
                                                                                                                                                            

दि बोिवड साववजदिक एजु्यकेशि सोसायटीचे 

कला, वादिज्य आदि सायन्स महादवद्यालय, बोिवड जी जळगाव 

 

वर्ग-तृतीय वर्ग वाणिज्य 

णवर्य-मानवी संसाधन व्यवस्थापन 

सेणमस्टर-6 

 

 

  कायग णसद्धि मुल्यमापन ना कररता...... ही पारंपाररक पिती आहे 

 

अ) शे्रिीये  

ब) मूल्यमापन कें द्र  

क) उणिष्टानुसार व्यवस्थापन  

ड) यापैकी नाही  
 
 

2. ..... हे ज्ञान व्यवस्थापनाकररता ज्ञानप्राप्तीचा मार्ग आहे 

 

अ) अंकेक्षक  

ब) ग्राहक  

क) लेखापाल  

ड) वरीलपैकी सवग 
 

3. 3) णिस्तभंर्ाची कायगवाही वेदना दायक त्यापेक्षा..... असावी 

अ) णिक्षात्मक  

ब) णनलंबन  

क) सुधारिात्मक  

ड) नोकरीवरून काढून टाकले 
 

4. तक्रार णनवारि प्रणक्रयेतील महत्त्वाचा भार् म्हिजे तक्रारीचे..... 

णनवारि झाले पाणहजे 

 

अ) सणमती णनयुक्ती  

ब) पुढे ढकलिे  

क) वाटाघाटी करूि  

ड) तातडीने  
 
 
 
 
 
 
 



5. कायग सूचना प्रणिक्षिाला..... प्रणिक्षि पिती असेही म्हितात 

अ) कायग बदली  

ब) कोचीन  

क) टप्प्याटप्प्याने  

ड) यापैकी िाही 

 

 

6.  प्रणिक्षि म्हिजे ज्ञान आणि कौिल्य....... यांच्यात पोहोचण्याचा कायगक्रम होय 

अ) कमी  

ब) द्धस्थर  

क) वाढ  

ड ) यापैकी नाही 
 

7. णवकास म्हिजे सातत्यपूिग णिक्षि प्रणक्रयेतून होिाऱ्या....…. सुधारिा हो 

अ) व्यवस्थापकीय  

ब) वतगनातील  

क) संघटिात्मक  

ड ) वरीलपैकी सवग 
 
 

8.  आधुणनक व्यवस्थापन...... चे कौिल्य सुधारण्यासाठी मदत करते 

 

अ) कमवचाऱ्याचे  

ब) भांडवल 

 क) उत्पन्न  

ड) नफा 
 

9. ....... हे आधुणनक व्यवस्थापनाचे जनक आहेत 

 

अ) हेिरी फेयाल 

 ब) िेल्डन मेयो  

क) एफ डबू्ल्य टेलर  

ड) पीटर डर कर 
 

10. व्यवस्थापकांने त्याचे...... कौिल्य णवकणसत केले पाणहजे 

 

अ) प्रभावी व्यद्धक्तमत्व  

ब) णनिगय घेण्याची क्षमता  

क) संदेि वाहन  

ड) वरील सवव 

 

 

 

 



11 11)...... व्यवस्थापनाची जबाबदारी नाही 

 

अ) पूवागनुमान करिे 

ब) धोरिांची अंमलबजाविी करिे  

क) िोन्ही अ आदि ब 

ड) यापैकी नाही 

 

 

12 ..... या व्यवस्थापकाच्या रु्िांमधे्य समावेि होत नाही 

 

अ) णनिगय कौिल्य  

ब) प्रभावी व्यद्धक्तमत्व 

क) दोन्ही अ आणि ब  

ड) यापैकी िाही 

 

13 ..... व्यवसायाचा एक मुख्य हेतू असतो 

अ) िफा कमाविे  

ब) जास्त उत्पादन करिे  

क) जास्त णवक्री करिे  

ड) यापैकी नाही 

 

14 ...... हे व्यवस्थापकाचे कतगव्य नाही 

अ) णनिगय घेिे  

ब) सहकायागची सुधारिा  

क) दोन्ही अ आणि ब  

ड) वरीलपैकी िाही 

 

15  संर्िक हे....... करण्यासाठी व्यवस्थापकाला उपयोर्ी ठरते 

अ) कर व्यवस्थापन  

ब) आणथगक व्यवस्थापन  

क) साठा व्यवस्थापन  

ड) वरीलपैकी िाही 

 

 

16 साधारिपिे व्यवसाय हा वसू्तच्या....... णनर्णडत असतो 

अ) दवदिमाय सी  

ब) उत्पादनािी  

क) णनणमगती सी  

ड) यापैकी नाही 

 

 

 

 

 



17 पुढीलपैकी कोिते व्यवस्थापकाचे कतगव्य नाही 

अ) णनिगय घेिे  

ब) कमगचाऱ्यांची भरती करिे  

क) पैसे गंुतविे  

ड) वरीलपैकी नाही 

 

18 कोिते व्यवस्थापन व्यवस्थापकास साठी आव्हानात्मक असते 

अ) णनधी व्यवस्थापन  

ब) मािवी संसाधि व्यवस्थापि  

क) आणथगक व्यवस्थापन  

ड) रंु्तविूक व्यवस्थापन 

 

 

19 कोित्या देिाने पाणिमात्य संसृ्कती नाकारली  

 

अ) चीन  

ब) जपाि  

क) भारत  

ड) पाणकस्तान 

 

 

20 आधुणनक व्यवस्थापन तंत्राच्या बाबतीत....... समावेि होतो 

 

अ) जाणहरात  

ब) व्यावसाणयक  

क) िोन्ही अ आदि ब  

ड) यापैकी नाही 

 

 

21 व्यवसाय ही एक...... प्रणक्रया आहे 

 

अ) सामाणजक  

ब) आदथवक  

क) राजकीय  

ड) वरीलपैकी नाही 

 

 

22 ....... हाय व्यवसायाचा संचालन करिार असतो 

अ) रंु्तविूकदार  

ब) व्यवस्थापक  

क) भार्धारक  

ड) ग्राहक 

 

 



23  यापैकी कोिते व्यवस्थापकाचे आव्हान नाही  

 

अ) सामूणहक नेतृत्व  

ब) बाजारपेठेतील स्पधाग  

क) दोन्ही अ आणि ब  

ड) यापैकी िाही 

 

 

24 व्यवस्थापन म्हिजे काय 

अ) णनयोजन  

ब) संघटन  

क) णनिगय प्रणक्रया  

ड) वरीलपैकी सवव 

ड 

 

25 व्यवसायाची भार्ीदार का णवर्यीची जबाबदारी कोिती 

 

अ) व्यवसायाची खरी माणहती देिे  

ब) व्यवसायाचा णहिेब प्रामाणिक पि ठेविे  

क) भार्धारकांना लाभांिाचे वाटप करिे  

ड) वरील सवव 

 

 

26 उद्योर् आणि आधुणनक व्यवस्थापन पोलीस उद्योर् संकल्पनेत कोिते घटक महत्त्वाचे आहेत 

 

अ) उत्पादन आणि व्यवस्थापन  

ब) पुरवठा आणि व्यवस्थापन  

क) उपयोदगता दिमावि करिे व सेवा पुरविे  

ड) आयात-णनयागत 

 

 

27 व्यवसाय ही एक...... णक्रया आहे 

 

अ) णबर्र आणथगक  

ब) उत्पादन  

क) आदथवक दवत्तीय  

ड) कें द्रीय 

 

 

 

 

 

 

 



28  प्रणिक्षिाची वैणिष्ट्ये म्हिजे 

 

अ) कमवचाऱ्यांच्या कौशल्यात वाढ  

ब) अनौपचाररक प्रणक्रया  

क) उत्पादन खचग जास्त  

ड) मानवी बळाचा कमी वापर 

 

29 प्रणिक्षिाचे उणिष्ट म्हिजे 

अ) तांणत्रक ज्ञान देिे  

ब) कौिल्याचा णवकास करिे  

क) क्षमता णनमागि करिे  

ड) वरील सवव 

 

30 प्रणिक्षिाच्या आवश्यकते ची कारिे 

 

अ) उत्पादकता कमी करिे  

ब) िवीि तंत्रज्ञाि अवगत करिे  

क) नवीन िोध लाविे  

ड) मनोबल कमी करिे 

 

 

31 प्रणिक्षिाचे महत्त्व म्हिजे 

अ) उत्पादकतेत वाढ  

ब) र्ती क्षमतेत वाढ  

क) मनोबल वाढ  

ड) वरील सवव 

 

 

32 प्रणिक्षि  र्रजांचे मूल्यमापन म्हिजे.... 

अ) कायव दवशे्लषि  

ब) णवक्री णवशे्लर्ि  

क) णहिोब णवशे्लर्ि  

ड) आणथगक णवशे्लर्ि 

 

 

33 प्रणिक्षि प्रणक्रया म्हिजे 

अ) प्रदशक्षि गरजांची दिश्दचती  

ब) प्रणिक्षिाचे आकारमान  

क) प्रणिक्षकाची तयारी नसिे  

ड ) प्रणिक्षि कायगक्रमाची अंमलबजाविी न करिे 

 

 

 



34 कायग स्तरावरील प्रणिक्षि पिती 

अ) कायग बदली  

ब) णिकविी  

क) समूह कायगभार  

ड) वरील सवव 

 

 

 

 

35 प्रणिक्षिाचे प्रकार कोिते 

 

अ) तोडंी पररचय  

ब) पररचय प्रदशक्षि  

क) मनोबल प्रणिक्षि  

ड) उत्पादन पररचय प्रणिक्षि 

 

36 प्रणिक्षि मूल्यमापनाचा आधार म्हिजे...... 

 

अ) उत्पादन घटक  

ब) सामान्य णनरीक्षि  

क) मानव संसाधन  

ड) वरील सवव 

 

37 स्थापन णवकासाची खालील उिेि नाहीत 

 

अ) कमवचारी  बाबतीत चुकीचा दृदिकोि  

ब) वररष्ठ व्यवस्थापनाची उणिषे्ट  

क) सवगसामान्य उणिषे्ट  

ड) व्यवस्थापन तज्ञांच्या दृष्टीने उणिषे्ट 

 

 

38 व्यवस्थापन णवकासाची र्रज म्हिजे 

 

अ) प्रणिणक्षत व्यवस्थापकाची कमतरता  

ब) कायगक्रम व्यवस्थापक वर्ागची णनणमगती  

क) व्यवस्थापन व्यवसाय  

ड) वरील सवव 

 

 

 

 

 

 

 



39 व्यवस्थापन णवकासाचे कायगक्रमाचे णनयोजन....... 

 

अ) कमगचारी णनयोजन  

ब) णहिेब णनयोजन  

क) संस्थात्मक दियोजि  

ड) जाणहरात णनयोजन 

 

 

40 व्यवस्थापन णवकासाच्या प्रणक्रयेत खालील र्ोष्टीचंा समावेि होत नाही  

 

अ) र्रजांचे णवशे्लर्ि करिे  

ब) व्यवस्थापन बुद्धिमते्तचे मूल्यमापन करिे  

क) खरेिी-दवक्रीचे मूल्यमापि करिे  

ड) व्यवस्थापकीय मनुष्यबळाचे मोजमाप करिे 

 

 

41 व्यवस्थापन णवकास कायगक्रमातील खालील समस्या नाहीत 

 

अ) समूह चचाव  

ब) मोजमाप आणि मूल्यमापन  

क) आवश्यक संसाधनाचा पुरवठा  

ड) स्थळ आणि प्रकार यांचा समन्वय 

 

 
 
 

42 भारतातील व्यवस्थापन संस्थांचा णवकास _____________मधे्य झाला  

 

अ) 1954  

ब) 1960  

क) 1984  

ड) 1962 

 

43 भारतात व्यवसाणयक व्यवस्थापकाच्या नेमिुकीची कारिे 

 

अ) औद्योणर्क के्षत्राचा णवकास  

ब) औद्योणर्क घराण्याच्या दृणष्टकोनात बदल  

क) आधुणनक उद्योर्ाची णनणमगती  

ड) वरीलपैकी सवव 
 
 
 
 
 



44 तक्रारीची कारिे खालीलपैकी कोिती नाहीत 

 

अ) जास्त वेतन  

ब) कमी वेति  

क) कामाच्या णठकािी समाधानकारक पररद्धस्थती  

ड) कामावर ठेविे 
 
 

45 तक्रार णनवारि यंत्रिा चे महत्व...... 

 

अ) तक्रारीची योग्य हाताने  

ब) प्रणिक्षि व अणधकार  

क) िोन्ही अ आदि ब  

ड) वरीलपैकी सवग 
 
 

46 तक्रार णनवारि यंत्रिा ची तते्व 

 

अ) वैधता  

ब) स्पष्टता  

क) सुलभता  

ड) वरील सवव 
 

47  तक्रार णनवारि यंत्रिा म्हिजे.... 

 

अ) कायगकारी सणमती  

ब) तडजोड अणधकारी  

क) चौकिी न्यायालय  

ड) वरील सवव 
 
 

48 णिस्त म्हिजे..... 

 

अ) दियमािुसार व पद्धतीिुसार  

ब) णनयम व कायदे पाळिे  

क) मुजोरी करिे  

ड) कामाचा मंद वेर् 
 
 
 
 
 
 
 



49 णिस्तीचे उिेि 

 

अ) कमगचाऱ्यांची णिष्यवृत्ती णमळविे  

ब)  णनदेिन करिे  

क) िोन्ही अ आदि ब  

ड) वरील सवग 
 
 

50 आदिग णिस्त पाळण्याची तते्त्व 

 

अ) णनयम संपूिग माणहती  

ब) योग्य कारवाई  

क) जलद कारवाई  

ड) वरील सवव 
 

51  णिस्तभंर्ाच्या कारवाईची पिती... 

 

अ) प्राथदमक चौकशी  

ब) न्यायालयीन चौकिी  

क) चौकिी न्यायालय  

ड) औद्योणर्क न्यायालय 
 
 

52 कायगणसिी मूल्यमापनाची वैणिष्ट्य म्हिजे.... 

 

अ) णनरंतर प्रणक्रया  

ब) णवणिष्ट वैणिष्ट्ये  

क) िोन्ही अ आदि ब  

ड) िास्त्रीय पिती 
 
 

53 कायगणसिी मूल्यमापनाच्या उणिष्टात..... चा समावेि नाही 

 

अ) कमगचारी णनवड  

ब) कमवचारी बढती  

क) वेतनवाढ देिे 

ड) कायागची तुलना करिे 
 
 

54 कायगणसिी मूल्यांकनाचे महत्व.... 

अ) कमगचाऱ्यांच्या मनोबल वाढ ब) योग्य कमगचाऱ्यांची णनवड करिे 

क) जबाबदारीची भावना णनमागि करिे 

ड) वरील प्रमािे सवव 
 



55 कायगणसिी मूल्यमापनाच्या प्रणक्रयेत....... चा समावेि नाही 

 

अ) कामगारांिा वेति वाढ िेिे 

ब) प्रमाि णनणित करिे 

क) प्रमािाची माणहती संबंणधतांना देिे 

ड) प्रत्यक्ष कायागचे मोजमाप करिे 
 

56 णसिी मूल्यमापनाच्या पिती म्हिजे 

 

अ) परंपरार्त पिती 

ब) आधुणनक पिती  

क) िोन्ही अ आदि ब  

ड) अपरंपरार्त पिती 
 

57 मानवी संसाधन लेखांकनाचे उणिषे्ट 

 

अ) णनयोजन करिे  

ब) उत्पादकतेत वाढ करिे  

क) माणहतीचा वापर करिे  

ड) वरील सवव 
 
 

58 मानवी संसाधन अंकेक्षि मधे्य खालील फायद्यांचा समावेि होत नाही 

 

अ) व्यवसाय संस्थेतील योर्दान तपासून पाहिे  

ब) व्यवसादयक प्रदत मेमधे्य सुधारिा ि करिे  

क) कतगव्य आणि जबाबदारी बाबत स्पष्टीकरि देिे  

ड) धोरिे आणि पितीमधे्य समानता आििे 
 

59 कायग जीवन णनयोजनाची र्रज म्हिजे.... 
 

अ) कायगक्षम आणि कुिल व्यक्तीनंा व्यवसायाकडे आकणर्गत करिे  

ब) बढतीच्या आणि णवकासाच्या संधी उपलब्ध करून देिे  

क) कमगचाऱ्यांच्या भरती व णनवडीच्या प्रणक्रयेत सुधारिा करिे  

ड) वरील सवव 
 

60  मानवी भांडवलात खालील घटकांचा समावेि होत नाही ही 

 

अ) णिक्षि व प्रणिक्षि  

ब) आरोग्य आणि आहार  

क) पे्रम दवशेष गरजा  

ड) घराची उपलब्धता 

 

 



61 नेतृत्व म्हिजे.... 
 

अ) अिुयायांकडूि जबरिस्ती ि करिे  

ब) अनुयायांकडून जबरदस्ती करिे  

क) मार्गदिगन न करिे  

ड) वरीलपैकी सवग 
 

62 नेतृत्वाची वैणिष्ट्य म्हिजे 

 

अ) नेतृत्वाला अनुयायी असतात  

ब) सामूणहक धे्यय  

क) समन्वयाची तत्व  

ड)वरीलपैकी सवव 
 
 

63 नेतृत्वाच्या महत्त्व खालील र्ोष्टीचा समावेि होत नाही 

 

अ) संघटिेची बांधिी ि करिे  

ब) व्यवसायाचे यिस्वी संचालन करिे  

क) मानव संबंधाची णनणमगती  

ड) संघटनेतील उणिवा दूर करिे 
 
 

64 नेतृत्वाचे कायग कोिते 

 

अ) पुढाकार घेिे  

ब) आदेि देिे  

क) णिस्त राखिे  

ड) वरीलपैकी सवव 
 
 

65  नेतृत्वाचे रु्ि कोिते 

 

अ) दूरदृष्टी  

ब) संदेिवहन कौिल्य  

क) नीणतमत्ता आणि प्रामाणिक पिा  

ड) वरीलपैकी सवव 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 नेतृत्वाच्या प्रकारात खालील र्ोष्टीचा समावेि नसतो 

 

अ) लोकिाही नेतृत्व  

ब) बौद्धिक नेतृत्व  

क) सिोष िेतृत्व  

ड) वरीलपैकी सवग 

 

 

67 लोकिाही नेतृत्व चे फायदे कोिते 

 

अ) कमगचाऱ्यांना अणधकारांचे वाटत होते  

ब) कमगचाऱ्यांना णनिगय प्रणक्रयेत सहभार्ी करून घेतात  

क) व्यवसायात संघर्ग होत नाहीत  

ड) वरीलपैकी सवव 
 

68 हुकुमिाही नेतृत्व खालील र्ोष्टीचा समावेि होत नाही 

 

अ) सवाांिा समाि वागिूक दमळते  

ब) सवाांना समान वार्िूक णमळत नाही  

क) नेता अनुयायांच्या भावना णवचारात घेत नाही  

ड) कमगचाऱ्यांना उते्तजन णमळत नाही 
 
 

69 नेतृत्व वतगन णसिांत खालील र्ोष्टीचा समावेि होतो 

 

अ) दयाळू नेतृत्व 

ब) सल्लार्ार नेतृत्व  

क) सल्लार्ार नेतृत्व  

ड) वरीलपैकी सवव 
 
 

70 नेत्याचे वतगिूक म्हिजे 

 

अ) णदिादिगक  

ब) सहाय्यक  

क) सहभार्  

ड) वरीलपैकी सवव 

 

 

 

 

 

 
 



71 णनदेिक याचा अथग म्हिजे... 

 

अ) सहाय्यकांना मार्गदिगन करिे  

ब) पेरिा देिे  

क) सूचना देिे  

ड) वरीलपैकी सवव 
 
 

72 णनदेिक तत्वा खालील र्ोष्टीचंा समावेि होत नाही 

 

अ) णकमान व्यद्धक्तर्त योर्दान  

ब) आिेशात मागविशविात आदि सूचिेत एकवाक्यता िसते  

क) णनदेिन तंत्राच्या योग्यतेचे तत्व  

ड) वरीलपैकी सवग 
 
 

73 णनदेि नाचे महत्त्व म्हिजे.... 

 

अ) प्रत्यक्ष कामकाजास सुरुवात होते  

ब) एकात्मता आणि समन्वय प्रस्थाणपत होतो  

क) श्रमिक्तीचा पयागप्त वापर होतो  

ड) वरीलपैकी सवव 
 
 

74 णनदेिन ची वैणिष्ट्य म्हिजे.... 

 

अ) एक स्वतंत्र कायग आहे  

ब) कामकाजाचे णदिादिगक असते  

क) कायग  पेरिा अणभपे्रत असते 

ड) वरीलपैकी सवव 
 
 

75 आदेि णकंवा सूचना देण्यात पितीत खालील र्ोष्टीचा समावेि होत नाही 

 

अ) णलद्धखत आणि तोडंी आदेि  

ब) परस्परांमधे्य दवश्वास िसिे  

क) आदेिाची पुनरावृत्ती  

ड) णवणिष्ट सामान्य आदेि 
 
 
 
 
 
 



76 लेखी आदेिाचे फायदे म्हिजे... 

 

अ) आदेिाचे णनयोजन व कायगवाही  

ब) जबाबदारी णनणित करिे  

क) सवाांच्या णहतांचे रक्षि  

ड) वरीलपैकी सवव 
 
 
 

77 चांर्ल्या णकंवा आदिग वैणिष्ट्या मधे्य खालील र्ोष्टीचा समावेि नसतो 

 

अ) आिेशा मधे्य एक वाक्य ते िसिे  

ब) आदेिाची पररपूिगता  

क) देिाचा उिेि स्पष्ट असावा  

ड) आदेि योग्य वेळी द्यावा 
 
 

78 णनदेि नाची तंते्र कोिती... 

 

अ) णवचार णवणनमयाचे तंत्र  

ब) हुकूमिाहीचे तंत्र  

क) मुक्त तंत्र  

ड) वरीलपैकी सवग 

ड 
 

79 णवचारणवणनमय तंत्रात होिारे फायदे 

 

अ) भावी व्यवस्थापक  साठी उपयोर्ी  

ब) णनयंत्रि आणि देखरेखीत सोपेपिा  

क) िोन्ही अ आदि ब  

ड) वरीलपैकी सवग 
 
 

80 हुकूमिाही तंत्राचे तोटे कोिते..... 

 

अ) सते्तच्या दुरुपयोर्ाची िक्यता  

ब) चुकीचे णनिगय घेण्याची िक्यता  

क) नीणतमते्तच्या रै्रवापर  

ड) वरीलपैकी सवव 
 
 
 
 
 



81 मुक्त संचालय तंत्रात खालील फायद्यांचा समावेि नसतो 

 

अ) सलोख्याचे संबंध दिमावि होत िाही  

ब) नीणतमते्तचे वाढ होते  

क) एकूि उत्पादकतेत वाढ होते  

ड) कायागचे मूल्यमापन सोपे होते 
 
 

82 मुक्त तंत्राच्या मयागदा कोित्या... 

 

अ) वररष्ठांचा णवरोध  

ब) जोखमीत वाढ  

क) समन्वयाचा अभाव  

ड) वरीलपैकी सवव 
 
 

83 समन्वय म्हिजे.... 

 

अ) सामूणहक उणिष्ट पूिग करिे  

ब) ऐक्य णनमागि करिे  

क) क्रमबि व्यवस्था करिे  

ड) वरीलपैकी सवव 
 
 

84 समन्वयाच्या वैणिष्ट खालील र्ोष्टीचा समावेि नसतो 

 

अ) समन्वय व्यवस्थापिाचे महत्त्वाचे कायव िाही  

ब) समन्वय सतत चालिारी प्रणक्रया  

क) समन्वय व्यवस्थापनाचा  सार 

ड) वरीलपैकी सवग 
 

85  समन्वयाची तते्व म्हिजे.... 

 

अ) प्रत्यक्ष संपकग   तत्व  

ब) र्णतिील तत्व  

क) िोन्ही आदि ब  

ड) वरीलपैकी सवग 
 
 
 
 
 
 
 



86 पररिामकारक समन्वयाची तंते्र  कोिती 

 

अ) स्पष्ट उणिषे्ट  

ब) समान भार्ा  

क) आदेि साखळी चे तंत्र  

ड) यापैकी सवव 
 

87 समन्वयाच्या प्रकारात खालील र्ोष्टीचा समावेि नसतो 

 

अ) अंतर्गत समन्वय  

ब) बणहर्गत समन्वय  

क) णविेर् समन्वय  

ड) समांतर समन्वय  
 
 

88 समन्वयाच्या समस्या कोित्या..... 

 

अ) नैसणर्गक समस्या  

ब) समन्वयाच्या तंत्रातील उणिवा  

क) आपुलकीच्या भावनेचा आदर  

ड) वरीलपैकी सवव 
 
 

89 णनयंत्रि म्हिजे काय..... 

 

अ) काय करावयाचे आहे 

ब) कायागचे मूल्यमापन करिे  

क) िोन्ही अ आदि ब  

ड) वरीलपैकी सवग 

 

 

90 णनयंत्रिाच्या स्वरूपात खालील बाबीचंा समावेि नसतो 

 

अ) दियोजि हे दियंत्रिाचा आधार िसतो  

ब) णनयंत्रि ही र्तीिील प्रणक्रया आहे  

क) णनयंत्रिात संबंध भणवष्यकाळाची असतो  

ड) यंत्रिा सतत चालिारी प्रणक्रया 
 
 
 
 
 
 
 



91 णनयंत्रिाच्या महत्त्वाचा खालील र्ोष्टीचा समावेि नसतो 

 

अ) व्यवसायाचा णवस्तार  

ब) व्यवसायाचा दवकास ि करिे  

क) नवीन वातावरिात तोडं देिे  

ड ) अणधकारांचे णवकें द्रीकरि करिे 
 
 

92 आदिग णनयंत्रि पितीचे वैणिष्ट्ये 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) वरीलपैकी सवव 
 
 

94 उणिष्ट णधष्टीत व्यवस्थापन म्हिजे...... 
 

अ) अनेक  प्रणक्रया एकणत्रत करिे  

ब) व्यवस्थापकांच्या णवकास करिे  

क) िोन्ही अ आदि ब  

ड) वरीलपैकी सवग 
 

95 उणिष्ट णधष्टीत व्यवस्थापनात णकती टपे्प असतात 

 

अ) दोन  

ब) तीन  

क) पाच  

ड) सात 
 
 
 
 
 
 
 
 



96 उणिष्ट  व्यवस्थापनात कोित्या फायद्याचा समावेि असतो 

 

अ) कणनष्ठांच्या प्रत्यक्ष सहभार्  

ब) व्यवस्थापनात सुधारिा  

क) संघटि बिलाला दवरोध  

ड) कमगचाऱ्यांच्या कायगक्षमतेत वाढ 
 
 

97 उणिष्ट व्यवस्थापनाच्या मयागदा कोित्या..... 

 

अ) उणिष्ट  व्यवस्थापनाचे तत्त्वज्ञान स्पष्ट करता येत नाही  

ब) योग्य उणिष्टाची णनणिती होत नाही  

क) अल्प कालावधीसाठी धे्ययणनणिती  

ड) वरीलपैकी सवव 
 
 

98 प्रभावी उणिष्ट्ये साध्य साध्य करण्याच्या सूचना 

 

अ उच्चस्तरीय व्यवस्थापनाचे पाठबळ  

ब) उपक्रमातील  सभासदांचा सणक्रय सहभार्  

क) उणिष्टांची लवणचकता  

ड) वरीलपैकी सवव 
 

99 ज्ञान प्रणक्रयेची र्रज..... 

 

अ) ज्ञानाची र्रज ओळखिे  

ब) ज्ञानाचा साठा  

क) ज्ञानाचा उपयोर्  

ड) वरीलपैकी सवव 
 
 

100 प्रमंडळ प्रिासनाने तत्वात खालील र्ोष्टीचंा समावेि होत नाही 

 

अ) अप्रामादिक तत्व  

ब) प्रामाणिकपिाचे तत्व  

क) पारदिगक तत्व  

ड) उत्तरदाणयत्वाची तत्व 
 

 


