
Art ,Commerce & Science College Bodawad.

Internal Examination 2021-2022

Class- SYBCOM

Total mcq -100.       Total marks -100

Subject - Business Skills

1) काय� �थळातील टेबलावर�ल �श�टाचार व स�यता कोण�या बाबींचा समावेश असावा

अ)भोजन �संगी सरड बसावे

ब) भोजन करताना शांततते भोजन करावे

क) त�डात घास असताना बोलणे टाळावे

ड) वर�लपकै� सव�

2) एका �य�तीकडून दसु�या �य�तीकडे मा�हती व �वचार पाठव�याची ���या �हणजे सं�ापन होय.

अ)डिे�हस

ब)टेर�

क)कु�टझ

ड)लईुस अलँन

3)संदेशवहन ह� ____

अ)दहेुर� ���या

ब)सतत चालणार� ���या

क)�यापक ���या

ड)वर�लपकै� सव�

4)काय��थळावरआपला मोबाईल____ ठेवावा

अ)शांत �कंवा कंपनी प�धत

ब)शांत



क)कंपन

ड)वर�ल पकै� एक ह� नाह�

5)____ कर�त असताना म�येचआपले काय� �थान सोडून कुठेह� जाऊ नये.

अ)काय�

ब)आराम

क)झोप

ड)वर�लपकै� एकह� नाह�

6) काय� कर�त असतांना �या �य�ती�या कामासंबंधी काह� ना काह� तर� ____असतात

अ)�येय

ब)उ��द�ट

क)इ�छा

ड)�येय व उ��द�ट

7)आपण जेवढे काय� क� शकू ____काया�ब�दल ��येक �य�तीने �वचार करावा

अ)तवे�याच

ब)�यापे�ा जा�त

क)�यापे�ा कमी

ड)खपू कमी

8)�श�त��यता आ�ण व�तशीरपणा टाळ�यासाठ� काय टाळावे

अ)अनाव�यक स�ु�या घेणे

ब)काया�त उ�शरा पोहोचणे

क)वेळेचा अप�यय करणे

ड)वर�लपकै� सव�

9)वेळ �यव�थापनात अ�यंतआव�यक बाब कोणती?

अ)फोनवर अनाव�यक बोलत राहणे



ब)संगणकावर खेळ करणे

क)कामकाजा �य�त�र�त अनाव�यक काय� कृती काढणे

ड)अआ�ण ब

10)____साठ� करावयाचा अदंाजे पणू�पणे बरोबर ठरतील असे नाह�

अ)भतूकाळसाठ�

ब)भ�व�यकाळासाठ�

क)वत�मान काळासाठ�

ड)वर�लपकै� एकह� नाह�

11)____ फोनचा नंबर आप�या �म�ांना �कंवा नातवेाइकांना देऊ नये

अ)काया�लयीन

ब)कौटंु�बक

क)वयैि�तक

ड)वर�लपकै� सव�

12)संदेश दाता �हणजे____

अ)अशी �य�ती ची संदेश तयार करते

ब)अशी �यि�त जी क�पना �कंवा मा�हती पाठवते

क)अआ�ण ब

ड)वर�लपकै� एकह� नाह�

13)संदेश �ा�त कर �याला संदेश दा�याकडून संदेश �ा�त झा�यानंतर �या संदेशाचा अथ� लाव�याचा
�य�न करतो याला संदेशाचे ____ �हणतात.

अ)संदेशाचे मा�यम

ब)संदेश �वसंकेतीकरण

क)संदेश

ड)संदेशदाता

14)�ा�वेल हा संदेश वहनाचा____ �कारआहे



अ)औपचार�क

ब)अनौपचा�रक

क)औपचार�कआ�ण अनौपचा�रक

ड)वर�लपकै� एक ह� नाह�

15)____ साखळी म�ये एका �य�तीकडून दसु�या �य�तीकडे अन�ुमे संदेश पाठ�वला जातो

अ)संभवनीयता साखळी

ब)एकल �कना�यावर�ल साखळी

क)गपशप साखळी

ड)वर�लपकै� एकह� नाह�

16)____साखळीत एक �व�श�ट �नवड केले�या �व�वासातील लोकांना मा�हती पाठ�वतो

अ)एकल �कना�यावर�ल साखळी

ब)संभवनीयता साखळी

क)समहू साखळी/क�साखळी

ड)गपशप साखळी

17)संदेश वहन ह� ____ वी कला मानल� जात.े

अ)६५

ब)७०

क)५०

ड)१००

18) सं�ापण हे ____ आहे.

अ)शा��

ब)कला

क)शा��आ�ण कला

ड)वर�लपकै� एकह� नाह�



19)अथ� पणू� अडथळे टाळ�यासाठ� संदेश ____ �य�त केला पा�हजे

अ)यो�य भाषा

ब)यो�य संघटन रचना

क)स�ुप�टता

ड)प�रपणू�ता

20)वत�न व अवबोध या दो�ह�तील सधुारणा �हणजे अ�ययन हे कोणी मांडले

अ)गे�स

ब)मफ�

क)वडुवथ�

ड)गीलफड�

21)"अ�ययन अशी ���या आहे क� �या ���येतनू वत�मानात होणारा बदल सराव पर��णाने होतो", हे
कोणी मांडले.

अ)वडुवथ�

ब)गे�स

क)�हलगाड�

ड)मफ�

22)अनभुतूी �वारा �य�ती�या वत�नात हळूहळू घडून येणारे बदल �हणजे अ�ययन हे कोणी �हटले?

अ)मफ�

ब)वडुवथ�

क)नॉम�न मन

ड)गीलफड�

23)____ �ा�त कर�यासाठ� अ�ययन कौश�य अ�यंत मह�वाची भ�ूमका बजावतात.

अ)पा�ता कौश�य

ब)�शकवण कौश�य

क)�वयंपाक� कौश�य



ड)वर�ल सव�

24)"अ�ययन ह� आज�म चालणार� ���या आहे",हे कोणी �हटलं?

अ)एन. जे.�ला�समन

ब)वडुवथ�

क)जॉन �यईु

ड)मफ�

25) संदेशवहन ह� ____ ���या आहे.

अ)एकेर�

ब)दहेुर�

क)�तहेर�

ड)एकह� नाह�

26)संदेशवहनाची ठळक व�ैश��ये ओळखा.

अ)दहेुर� ���या

ब)सतत चालणार� ���या

क)�कमान दोन �य�तीची आव�यकता

ड)वर�ल सव�

27)संदेश वाहना�वारे कशाची देवाण-घेवाण केल� जात.े

अ)भावना, �वचार

ब)मत,े मा�हती

क)अआ�ण ब

ड)एकह� नाह�

28)खाल�लपकै� संदेशवहनाचे �कार कोणत?े

अ)औपचार�क

ब)अनौपचा�रक



क)अआ�ण ब

ड)एकह� नाह�

29)संदेश दा�याने ____ संदेश �दला पा�हजे.

अ)पणू�

ब)थोडा

क)अपणू�

ड)अ�धक

30)�यवसाय सं�थेत कम�चा�यांम�ये ____ �नमा�ण कर�यासाठ� संदेशवहन करावे लागत.े

अ)जाणीव

ब)जागतृी

क)जाणीव व जागतृी

ड)�ची

31)नकारा�मक �भावामळेु �यवसाय �यवसाय संघटनेला ____होतो.

अ)तोटा

ब)�ास

क)फायदा

ड)एकह� नाह�

32)संदेशवहन ____���या आहे.

अ)सतत थांबणार�

ब)सतत पडणार�

क)सतत चालणार�

ड)वर�लपकै� एकह� नाह�

33)संदेश दा�याकडून संदेश ____ जातो.

अ)�दला



ब)लपवला

क)घेतला

ड)थांब�वला

34)संदेशदाता संदेश ���येतील ____ घटकआहे.

अ)प�हला

ब)दसुरा

क)�तसरा

ड)चौथा

35)�यव�थापक �वभाग �मखुाची सभा घेत असेल तर सभेची सचूना �वभाग �मखुांना पाठवतो याम�ये
�यव�थापक हा ____ होय.

अ)संदेशदाता

ब)संदेश �ा�तकता�

क)अआ�ण ब

ड)एकह� नाह�

36) मानवी जीवनात यश�वी हो�यासाठ� मानवाला____ कौश�य �ा�त करावी लागतात.

अ) पा�ता कौश�ये

ब) �यवहार कौश�ये

क) अआ�ण ब

ड) वर�लपकै� एकह� नाह�

37) �यवहार कौश�यात साधारणपणे ____ कौश�यांचा समावेश केला जातो.

अ) सं�ापन कौश�य

ब) समहु काय� कौश�य

क) प�रवत�नशीलता कौश�य

ड) वर�लपकै� सव�



38) "तमुची नीती तमुचा �ि�टकोन तमुचे सं�ापन कौश�य तमुचा भाव�नक बौ��धक ब�ु�यांकआ�ण
इतर �यि�तगत गुण�वशषेांसह संपणु� गोळाबेर�ज �हणजे �यवहार कौश�य'',

अ) �ा. डॉ. एस. पी. �गरासे

ब) माईड टू�स

क) �वक�पे�डया

ड) वर�लपकै� एकह� नाह�

39) �यवहार कौश�यांचे �कार कोणते आहेत?

अ)बोध�द, उ�बोधक, �प�ट�करणा�मक �यवहार कौश�य

ब) म�ुदा पटवनू दे�याचे आ�ण वाटाघाट� कर�याचे �यवहार कौश�य

क) ऐक�याचे आ�ण ल� ठेव�याचे कौश�यआ�ण ससुंवादाचे व सामािजकरणाचे कौश�य

ड) वर�लपकै� सव�

40) �वाट �व�लेषण �हणजे____

अ)साम�य� आ�ण दबु�लता

ब) संधी आ�ण धोके

क) साम�य� दबु�लता संधी आ�ण धोके

ड) अआ�ण ब

41) सकारा�मक �वचार �व�ृी �हणजे____

अ)यशाकडे नेणार� �वचारधारा �कंवा मानवी �वचार �व�ृी

ब)नरैा�याकडे नेणार� �वचारधारा �कंवा मानवी �वचार �व�ृी

क)अआ�ण ब

ड)वर�लपकै� एकह� नाह�

42) �श�टाचाराची �कार �कती आहेत?

अ) 4

ब) 5

क) ५



ड) 7

43)स�यतचेे �कार ____

अ)�यवसा�यक स�यता

ब)सामािजक स�यता

क)�यि�तगत स�यता

ड)वर�लपकै� सव�

44) �यावसा�यक �े�ात न�ता पणू� आ�ण यो�य वागणकू �हणजे____ होय

अ)�श�टाचार आ�ण स�यता

ब) �यवसा�यक �श�टाचार

क)सामािजक �श�टाचार

ड)�यि�तगत �श�टाचार

45) सं�थेतील �थान व हु�दा भेट घे�याचा �संगआले�या सं�थेचा ��त�नधी�या हु�या वेळी____करणे
आव�यक असते

अ)ह�तांदोलन करणे

ब)दरू�वनीचा वापर

क)अ�भवादन करणे

ड)इतर

46) ____ व�न �य�ती�या �यि�तम�वाची ओळख होत.े

अ)पोशाख

ब)राहणीमान

क)�व�छता

ड)वागणकू

47) आज�या तं��ाना�या यगुात ____चा वापर �यावसा�यक संघटने�या ��ट�ने गरजेचा आहे.

अ)फोन

ब)मोबाईल



क)फॅ�स

ड)वर�ल सव�

48) ____ व____ वत�वणकू इतरांना आप�याकडे आक�ष�त कर�यास उपय�ुत ठरत.े

अ)�ामा�णक व अस�य

ब)�ामा�णक व स�य

क)अआ�ण ब

ड) वर�लपकै� एकह� नाह�

49)सवा�ना मदत करा ह� सचूना कशात सधुारणा आणत.े

अ)�श�टाचार

ब)स�यता

क)�श�टाचार आ�ण स�यता

ड) वर�लपकै� एकह� नाह�

50)दोन �य�तींम�ये �कंवा समहूात संवाद साधत असताना संभाषणा�या �व�वध कौश�य पकै�____ हे एक
कौश�यआहे अ)देहबोल�

ब)शार��रक हालचाल

क)हातवारे

ड)चेह�यावर�ल हावभाव

51)संदेश कोण�या �कारे �य�त केला जातो.

अ)शाि�दक पणे

ब)अशाि�दक पणे

क)अआ�ण ब

ड)एकह� नाह�

52)संदेशाची संकेती करण कसे कर�यात येत.े

अ)संदेश कोणाला पाठवायचे आहे



ब)संदेश के�हा व कशासाठ� पाठवायचा

क)संदेश कोण�या �वषयावर पाठवायचा आहे

ड)वर�ल सव�

53)�ा�तक�या�ला संदेश सहज समजेल यासाठ� काय वाप� नयेत.

अ)तां��क श�द

ब)यो�य पर��छेद

क)मजकूर

ड)संदेशाचा �वषय

54)संदेशदाता>संदेश>संदेशाचे संकेतीकरण> संदेश तयार करणे>____

अ)संदेशाचे मा�यम

ब)संदेश �ा�त कता�

क)संदेशाचे �वसंकेतीकरण

ड)संदेश �ा�त क�या��या ��तसाद

55)�भावी नेत�ृवासाठ� ____ माग�दश�न करणे गरजेचे असत.े

अ)�श�य

ब)अनयुायी

क) अआ�ण ब

ड)एकह� नाह�

56)हे�ी �म�टझबग� यां�या मते �यव�थापक कोण�या �मखु भ�ूमका बजावतो.

अ)आतंरवयैि�तक

ब)मा�हतीपणू�

क)�नण�य�म

ड)वर�ल सव�

57)�ा�वेल �कंवा जन�वाद हा____ एक �कारआहे.



अ)संदेशवहनाचा

ब)दळणवळणाचा

क)अआ�ण ब

ड)एकह� नाह�

58)�यवसाय संघटनेत कोण�या �कारे सं�ापन केले जात.े

अ)औपचार�क

ब)अनौपचा�रक

क)अआ�ण ब

ड)एकह� नाह�

59)जन�वाद संदेशवहन हे ____असत.े

अ)व�तहून

ब)आकारह�न

क) अआ�ण ब

ड)एकह� नाह�

60)संदेशवहनात अडथळे कोण�या कारणांमळेु येतात.

अ)तां��क

ब)मानव�न�म�त

क)नसै�ग�क

ड)वर�ल सव�

61)संदेश वहनासाठ� परूक वातावरण अस�यास संदेशवहनाची ____ सफल होता.

अ)काय�

ब)हेतू

क)उ��द�ट

ड)���या



62)संदेशवहन करताना संदेश दा�याने सं�ापनाचे �नयम यांचे पालन करणेआव�यक____.

अ)असते

ब)नसते

क)अआ�ण ब

ड)एकह� नाह�

63)संदेशदा�याने �भावी संदेशवहनासाठ� �नर��णआ�ण ____ �वक�सत केले पा�हजे.

अ)भाषण कौश�य

ब)�वणकौश�य

क)शाि�दक कौश�य

ड)एकह� नाह�

64)संदेश �ा�त करत या�वषयीची आ�थ�क सामािजक श�ै�णक इ�याद� मा�हती �वचारात घेऊन स�ा पण
प�धती ठरवावे

अ) शार��रक

ब) शाि�दक

क) बौ��धक

ड) मौ�खक

65) �यावेळी संदेश �कंवा मा�हतीची देवाण-घेवाण श�द �कंवा वा�या�या �व�पात होते �याला____

संदेशवहन �हणतात.

अ)शाि�दक

ब)मौ�खक

क)अशाि�दक

ड)बआ�ण क

66)खाल�लपकै� शाि�दक संदेशवहनाचा �कारओळखा.

अ)मेमो

ब)चेह�यावर�ल हावभाव



क)ने� संपक�

ड)��ट� शपे

67)अशाि�दक सं�ापनाचे �कारओळखा.

अ)देहबोल�

ब)जागेचा उपयोग

क)आवाजआ�ण गती

ड)वर�ल सव�

68)बा�य �व�प चांगले असले तर ____ दश� संदेशवहन सकारा�मक होतो.

अ)�थम

ब)��वतीय

क)ततृीय

ड)एकह� नाह�

69)संदेश दाता आ�ण संदेश �ा�त करता यां�यातील अतंर ____ फुटांपे�ा कमी असेल तर वचैा�रक
आदान�दान याचा �भाव अ�धक असतो.

अ)१

ब)२

क)३

ड)४

70) खाल�लपकै� अशाि�दक संदेशवहनाचा �कारओळखा.

अ)खानाखनुा

ब)हावभाव

क) अआ�ण ब

ड)एकह� नाह�

71)संदेश दाता संदेश �ा�तक�या�ला संदेश �ल�खत �व�पात देतो �याला ____ सं�ापन �हणतात.

अ)शाि�दक



ब)लेखी

क)मौ�खक

ड)त�डी

72)गुंतागुंतीचे संदेश लेखी �व�पात असणे ____ ठरत.े

अ)�यथ�

ब)कामाचं

क)उपय�ुत

ड)�वणकामाचा

73)�यवसाय सं�थेत व काया�लयात कोणती प�े लेखी �व�पात असतात.

अ)सेवाशत�

ब)�हशोबा�या न�द�

क)नेमणकू प�े

ड)वर�ल सव�

74)संघटन मया�देनसुार सं�ापना�या कोण�या प�धती आहेत.

अ)अतंग�त

ब)अतंग�तआ�ण ब�हग�त

क)ब�हग�त

ड)एकह� नाह�

75)�यवसाय सं�थे�या काय��े�ात केले जाणारे सं�ापन �हणजे____.

अ)अतंग�त

ब)ब�हग�त

क)अतंग�तआ�ण ब�हग�त

ड)एकह� नाह�

76)अ�ययन कर�त असताना उ��द�टं सोबत ठरा�वक ____ �य�तीम�ये असणेआव�यक असत.े



अ)काय��मता

ब)�ेरणा

क)अआ�ण ब

ड)एकह� नाह�

77)अ�ययन ���या ह� ____ व कौश�यआधा�रत असत.े

अ)शार��रक

ब)मान�सक

क)मौ�खक

ड)अआ�ण ब

78)�य�ती�या जीवनात ____ खपू मह�वाचे �थानआहे.

अ)पशैाला

ब)कामाला

क)�श�णाला

ड)जग�याला

79)अ�ययन करणार� �य�ती �हणजे ____.

अ)�ेय

ब)�ाता

क)�ान

ड)यापकै� नाह�

80) एखादे काय� करावे या�वषयी कौश�य �कंवा �ान �मळवणे �हणजे ____अ�ययन होय.

अ)संक�पना�मक

ब)सामा�यीकरण

क)त�या�मक

ड)���या�मक



81)"�मतृी �हणजे धारणाश�ती" ह� �या�या कोणी �प�ट केल�.

अ)�टाऊट

ब)रा�स

क)एडगले

ड)एकह� नाह�

82)मनात अनभुवाचे होणारे जतन �हणजे,

अ)सं�हण �कंवा �मरण

ब)�मतृी

क)अआ�ण ब

ड)एकह� नाह�

83)अनभुव घेत�याबरोबर तो लगेचआठवणे �हणजेच ____ ��तृी होय.

अ)ता�काल�न

ब)यां��क

क)द�घ�काल�न

ड)ता�क� क

84)�मतृीचे �कार ओळखा.

अ)ता�काल�न, द�घ�काल�न

ब)यां��क, ता�क� क

क)अआ�ण ब

ड)एकह� नाह�

85)�य�ती हा एक ____ �ाणी आहे.

अ)�वचार�

ब)अ�वचार�

क)हुशार



ड)वर�ल सव�

86) ____ हे भा�षक कौश�यातले पायाभतू कौश�यआहे.

अ)�वण

ब)भाषण

क)अआ�ण ब

ड)वर�लपकै� एकह� नाह�

87)____यां�या मत,े"�वण ह� एक ��या असनू ती जाणनू बजुनू अथवा अ�ानतपेणे स�ु �कंवा बंद करता
येऊ शकत"े.

अ)डॉ. शळेके

ब)�ी �ाऊन

क)मफ�

ड)वडुवथ�

88)____ �नमा�ण होणारे सव�चआवाजआप�या काना�या सहा�याने ऐकता येतात.

अ)प�ृवीतलावर�ल

ब)जगातील

क)अआ�ण ब

ड)एकह� नाह�

89)�वणाचे फायदे ओळखा.

अ)ओळख वाढते

ब)�नण�य घे�यास मदत

क)उ�म व�ता बनता येते

ड)वर�ल सव�

90)�वणातील अडथळेओळखा.

अ)भौ�तक अडथळे

ब)इतर अडथळे



क)भाषे बाबत�या अडचणी

ड)वर�ल सव�

91)____ बोलणे एकूण मग �यावरचे म�ुदे �लखाणात �यावे.

अ)�य�तयाचे

ब)�ो�याचे

क)�े�काचे

ड)वर�ल सव�

92) ____यास स��य �वण असे �हणतात.

अ)सकारा�मक �वण

ब)जबाबदार�चे �वण

क)�नि��य �वण

ड)�नवडक �वण

93)____ या ���येस �न��साह� �वण असेह� �हणतात.

अ)�नि��य �वण

ब)जबाबदार�चे �वण

क)�नवडक �वण

ड)सकारा�मक �वण

94)�भावी �वण कौश�यांची तं�े ओळखा.

अ)बोलणे बंद करावे

ब)�य�ता ला वेळ देणे

क)धीर धरणे

ड)वर�ल सव�

95)वाचन या श�दाचा अथ� 'पठाण ��या' अशी �या�या यां�या ____ श�दकोशातआहे.

अ)वडुवथ�



ब)म�फ�

क)वा.गो.आपटे

ड)डॉ. शळेके

96)आधी�या �पढ�तील लोकांम�ये ____ कौशल याबाबत जाग�कता न�हती.

अ)�वण

ब)वाचन

क)भाषण

ड)अ�ययन

97)आधी�या �पढ�तील लोक उधार उसनवार� चे �यवहार कसे करत.

अ)लेखी

ब)त�डी

क)लेखी आ�ण त�डी

ड)एकह� नाह�

98)�वदेशी भाषा समज�यासाठ� आव�यक ____ असत.े

अ)�वण

ब)भाषण

क)वाचन

ड)अ�ययन

99)सतत ____ मळेु वाचकास नवनवीन क�पना सचुतात.

अ)वाचन

ब)�वण

क)भाषण

ड)अ�ययन

100)सव�साधारण वाचनाची गती ____ ��त�म�नटआहे.



अ)१०० ते १५०

ब)१५० ते २००

क) २०० ते २५०

ड) २५० ते ३००


