स्वरूप व उदे्दश  

क) पूवागनुिान  

ड) वरीि सवव 

 

29.  व्यवसाय णनयोजनाचे िहत्त्व खालील र्ोष्टीवंर अवलंबून असते 

 

अ) कायगक्षितेत वाढ करिे  

ब) उत्पादन करिे  

क) प्रभावी णनयंत्रि  

ड) वरीि सवव 

 

30.  खालीलपैकी हे णनयोजनाच्या प्रणियेतील टप्प्ांचा सिावेश होत नाही 

 

अ) रंु्तारंु्तीची प्रणिया  

ब) स्वरूप आणि उदे्दश  

क) दियोजिाचा अभाव  

ड) वरील सवग 

 



 

31.  खालीलपैकी कोिते णवधान बरोबर आहे 

1) णनयोजन एक खणचगक कायग आहे  

2) णनयोजनािुळे कायागत णवलंब होतो  

 

अ) फक्त एक  

ब) फक्त दोन  

क) दोन्ही 

ड) एक आणि दोन 

 

32.  णनिगय प्रणिया चे वैणशष्ट्ये.... आहेत 

 

अ) बौद्धद्धक स्वरूप  

ब) सतत चालिारी प्रणिया  

क) िूल्यिापन  

ड) वरीि सवव 

 

33.  णवचार णवणनिय तंत्रात अणधकारी....... चचाग करत असतात 

 

अ) सहकारी  

ब) संचालक िंडळ  

क) अ आदि ब  

ड) यापैकी नाही 

 

34.  सािूणहक णनिगय प्रणियेत णनिगय खालील पद्धतीने घेतले जातात 

 

अ) एकयाने 

ब) सामूदहक  

क) अ आणि ब  

ड) यापैकी नाही 

 

35.  व्यवस्थापनाची कायग.... आहे 

 

अ) णनयोजन  

ब) णनिगय  

क) कायग पे्ररिा  

ड) वरीि सवव 

 

36.  णनयि, कतगव्य आणि जबाबदाऱ्या यािधे्य णलद्धखत स्वरूपात णदले जातात 

 

अ) औपचाररक संघटि  

ब) अनौपचाररक संघटन  

क) व्यवसाय संघटन  

ड) रचनात्मक संघटन 

 



 

37.  भीतीच्या शक्तीवर आधाररत अणभपे्ररिा म्हिजे 

 

अ) धनात्मक अणभपे्ररिा  

ब) िकारात्मक अदभपे्ररिा  

क) अंतर्गत अणभपे्ररिा  

ड) बाह्य अणभपे्ररिा 

 

38.  सिाज भावनेतून णकंवा स्वचे्छने जे संघटन णनिागि होते ते संघटन म्हिजे 

 

अ) औपचाररक संघटन  

ब) अिौपचाररक संघटि  

क) व्यवसाय संघटन  

ड) रचनात्मक संघटन 

 

39.  संघटन रचनेवर प्रभाव करिारे घटक कोिते 

 

अ) व्यवसाय चा आकार  

ब) अणधकारांचे णवकें द्रीकरि  

क) व्यवसायाची उणद्दषे्ट  

ड) वरीिपैकी 

 

40.  णनधागररत उणद्दषे्ट साध्य करण्यासाठी वेर्वेर्ळ्या व्यक्तीनंी आपली काये पररिािकारकपिे, 

एकणत्रतरीत्या करिं शक्य व्हावं म्हिून करावयाची कायग ओळखण्याची, र्ट पाळण्याची अणधकार व 

जबाबदारी तरुि संबंध णनिागि करण्यासाठी करण्याची प्रणिया म्हिजे 

 

अ) दियोजि  

ब) संघटन  

क) णनदेशन  

ड) णनयंत्रि 

 

41.  णवभार्ीय संघटनेचे फायदे 

 

अ) कायागची णवभाजन  

ब) तज्ञ व्यक्तीची नेििूक  

क) वेळ व पैशाची बचत  

ड) वरीि सवव 
 

42.  एखाद्या प्रकल्पाच्या पूतगतेसाठी आणि सफल ते साठी जे संघटन तयार केले जाते त्याला.... 

 

अ) प्रकल्प व्यवस्थापन  

ब) प्रकल्प संघटि  

क) प्रकल्प अंिलबजाविी  

ड) प्रकल्प णवशे्लर्ि 
 



 

43.  प्रकल्प संघटनेची वैणशष्ट्ये 

 

अ) िोठ्या व्यवसाय संघटनेिधे्य उपयुक्त  

ब) िोठ्या प्रिािात तज्ञ संघटन णनणिगती  

क) वेळेला सवागणधक िहत्त्व  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

44.  ..... पूवी चा कालखंड पारंपररक व्यवस्थापन कालखंड सिजला जातो 

 

अ) 1880  

ब) 1890  

क) 1930  

ड) 1947 
 

45.  यांनी शास्त्रीय व्यवस्थापनात कारखान्याने कािर्ार यांच्यािधे्य सिन्वय साधण्याचा प्रयत् केला 

 

अ) एफ डबू्ल्य टेिर  

ब) हेनरी फेयाल  

क) जॉजग स्टोरी  

ड) कॉनग बथग 
 

46.  व्यवस्थापन प्रिाली ची आवश्यकता 

 

अ) व्यवस्थापन कायागला र्ती णिळते  

ब) व्यवस्थापक कायागस णदशा  

क) स्वतंत्र अभ्यास शाखा  

ड) वरीि सवव 
 

47.  व्यवस्थापनाचा शास्त्रशुद्ध रीतीने स्वीकार करिे होय 

 

अ) व्यवसाय व्यवस्थापन  

ब) शास्त्रीय व्यवस्थापि  

क) वरील दोन्ही अ व ब  

ड) वरील सवग 
 

48.  ...... या प्रिालीनुसार व्यवस्थापक जन्मावा लार्त नाही 

 

अ) शास्त्रीय 

ब) अनुभवजन्य  

क) पररस्स्थतीजन्य  

ड) वरील सवग 
 

49.  खालीलपैकी कोिते णवधान बरोबर आहे  

1) आधुणनक व्यवस्थापन प्रिाली किगचाऱ्यांना कें द्रस्थानी ठेवते  



 

2) व्यवस्थापन ही व्यक्ती सिूह आणि बनवलेली  सािाणजक पद्धत आहे 

 

अ) फक्त एक  

ब) फक्त दोन  

क) दोन्ही एक व दोन  

ड) िोन्ही चुकीचे 
 

50.  पररद्धस्थतीजन्य व्यवस्थापन प्राण्याची वैणशष्ट्ये 

 

अ) िवदचक प्रिािी  

ब) पररद्धस्थतीनुसार व्यवस्थापन  

क) णनिगय प्रणियेत अनेकांचा सहभार्  

ड) वरील सवग 
 

51.  योग्य ििवारी कोिती 

 

अ) पारंपररक कालखंड शास्त्रीय कारि खंड आधुणनक कालखंड  

ब) पारंपररक कािखंड, शास्त्रीय कािखंड, मािवी संबंर् कािखंड आरु्दिक कािखंड  

क) िानवी संबंध, शास्त्रीय कालखंड, पारंपररक कालखंड आधुणनक कालखंड  

ड) िानवी संबंधात कालखंड, पारंपररक कालखंड, शास्त्रीय कालखंड आणि आधुणनक कालखंड 
 

52.  शास्त्रीय व्यवस्थापन णवचार प्रिाली चे प्रिेते ....... हे आहेत 

 

अ) िेरी पारकर फोलेट  

ब) एल्टन िेिो  

क) एफ डबू्ल्य टेिर  

ड) रोबोट ओवेन 
 

53.  खालीलपैकी कोिते संघटनेचे तत्त्व नाही 

 

अ) एक संघ उणद्दषे्ट  

ब) णवशेर्ीकरि  

क) दियंत्रिाचा कािावर्ी  

ड) पुढाकार 
 

54.  .... िुळे कृती करण्यासाठी िार्गदशगन लार्ते 

 

अ) र्ोरिे  

ब) डावपेच  

क) णनयोजन  

ड) कायगपद्धती 
 

55.  िूलभूत णनयोजनात...... इत्यादी घटक णवचारात घेतले जातात 

 



 

अ) र्ोरिे दियम कायवपद्धती  

ब) िोहीि उदे्दश डावपेज  

क) कायगिि प्रकल्प अंदाजपत्रक  

ड) यापैकी नाही 
 

56.  णनिगय प्रणिया ही....... रेले्व संबंणधत असते 

 

अ) िशनरी  

ब) उत्ति पयागय  

क) कमवचारी  

ड) वरील सवग 
 

57.  प्रणियात्मक णनयोजन हे...... स्तरावर केले जाते 

 

अ) उच्च व्यवस्थापन  

ब) िध्यि व्यवस्थापन  

क) कदिष्ठ व्यवस्थापि  

ड) यापैकी नाही 
 

58.  एि बी ओ संकल्पनेचं पूिग नाव काय 

 

अ) संधी णनष्ट व्यवस्थापन  

ब) संधी णनष्ट पद्धती  

क) उणद्दष्ट न्यायव्यवस्था पि  

ड) यापैकी िाही 
 

59.  णनयोजनाच्या प्रणियेची सुरुवात...... यापासून होते 

 

अ) उदिषे्ट दिदित करिे  

ब) पयागयांचा शोध घेिे  

क) णनयोजन पररसराचा णवकास करिे  

ड) पयागयांची णनवड करिे 
 

60.  ...... आकाराच्या उत्पादक व्यवसाय संस्थेसाठी परकल्प संघटन रचना णवशेर् उपयुक्त आहे 

 

अ) लहान  

ब) मोठ्या  

क) िध्यि  

ड) यापैकी नाही 
 

61.  नेतृत्व म्हिजे.... 

 

अ) अिुयायांकडूि जबरिस्ती ि करिे  

ब) अनुयायांकडून जबरदस्ती करिे  



 

क) िार्गदशगन न करिे  

ड) वरीलपैकी सवग 
 

62.  नेतृत्वाची वैणशष्ट्य म्हिजे 

 

अ) नेतृत्वाला अनुयायी असतात  

ब) सािूणहक धे्यय  

क) सिन्वयाची तत्व  

ड)वरीिपैकी 
 

63.  नेतृत्वाच्या िहत्त्व खालील र्ोष्टीचा सिावेश होत नाही 

 

अ) संघटिेची बांर्िी ि करिे  

ब) व्यवसायाचे यशस्वी संचालन करिे  

क) िानव संबंधाची णनणिगती  

ड) संघटनेतील उणिवा दूर करिे 
 

64.  नेतृत्वाचे कायग कोिते 

 

अ) पुढाकार घेिे  

ब) आदेश देिे  

क) णशस्त राखिे  

ड) वरीिपैकी 
 

65.  नेतृत्वाचे रु्ि कोिते 

 

अ) दूरदृष्टी  

ब) संदेशवहन कौशल्य  

क) नीणतित्ता आणि प्रािाणिक पिा  

ड) वरीिपैकी 
 

66.  नेतृत्वाच्या प्रकारात खालील र्ोष्टीचा सिावेश नसतो 

 

अ) लोकशाही नेतृत्व  

ब) बौद्धद्धक नेतृत्व  

क) सिोष िेतृत्व  

ड) वरीलपैकी सवग 
 

67.  लोकशाही नेतृत्व चे फायदे कोिते 

 

अ) किगचाऱ्यांना अणधकारांचे वाटत होते  

ब) किगचाऱ्यांना णनिगय प्रणियेत सहभार्ी करून घेतात  

क) व्यवसायात संघर्ग होत नाहीत  

ड) वरीिपैकी सवव 



 

 

68.  हुकुिशाही नेतृत्व खालील र्ोष्टीचा सिावेश होत नाही 

 

अ) सवाांिा समाि वागिूक दमळते  

ब) सवाांना सिान वार्िूक णिळत नाही  

क) नेता अनुयायांच्या भावना णवचारात घेत नाही  

ड) किगचाऱ्यांना उते्तजन णिळत नाही 
 

69.  नेतृत्व वतगन णसद्धांत खालील र्ोष्टीचा सिावेश होतो 

 

अ) दयाळू नेतृत्व 

ब) सल्लार्ार नेतृत्व  

क) सल्लार्ार नेतृत्व  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

70.  नेत्याचे वतगिूक म्हिजे 

 

अ) णदशादशगक  

ब) सहाय्यक  

क) सहभार्  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

71.  णनदेशक याचा अथग म्हिजे... 

 

अ) सहाय्यकांना िार्गदशगन करिे  

ब) पेरिा देिे  

क) सूचना देिे  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

72.  णनदेशक तत्वा खालील र्ोष्टीचंा सिावेश होत नाही 

 

अ) णकिान व्यद्धक्तर्त योर्दान  

ब) आिेशात मागविशविात आदि सूचिेत एकवाक्यता िसते  

क) णनदेशन तंत्राच्या योग्यतेचे तत्व  

ड) वरीलपैकी सवग 
 

73.  णनदेश नाचे िहत्त्व म्हिजे.... 

 

अ) प्रत्यक्ष कािकाजास सुरुवात होते  

ब) एकात्मता आणि सिन्वय प्रस्थाणपत होतो  

क) श्रिशक्तीचा पयागप्त वापर होतो  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

74.  णनदेशन ची वैणशष्ट्य म्हिजे.... 



 

 

अ) एक स्वतंत्र कायग आहे  

ब) कािकाजाचे णदशादशगक असते  

क) कायग  पेरिा अणभपे्रत असते 

ड) वरीिपैकी सवव 
 

75.  आदेश णकंवा सूचना देण्यात पद्धतीत खालील र्ोष्टीचा सिावेश होत नाही 

 

अ) णलद्धखत आणि तोडंी आदेश  

ब) परस्परांमधे्य दवश्वास िसिे  

क) आदेशाची पुनरावृत्ती  

ड) णवणशष्ट सािान्य आदेश 
 

76.  लेखी आदेशाचे फायदे म्हिजे... 

 

अ) आदेशाचे णनयोजन व कायगवाही  

ब) जबाबदारी णनणित करिे  

क) सवाांच्या णहतांचे रक्षि  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

77.  चांर्ल्या णकंवा आदशग वैणशष्ट्या िधे्य खालील र्ोष्टीचा सिावेश नसतो 

 

अ) आिेशा मधे्य एक वाक्य ते िसिे  

ब) आदेशाची पररपूिगता  

क) देशाचा उदे्दश स्पष्ट असावा  

ड) आदेश योग्य वेळी द्यावा 
 

78.  णनदेश नाची तंते्र कोिती... 

 

अ) णवचार णवणनियाचे तंत्र  

ब) हुकूिशाहीचे तंत्र  

क) िुक्त तंत्र  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

79.  णवचारणवणनिय तंत्रात होिारे फायदे 

 

अ) भावी व्यवस्थापक  साठी उपयोर्ी  

ब) णनयंत्रि आणि देखरेखीत सोपेपिा  

क) िोन्ही अ आदि ब  

ड) वरीलपैकी सवग 
 

80.  हुकूिशाही तंत्राचे तोटे कोिते..... 

 

अ) सते्तच्या दुरुपयोर्ाची शक्यता  



 

ब) चुकीचे णनिगय घेण्याची शक्यता  

क) नीणतिते्तच्या रै्रवापर  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

81.  िुक्त संचालय तंत्रात खालील फायद्यांचा सिावेश नसतो 

 

अ) सिोख्याचे संबंर् दिमावि होत िाही  

ब) नीणतिते्तचे वाढ होते  

क) एकूि उत्पादकतेत वाढ होते  

ड) कायागचे िूल्यिापन सोपे होते 
 

82.  िुक्त तंत्राच्या ियागदा कोित्या... 

 

अ) वररष्ठांचा णवरोध  

ब) जोखिीत वाढ  

क) सिन्वयाचा अभाव  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

83.  सिन्वय म्हिजे.... 

 

अ) सािूणहक उणद्दष्ट पूिग करिे  

ब) ऐक्य णनिागि करिे  

क) ििबद्ध व्यवस्था करिे  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

84.  सिन्वयाच्या वैणशष्ट खालील र्ोष्टीचा सिावेश नसतो 

 

अ) समन्वय व्यवस्थापिाचे महत्त्वाचे कायव िाही  

ब) सिन्वय सतत चालिारी प्रणिया  

क) सिन्वय व्यवस्थापनाचा  सार 

ड) वरीलपैकी सवग 
 

85.  सिन्वयाची तते्व म्हिजे.... 

 

अ) प्रत्यक्ष संपकग   तत्व  

ब) र्णतशील तत्व  

क) िोन्ही आदि ब  

ड) वरीलपैकी सवग 
 

86.  पररिािकारक सिन्वयाची तंते्र  कोिती 

 

अ) स्पष्ट उणद्दषे्ट  

ब) सिान भार्ा  

क) आदेश साखळी चे तंत्र  



 

ड) यापैकी सवव 
 

87.  सिन्वयाच्या प्रकारात खालील र्ोष्टीचा सिावेश नसतो 

 

अ) अंतर्गत सिन्वय  

ब) बणहर्गत सिन्वय  

क) दवशेष समन्वय  

ड) सिांतर सिन्वय िाझ्या िारतोय बापाची वार 
 

88.  सिन्वयाच्या सिस्या कोित्या..... 

 

अ) नैसणर्गक सिस्या  

ब) सिन्वयाच्या तंत्रातील उणिवा  

क) आपुलकीच्या भावनेचा आदर  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

89.  णनयंत्रि म्हिजे काय..... 

 

अ) काय करावयाचे आहे  

ब) कायागचे िूल्यिापन करिे  

क) िोन्ही अ आदि ब  

ड) वरीलपैकी सवग 
 

90.  90) णनयंत्रिाच्या स्वरूपात खालील बाबीचंा सिावेश नसतो 

 

अ) दियोजि हे दियंत्रिाचा आर्ार िसतो  

ब) णनयंत्रि ही र्तीशील प्रणिया आहे 

क) णनयंत्रिात संबंध भणवष्यकाळाची असतो  

ड) यंत्रिा सतत चालिारी प्रणिया 
 

91.  णनयंत्रिाच्या िहत्त्वाचा खालील र्ोष्टीचा सिावेश नसतो 

 

अ) व्यवसायाचा णवस्तार  

ब) व्यवसायाचा दवकास ि करिे  

क) नवीन वातावरिात तोडं देिे  

ड) अणधकारांचे णवकें द्रीकरि करिे 
 

92.  आदशग णनयंत्रि पद्धतीचे वैणशष्ट्ये कोिती नाहीत 

 

अ) िफा खोरी  

ब) अचूकता  

क) लवणचकता  

ड) एकत्रीकरि 
 



 

93.  णनयंत्रिाची तंते्र म्हिजे..... 

 

अ) पारंपररक णनयंत्रि तंत्र  

ब) अंदाजपत्रकीय णनयंत्रि  

क) उत्पादन तंत्र  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

94.  उणद्दष्ट णधष्टीत व्यवस्थापन म्हिजे...... 

 

अ) अनेक  प्रणिया एकणत्रत करिे  

ब) व्यवस्थापकांच्या णवकास करिे  

क) िोन्ही अ आदि ब  

ड) वरीलपैकी सवग 
 

95.  उणद्दष्ट णधष्टीत व्यवस्थापनात णकती टपे्प असतात 

 

अ) दोन  

ब) तीन  

क) पाच  

ड) सात 
 

96.  उणद्दष्ट  व्यवस्थापनात कोित्या फायद्याचा सिावेश असतो 

 

अ) कणनष्ठांच्या प्रत्यक्ष सहभार्  

ब) व्यवस्थापनात सुधारिा  

क) संघटि बििािा दवरोर्  

ड) किगचाऱ्यांच्या कायगक्षितेत वाढ 
 

97.  उणद्दष्ट व्यवस्थापनाच्या ियागदा कोित्या..... 

 

अ) उणद्दष्ट  व्यवस्थापनाचे तत्त्वज्ञान स्पष्ट करता येत नाही  

ब) योग्य उणद्दष्टाची णनणिती होत नाही  

क) अल्प कालावधीसाठी धे्ययणनणिती  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

98.  प्रभावी उणद्दष्ट्ये साध्य साध्य करण्याच्या सूचना 

 

अ) उच्चस्तरीय व्यवस्थापनाचे पाठबळ  

ब) उपििातील  सभासदांचा सणिय सहभार् 

क) उणद्दष्टांची लवणचकता  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

99.  ज्ञान प्रणियेची र्रज..... 

 



 

अ) ज्ञानाची र्रज ओळखिे  

ब) ज्ञानाचा साठा  

क) ज्ञानाचा उपयोर्  

ड) वरीिपैकी सवव 
 

100.  प्रिंडळ प्रशासनाने तत्वात खालील र्ोष्टीचंा सिावेश होत नाही 

 

अ) अप्रामादिक तत्व  

ब) प्रािाणिकपिाचे तत्व  

क) पारदशगक तत्व  

ड) उत्तरदाणयत्वाची तत्व 
 

 


