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वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन (५१) 

प्रश्न पढेी 

प्र. १.  

अ) रिकाम्या जागी योग्य पयााय णनवडनू वाक्य पनु्हा  णिहा.  

१. ......... यानंा आधणुनक व्यवस्थापनाच ेजनक म्हिनू ओळखि ेजात.े  

  (हने्री फेयाि, एफ. डब्ल्य.ू टिेि, णफणिप कोटिि)  

२. प्रत्यके गोष्टीसाठी जागा आणि प्रत्यके गोष्ट जागवेि ह.े........ या तत्वात यते.े 

 (णिस्तीच ेतत्व, सवु्यवस्थचे ेतत्व, समान न्यायाच ेतत्त्व)  

३. सजं्ञापन साखळी म्हिज.े.......... पद व क्रमानसुाि उच्च स्तिापासनू कणनष्ठ स्तिापयतं किेिेा सवंाद.  

(णिस्त, ऐक्य, अणधकाि)  

४. व्यवस्थापनाची  काय.े...... या कायाान ेसपंतात.  

(णनदिेन, कमाचािी व्यवस्थापन, णनयतं्रि)  

५. .........  या कायाात योजना आणि सघंटनचे्या िचननेसुाि कायााची अमंिबजाविी किेी जात.े  

(णनयतं्रि, णनदिेन, कमाचािी व्यवस्थापन)  

६. उद्योजक या िब्लदाची उत्पत्ती ‘एटंिप्रेंड’ या..........  िब्लदापासनू झािी आह.े  

 (जपानी, इगं्ग्िि, फ्रेंच)  

 ७. स्टाटा अप इणंडया...... . चा पढुाकाि आह.े  

 (भाित सिकाि, जागणतक बकँ, िाज्य सिकाि)  

 ८.  ......... िहिी िणहवािानंा ग्रामीि भागात आिनू स्थाणनक िोक वसाहत सामाणजक आणि आणथाक दृष्ट्या सिक्त कित.े  

 (कषृी पयाटन, वदै्यकीय पयाटन, मनोिजंन)  

 ९. नािवतं वस्त.ू.......... गोदामात साठणव्या जातात.  

 (किदेय, णित, सिकािी)  

 १०. आयणुवाम्यास ............. िाग ूहोत नाही.  

 (णवमा णहत, प्रमोच्च णवश्वासाच ेतत्व, नकुसान भिपाई तत्व)  

 ११. ग्राहक आणि ग्राहक याचं्यातीि व्यवहाि......... च्या अतंगात होतात. 

(B2B, C2C, B2C)  

 १२. व्यवसाणयक काम ेकिण्याचा किाि दसुऱ्या ससं्थिेा णदिा जातो त्या प्रणक्रयसे............ अस ेम्हितात.  

 (बाह्य सवेा, व्यापाि,  ई व्यवसाय)  

 १३. ऑनिाइन खिदेीदाि वस्तचूी णनवड कितो आणि....... मध्य ेठवेतो.  

 (िॉणपगं मॉि, िॉणपगं काटा, िॉणपगं बॅग)  

 १४. व्यवसाय सघंटनानंी नसैणगाक साधनाचंा.......... उपयोग किण्यासाठी प्रयत्न किावा. 



 (कमीत कमी, जास्तीत जास्त, परिपिूा)  

 १५. योग्य वळेी कि भिि ेही सघंटनाचंी.......... जबाबदािी आह.े 

 (भागधािकाप्रणत, ग्राहकाप्रणत, िासनाप्रणत)  

  १६. व्यवसाणयक ह ेसमाजाच.े........असतात 

 (मािक, सदस्य, णवश्वस्त)  

  १७. व्यवसायान.े...... बढतीच्या योग्य सधंी णद्या पाणहजते.  

 (कमाचाऱ्यानंा, ग्राहकानंा, गुतंविकूदािानंा)  

  १८. व्यवसाय सघंटनानंी............ आिोग्याच ेिक्षि किाव ेव सिुणक्षततचेी साधन ेपिुवाणवत.  

 (कमाचाऱ्याचं्या, भागधािकाचं्या, ग्राहकाचं्या)  

 १९. ........ णहताच ेिक्षि किि ेहा ग्राहक सघंटनचेा मखु्य उद्दिे असतो.  

 (ग्राहकाचं्या, व्यापाऱ्याचं्या, उत्पादकाचं्या)  

 २०. ग्राहक सिंक्षि कायद्याअतंगात ग्राहकाच ेवाद णमटणवण्याच.े.... िा सवोच्च अणधकाि आहते.  

 (िाज्य आयोग, िाष्टरीय आयोग, णज्हा आयोग)  

 २१. उत्पादक /पिुवठादाि आणि ग्राहक यामधीि  वाद तडजोडीन ेणमटणवण्यासाठी िासनान.े........ ची स्थापना किेी आह.े  

 (णज्हा आयोग, िोक अदाित, ग्राहक सघंटना)  

 २२. आधणुनक स्पधाात्मक  बाजािपठेते ग्राहकास........ म्हिनू ओळखि ेजात.े  

  (िाजा, एजटं, मािक)  

 २३. णवपिी ही सजं्ञा...... आह े 

 (फ्रेंच, िॅणटन ,इटाणियन)  

 ब) योग्य जोड्या जळुवा.  

१. 

            अ गट                                                                 ब गट 
अ)  हने्री फेयॉि                           १. ८  फोिमन                      
ब)  णनदिेनातीि एक वाक्यता          २. िास्त्रीय व्यवस्थापनाचा णसद्ातं 
क) व्यवस्थापनाची तत्व े                ३. सवा  णक्रयाचंी समान  णवभागिी 
ड)    एफ डब्ल्य ूटिेि                    ४. सामान्य मागादिाक तत्व े
इ)   कायाात्मक ससं्था                      ५. प्रत्यके गोष्टीसाठी योग्य जागा आणि प्रत्यके गोष्ट णनयोणजत जागवेि     
                                                ६. एक वरिष्ठ एक योजना 
                                                ७. कमी वतेन दि 
                                                ८. कमाचािी व व्यवस्थापनातीि चागंि ेसबंधं 
                                                ९. जमान इणंजणनयि  
                                                १०. आधणुनक व्यवस्थापन   

 

 



२. 

अ गट ब गट 
अ. णनयोजन  १. एक प्रणक्रया जी िचना,मागादिान, सवंाद आणि प्रेििा दते.े 
ब. सघंटन २. गट कायाातीि प्रयत्नाचं ेएकत्रीकिि व समक्रमि  
क. कमाचािी व्यवस्थापन ३. एखाद ेकाम काय किायच?े कस ेकिायच?े कोिी किायच े

ह ेअगोदि ठिणवि े
ड. णनदिेन ४. व्यवस्थापक ज ेकितो त ेम्हिज ेव्यवस्थापन 
इ. समन्वय ५. व्यवस्थापकाच्या भूणमकवेि िक्ष केंणित किि े
 ६. ठिणवििे ेसाध्य किण्यासाठीच ेमागा  
 ७. वास्तणवक कामणगिी व पवूाणनयोजन मानक कामणगिी याचंी 

तिुना किण्याची प्रणक्रया  
 ८. तत्वाचंा सचं 
 ९. एक प्रणक्रया जात भिती, णनवड, रुज ू होि े व मोबदिा 

ठिणविा जातो. 
 १०. व्यवस्थाणपत किि े म्हिज े अदंाज बाधंनू आिाखडा 

आखि े
 

३. 

अ गट ब गट 
अ. रिक्तभिि काया   १. २०१६ 
ब. उद्योजक २. िोजगाि  
क. कषृी पयाटन ३. उत्पादनाची जनुी पद्त  
ड. ततं्रज्ञान  ४. २०१९ 
इ. स्टाटा अप इंणडया  ५. स्वयचंणित  
 ६. ग्रामीि पयाटन  
 ७. उद्योजकता  
 ८. अिीकडीि ज्ञान  
 ९. गिजावंि आधारित  
 १०. वदै्यकीय पयाटन 

 

 

 

 

 

 

 



४. 

अ गट ब गट 
अ. बाजािपठेचेा िाजा  १.१९३० 
ब. िाष्टरीय आयोग  २.सामाणजक  
क. मुबंई ग्राहक पचंायत  ३. रुपय े१० कोटीपके्षा अणधक  
ड. वस्त ूणवक्री कायदा ४. अिासकीय ससं्था  
इ. ग्राहक अणधकाि  ५. ग्राहक  
 ६. कायदणेवषयक उपाय  
 ७. रुपय े१कोटी पके्षा अणधक मात्र  रुपय े१० कोटीपके्षा 

कमी  
 ८. १९८६ 
 ९. ग्राहक सिंक्षि कायदा  
 १०. माणहतीचा अणधकाि 

 

५.  

अ गट ब गट 
अ. ई व्यवसाय  १. ग्राहक त ेग्राहक  
ब. B2C  २. सवात्र अग्स्तत्व  
क. बाह्य सवेा  ३. पणहिी पायिी  
ड. णडणजटि िोख  ४. व्यवसाय त ेग्राहक  
इ. नोंदिी ५. इिेक्टरॉणनक व्यवसाय  
 ६. व्यवसाय प्रणक्रया बाह्यसवेा (BPO)  
 ७. परिवहन कायाािय  (RTO) 
 ८. सक्षम व्यवसाय  
 ९. फक्त सायबि स्पसे  मध्यचे अग्स्तत्व  
 १०. िवेटची पायिी 
६. 

अ गट ब गट 
अ. णवपिी  १. एकच णवक्रतेा 
ब. नोंदिीकतृ बोधणचन्ह  २.भागबाजाि  
क. मक्तदेािी  ३.णवणिष्ट नाव  
ड. मिुीकिि  ४. माकटे्स  
इ.णडणजटि माकणेटगं  ५. एकच खिदेीदाि  
 ६.भाितीय प्रमािक ससं्था  
 ७.व्यापािी णचन्ह  
 ८.पािपंारिक माध्यमाचंा वापि  
 ९. अनके णवक्रते े 
 १०. णडणजटि 

 



 

क) खािीि वाक्यासाठी योग्य िब्लद /िब्लद समहु/सजं्ञा सचुवा.  

१. नाणवन्यपिूा मागाान ेकाम किण्याच ेतत्व 
२ प्रत्यके गोष्टीसाठी जागा आणि प्रत्यके गोष्ट जागवेि अस ेसागंिाि ेतत्व 
३. योग्य व्यक्तीची योग्य वतेनासह योग्य त्या जागवेि नमेिकू किि े
४.एखादी व्यक्ती जी समस्या सोडणवण्यासाठी कमाचाऱ्यानंा योग्य मागा दाखवत ेतसचे मागादिान कित े
५.एक प्रणक्रया ज्यात वास्तणवक कामणगिीची पवूाणनधाारित मानक कामणगिीची तिुना किेी जात े
६. आणथाक कतृी साठी काहीतिी नवीन णनमााि किण्याच ेकाया 
७. अिी प्रणक्रया ज्यात व्यक्तीिा काया किण्याच ेप्रोत्साहन आणि काया किण्यास प्रवतृ्त कित ेअिी उग्द्दष्ट गाठण्याची णक्रया 
८.असा कमाचािी ज्यािा स्वतःच्या नाणवन्यपिूा क्पना िाबणवण्यासाठी सघंटनचेा पाणठबंा आणि अणधकाि असतो 
९. िासन णकिंवा स्थाणनक स्विाज्य ससं्थाचंी मािकी व्यवस्थापन आणि णनयतं्रि असििेा गोदामाचा प्रकाि 
१०. दिेाच्या बँणकिंग क्षते्रातीि सवोच्च णवत्तीय ससं्था 
११.णवमाधािक णवमा किंपनीस नकुसान भिपाईच्या हमीच्या मोबद्यात दते असििेा मोबदिा 
१२. खिदेी किेे् या वस्त ूग्राहकापयतं पोचणवण्याची अवस्था 
१३. बीपीओ चा उपसचं 
१४. चागं्या दजााच ेउत्पादन णमळणवि ेहा हक्क असििेा समाजातीि गट 
१५. वस्त ूणकिंवा सवेचे ेमू् य रुपय ेएक कोटीपके्षा अणधक नसिे् या िकमचे ेदाव ेस्वीकाििािा आयोग 
१६.सावाजणनक णहतासाठी न्यायाियात कायदेिीि तक्राि दाखि किि े
१७ सामाणजक क्यािास चािना दणे्याच्या उद्दिेान ेस्थापन किेिेी ससं्था 
१८ एखाद्या वस्तिूा णकिंवा उत्पादनािा णवणिष्ट नाव दिे े
१९ सवााणधक व्याज णमळिाऱ्या ठवेीचा प्रकाि 
 
ड) खािीि णवधान ेचकू की बिोबि त ेणिहा.  
१. व्यवस्थापनाची तत्व ेसावाणत्रक नसतात.  
२. व्यवसायातीि प्रत्यके कमाचाऱ्यास एकाच वरिष्ठाकंडनू आदिे णमळाि ेपाणहज.े  
३. व्यवस्थापनाच ेप्रत्यके काया णनयोजनावि आधारित असत.े  
४. पात्र कायाक्षम आणि कायाबळ ही नहेमीच व्यवसायाची सपंत्ती असत.े  
५. णनयतं्रि कायाामध्य ेप्रत्यके कामणगिीसाठी मानक ेठिणविी नसतात.  
६. उद्योजक कठोि परिश्रमासाठी तयाि नसतो.  
७. यिस्वी व्यवसाणयक मोजता यणे्याजोगा धोका स्वीकाितो.  
८. व्यवसायाच्या णवस्तािासाठी व्यवसाणयक सवेा महत्त्वाच ेआह.े  
९. चाि ूखात्यावि सवााणधक व्याज णमळत.े  
१०. NEFT म्हिज ेनिॅनि इिगे्क्टरक फिंड टरान्सफि.  
११. पिपंिागत व्यवसायाच्या तिुनने ेही व्यवसायाची स्थापना किि ेकठीि असत.े  
१२. ई-व्यवसाय जागणतक स्तिावि कोित्याही क्षते्रात काम किण्याची मभुा दते नाही.  
१३. बाह्य सवेा पिुणविाऱ्या ससं्थचे्या मदतीमळु ेव्यवसाणयक महत्त्वाच्या क्षते्राकड ेअणधक िक्ष दऊे िकतात.  
१४. समाजातीि दबुाि घटकाचं्या उद्ािासाठी व्यवसाय सघंटनने ेप्रयत्न किि ेअपणेक्षत नसत.े  
१५. औद्योणगक िातंता िाखि ेही व्यवसाय सघंटनचेी जबाबदािी आह.े  
१६. आणथाक परिग्स्थतीची सपंिूा आणि अचकू माणहती मािकानंा णमळ ूिकत नाही.  
१७. ग्राहक सिंक्षि कायदा णवक्रते्यास सिंक्षि दतेो.  
१८. िोक अदाित िोकन्यायािय म्हिनू ओळखि ेजात.े  
१९. ग्राहक हा बाजािपठेचेा िाजा अस्यान ेत्यास कोितहेी अणधकाि नाहीत.  
२०. णवपिन पयाावििातीि ग्राहक आणि व्यवसाय याचं्यात होिाऱ्या दवेाि-घवेािीिी भौणतक पयाावििाचा संबधं असतो.  



इ) गटात न बसिािा िब्लद िोधा.  
१. अणधकाि व जबाबदािीच ेतत्व, हािचािींचा अभ्यास, कामाच्या णवभागिीच ेतत्व, णिस्तीच ेतत्व 
२. णनयोजन, सघंटन, िखेन, कमाचािी व्यवस्थापन 
३. णनवड, प्रणिक्षि, सघंटन, णनयुक्ती 
४. सजं्ञापक, णनणष्ट्क्रय , प्रवताक, स्वयंचािक, 
५. प्राथणमक पतससं्था, णवणनमय बकँ , सहकािी ससं्था, िाज्य सहकािी बकँ,  
६. नाबाडा, आिबीआय, णसडबी, एग्क्झम 
७.  BPO, RTO, LPO, KPO 
८. B 2 B, B 2 C, A 2 Z, C 2 C 
९. नोकिीची सिुणक्षतता, आिोग्य व सिुणक्षततचेी साधन,े कामाची सयुोग्य ग्स्थती, योग्य प्रमािात नफा 
१०. चागं्या दजााची उत्पादन,े योग्य णकिंमती, िहिातीि गदीिा आळा घािि,े  प्रामाणिक जाणहिाती,  
११. िोजगाि णनणमाती ,पयाावििाच ेसिंक्षि, पािदिाकता िाखि,े , मागासिे्या भागाचा णवकास 
१२. णज्हा आयोग, , अिासकीय ससं्था , िाष्टरीय आयोग,  िाज्य आयोग 
 

फ) खािीि णवधान ेपिूा किा.  
१........ मळु ेव्यवस्थापक व्यवस्थापन तत्त्वाची अमंिबजाविी किताना गिजनेसुाि त्यात बदि करू िकतो.  
२. व्यवस्थापनाची तत्व.े....... वतािकुीवि प्रभाव टाकण्यासाठी तयाि किेिेी असतात.  
३.  व्यवसायात एक प्रमखु आणि एकच योजना असावी अस ेव्यवस्थापनाच.े........ तत्व सागंत.े  
४........... ह ेव्यवस्थापनाच ेमिूभतू आणि बौग्द्क काया आह.े  
५. व्यवसायाच्या उग्द्दष्टपतूीसाठी णवणवध णवभागाच ेएकत्रीकिि करून त्याचं्या प्रयत्नामंध्य ेएकसघं पिा आिि ेम्हिज.े......... होय.  
६. प्रत्यक्ष परििाम आणि अपणेक्षत परििाम ह ेजास्तीत जास्त जवळ आिण्यासाठी किेे्या प्रयत्नाच्या प्रणक्रयिेा........ म्हितात.  
७. उद्योजक ही अिी व्यक्ती आह ेजी......... सरुुवात कित.े  
८. स्वतःच्या ग्खिातनू भांडवि न गुतंणवता पगािावि काम कििाऱ्या उद्योजकास.......... म्हितात.  
९. भाितीय बँणकिंग णनयमन कायदा.......... मध्य ेसमंत किण्यात आिा.  
१०. ............ णवम्यात एकाच मािकाच्या अनके जहाजाचंा णववाह उतिविा जातो. 
११. मोबाईि फोन द्वाि ेपिुणव्या जािाऱ्या बकँींग सणुवधसे......... म्हितात.  
१२. आयात मिाविीि कि न भििेिा माि....... गोदामात ठवेिा जातो.  
१३. ई व्यवसाय ही सजं्ञा.... वषी अग्स्तत्वात आिी.  
१४. ....... ह ेव्यवसायाच ेअंणतम ध्यये असत.े  
१५. व्यवसाणयक ह ेसमाजाच ेणवश्वस्त असतात ही सकं्पना....... यानंी माडंिी.  
१६. व्यवसायान.े........  ना व्यवस्थापनात सहभागी करून घतेि ेपाणहज.े  
१७. ग्राहक सिंक्षि कायद्याअतंगात ग्राहक सिंक्षिाची...... स्तिीय न्याय व्यवस्था अग्स्तत्वात आह.े  
१८. िाष्टरीय आयोगाची स्थापना...... सिकािकडनू किेी जात.े  
१९. िाज्य आयोगाचा आदिे मान्य नसििेी व्यक्ती..........कड ेअपीि करू िकत.े  
२०. माणहती-ततं्रज्ञानाच्या उगमामळु.े......... णवपिी सजं्ञा उदयास आिी. 
२१. णवपिनाचा मखु्य उद्दिे ग्राहकाचं्या गिजाचंी पतूाता किण्यासाठी त्यानंा....... चा पिुवठा किि ेहा असतो.  
 

 

 

 



 

ग) किंसातीि अचकू पयााय णनवडनू तक्ता पिूा किा.  
१. 
(मोबदिा तत्व, कायाकािि सबंधं, कमाचाऱ्यास योग्य व मतै्रीपिूा वागिकू, णिस्तीच ेतत्व, कामाची णवभागिी तत्व)  
१. व्यवस्थापन तत्व े                                 - - - - - - - - -  
२. - - - - - - - - - - - -               कौि्य व क्षमतनेसुाि कामाच ेवाटप 
३. सघंटनचे्या णनयमाचंा आदि व पािन         ---------- 
४. - - - - - - -                               आणथाक समाधान 
५. समान न्यायाच ेतत्त्व                            - - - - - - - - 
 

 २.  
(णनयतं्रि, साधनाचं ेएकत्रीकिि, समन्वय, णनयोजन, कमाचािी भिती णनवड प्रणिक्षि)  
१. भणवष्ट्यातीि कायााचा णवस्ततृ कायाक्रम           --------- 
२. - - - - - - - - -                              सघंटन 
३. कमाचािी व्यवस्थापन                                 ----------- 
४. - - - - - - - - -                             णवणवध णवभागाच ेएकत्रीकिि व समक्रमि 
५. मानका च्या आधाि ेयिाच ेमोजमाप              --------- 
 
३.  
                 (नवीन उपक्रम, Niche पयाटन, कषृी पयाटन, उद्योजकता)  
१. िहिी िणहवािी ग्रामीि भागात आिण्याची क्पना        --------- 
२. - - - - - - - -                                            कषृी पयाटन प्रकाि 
३. उत्पादन व वणैिष्ट्यीकिि नवीन सयंोजन                     ------- 
४. - - - - - - -                                                  पिुावळे व्यवसाय ज्यास समपाि आणि कठोि परिश्रमाची आवश्यकता असत े
 

  ४. 
(तात्काळ णनधी हस्तांतिि, िाष्टरीय बँणकिंग क्षेत्रातीि सवोच्च णवत्तीय संस्था, आवती ठेव, दीघा मदुती कजा, भाितीय िघ ुउद्योग णवकास बकँ)  

१. - - - - - - - - - -                           तात्काळ णनधी वगा किण्याची सणुवधा 
२. दीघाकािीन भाडंविी गिज पिूा कििाि े           --------- 
३. - - - - - - - - - -                            कमाचािी आणि व्यवसाणयक यानंी उघडििेी खात े
४. मध्यवती बकँ                                            ------------- 
५. - - - - - - ---                                  िघ ूव मध्यम उद्योगक्षते्रास भाडंवि पिुवठा कििािी णवत्तीय ससं्था 
 

  ५. 
(व्यवसाय त ेव्यवसाय, पणहिी पायिी, ई व्यवसाय, िोधन िचना, ई-वाणिज्य)  
१. नोंदिी                                         ---------- 
२. - - - - - - -                           ई वाणिज्याचा महत्वाचा सचं.  
३. िवेटची पायिी                                -------- 
४. ई व्यवसायाचा उपसचं                       --------- 
५. - - - - - - - -                          B 2 B 
 



 
६. 
(भागधािकाप्रणत, जबाबदािी ग्राहकाप्रणत जबाबदािी, िासनाप्रणत जबाबदािी, समाजाप्रती जबाबदािी)  
१. णवक्रीयोत्ति  सवेा                       ---------- 
२. ------------                  योग्यवळेी कि भिि े
३. समाजणविोधी कतृ्यास पायबधं         -------- 
४. - - - - - - - - - - - -        भाग बाजािातीि योग्य काया 
 

७. 
(उच्च न्यायाियाच ेन्यायमतूी, चाि, ग्राहक सघंटना, रु. एक कोटीपके्षा कमी, 2019)  
१. णज्हा आयोग नकुसान भिपाई िक्कम        ---------- 
२. - - - - - - - - -                          िाज्य आयोग 
३. ग्राहक सिंक्षि कायदा                            ------------- 
४. - - - - - - - - -                          नफा न कमविािी आणि िाजकीय ससं्था.  
५. िाष्टरीय आयोगाच ेसदस्य                         ------------ 
 

८. 
(माकटे्स, औद्योणगक वस्त,ू बमु्स  अन्ड णबटनि)  
१. वस्त ूबाजाि                                         --------- 
२. - - - - - - - - - - -                    खिदेी णवक्री योग्य वस्त ूचा व्यापाि 
३. 4 Ps                                                 - - - - - - - - - -  
 
 
 
ह) एका वाक्यात उत्ति ेणिहा.  
१. व्यवस्थापनाच्या तत्वातीि कायाकािि सबंधं म्हिज ेकाय?  
२. आधणुनक व्यवस्थापनाच ेजनक म्हिनू कोिािा ओळखि ेजात?े  
३. कामाच्या णवभागिी च ेतत्व म्हिज ेकाय?  
४. णनयोजन म्हिज ेकाय?  
५. णनयतं्रि म्हिज ेकाय?  
६. अतंगात उद्योजक म्हिज ेकाय?  
७. कषृी पयाटन म्हिज ेकाय?  
८. अणधकषा सवित म्हिज ेकाय?  
९. णविषे बाब म्हिज ेकाय?  
१०. िोख पत म्हिज ेकाय?  
११. णवमा दावा म्हिज ेकाय?  
१२. जीवन णवमा म्हिज ेकाय?  
१३. प्रवास णवमा म्हिज ेकाय?  
१४. आवती ठवे म्हिज ेकाय?  
१५. ई-व्यवसाय म्हिज ेकाय?  
१६. िॉणपगं काटा म्हिज ेकाय?  
१७. णडणजटि िोख म्हिज ेकाय?  
१८. णनयणमत कि भिि ेकी कोित्या घटका सबंधंीची व्यवसायाची सामाणजक जबाबदािी आह?े  



१९. िाष्टरीय ग्राहक णदन केंव्हा साजिा किेा जातो?  
२०. आतंििाष्टरीय ग्राहक णदन केंव्हा साजिा किेा जातो?  
२१. णज्हा आयोगाच ेअध्यक्ष कोि असतात?  
२२. िाष्टरीय आयोगाच्या नकुसान भिपाई ची मयाादा णकती आह?े  
२३. णवपिन म्हिज ेकाय?  
२५. बोधणचन्ह म्हिज ेकाय?  
 

ई) खािीि वाक्यातीि अधोिखेीत िब्लद दुरुस्त करुन वाक्य पनु्हा णिहा. 
१. नोकिीतीि सिुणक्षतता कमाचाऱ्याचं्या कायाक्षमतवेि परििाम कित.े  
२. णवकेंिीकिि म्हिज ेणवणिष्ट स्थानावि अणधकाऱ्याचं ेएकत्रीकिि.  
३. व्यवसायातीि प्रत्यकेास एकाच कणनष्ठा कडनू आदिे णमळाि ेपाणहज.े  
४. व्यवसायाच्या वातावििाच ेघटक नहेमीच णनग्श्चत असतात.  
५. कमाचािी व्यवस्थापन ह ेयतं्रसामगु्री िी णनगडीत आह.े  
६. स्टडँ अप इणंडया या योजन ेअतंगात घतेिे् या कजााची दहा वषाात पितफडे किि.े  
७. व्यवसाणयक सवेा दृश्य स्वरूपात असतात.  
८. आवती ठवेीवि बकँ ठवे पावती दते.े 
९. णवमा व्यवसायातीि धोक ेवाढणवण्यास मदत कित.े 
१०. णवणनमय बकँ ही देिाच्या बणँकिंग क्षते्रातीि सवोच्च णवत्तीय ससं्था आह.े  
११. ई व्यवसाय सरुु किि ेकठीि आह.े  
१२. िोधन किि ेहा ऑनिाइन व्यवहािातीि पणहिा टप्पा आह.े  
१३. KPO मध्य ेकमी ज्ञान आणि णविषे काया समाणवष्ट असत.े  
१४. णडणजटि िोख प्लाग्स्टक पिैाच्या स्वरूपात असत.े  
१५. समाजणवघातक कतृ्यास व्यवसायानंी आणथाक सहकाया किे ेपाणहज.े  
१६. उत्पादनावि कमाि णवक्री णकिंमत णिहायची नसत.े  
१७. व्यवसाय सघंटनने ेभांडवि बाजािातीि इष्ट प्रथा टाळ्या पाणहजते.  
१८. णज्हा आयोग सवोच्च आयोग म्हिनू ओळखिा जातो.  
१९. िाष्टरीय आयोगाची स्थापना िाज्य िासनाकडनू किेी जात.े  
२०. िाज्य आयोगात एक कोटीपके्षा कमी िकमचे ेदाव ेस्वीकािि ेजातात.  
२१. प्रतवािी मळु ेवस्तूचंी मोडतोड नकुसान व हानी टाळि ेिक्य होत.े  
२२. वस्तचू ेगिुवणैिष्ट्य ेव दजाानसुाि वगीकिि म्हिज ेमिुीकिि होय.  
 
ज) योग्य क्रम िावा.  
१. णनयतं्रि, सघंटन, णनयोजन 
२. णनदेिन, समन्वय, कमाचािी व्यवस्थापन 
३. दावा, अपघात, पॉणिसी घिे,े नकुसान भिपाई.  
४. खिदेी-णवक्री, वस्त ूपोहच आवस्था, खिदेी पवूाावस्था 
५. मािाची मागिी नोंदणवि,े िोधन किि,े नोंदिी 
६. िाज्य आयोग, िाष्टरीय आयोग, णज्हा आयोग 
७. उच्च न्यायाियाच ेन्यायाधीि, णज्हा सत्र न्यायाियाच ेन्यायाधीि, सवोच्च न्यायाियाच ेन्यायाधीि 
८. िाष्टरीय बाजाि, स्थाणनक बाजाि, आतंििाष्टरीय बाजाि 
९. प्रतवािी, बाजाि णनयोजन, णवतिि 
 
 



 
प्र.२. खािीि सजं्ञा स्पष्ट किा. (प्रत्यकेी २ गिु)  
१. तत्व  
२. णनयोजन  
३.सघंटन 
४.णनदेिन  
५. समन्वय 
६. णनयंत्रि 
७. व्यवस्थापन
८. उद्योजक 
९. उद्योजकता 
१०. स्टाटा अप इंणडया 
११.स्टॅण्ड अप इंणडया  
१२. कृषी पयाटन 
१३. अंतगात उद्योजक  
१४. इ-व्यवसाय 
१५. व्यवसाय ते ग्राहक B2C 
१६. ग्राहक ते व्यवसाय C2B 
१७. ग्राहक ते ग्राहक C2C  
१८. ग्राहक ते प्रिासन C2A 
१९. णडजीटि िोख 
२०. बाह्य सेवा  
२१. ज्ञान प्रणक्रया बाह्य सेवा KPO 
२२. कायदे प्रणक्रया बाह्य सेवा LPO 
२३. व्यवसायाची सामाणजक जबाबदािी 
२४. णवश्वस्त संक्पना 
२५. ग्राहक 
२६. िोक अदाित 
२७. जनणहत याणचका 
२८. तक्राि णनवािि मंच 
२९. जनजागृती कायाक्रम 
३०. ग्राहक संघटना 
३१. ग्राहक क्याि णनधी
३२. णवपिी  
३३. णवपिन 
३४. णडजीटि णवपिी संज्ञा 
३५. प्रमािीकिि  
३६. परिवेष्टन  
३७. मुिीकिि 
३८. णवक्रयवृध्दी यंत्रिा 
३९. णवपिन णमश्र 
४०. वस्तू णमश्रि 
४१. सेवा णमश्रि   
४२. उत्पादन 



प्र. ३. खािीि घटना / परिग्स्थतीचा अभ्यास करुन आपि ेमत णिहा.  
१. श्री. हषाि एक उद्योजक असून पयाावििास अनुकूि भांडी तयाि किण्याचा व्यवसाय कितात. दोन्ही स्त्री  व  पुरुष  कामगाि  
त्यांच्या  कािखान्यात काम कितात. सवा पुरुष कामगाि थेट मिीनवि काम कितात  ति  मणहिा  संवेष्टन (पॅकेणजंग) णवभागात  
कायाित  आहेत.  श्री. ििथ  णवत्त  व्यवस्थापक (Finance Manager) ति श्रीमती नैना मानव संसाधन व्यवस्थापक (HR 
Manager) म्हिून कायाित आहते. या आधािे –  
१. विीि परिग्स्थतीत व्यवस्थापनाचे कोितेही एक तत्व ओळखा. 
२. या संस्थेत श्रीमती ननैा यांचा पदनाम काय आहे? 
३. संस्थेच्या सवांगीि णनयोजनासाठी कोि जबाबदाि आहे? 
 
२. श्री. िाम एक उदयोन्मखु उद्योजक यांनी आप्या नवीन व्यवसायासाठी जमीन, पैसा, यंत्रसामग्री आणि कामगाि  वगा  इत्यादी  
आवश्यक  संसाधनांचा  णवचाि करुन आप्या व्यवसाय संस्थचेी िचना तयाि  केिी  आहे. त्यांनी  श्री.  श्याम  यांना  व्यवस्थापक  
म्हिून णनयुक्त केिे. श्री. िाम यांनी कमाचाऱ्यांची भिती, णनवड, प्रणिक्षि आणि णवकास यासािख्या जबाबदाऱ्या श्री. श्याम यांना 
णद्या आहेत. श्री. िाम यांनी  कमाचाऱ्यांना  णदिे्या  मानकांनुसाि  कमाचाऱ्यांनी  केिे्या कामांवि देखिेखीसाठी श्री. िुभम 
यांचीही णनयुक्ती केिी आहे. तसचे गिजेनुसाि श्री. िुभम कमाचाऱ्यांना उपाययोजना सुचवतात. 
या संदभाात खािीि व्यक्तींकडून व्यवस्थापनाची कोिती काये सादि केिी जातात ? 
१. श्री. िाम   २.  श्री. श्याम    ३. श्री. िुभम  
 
३. XYZ किंपनीत श्री. िेिे त्यांच्या अंतगात काम कििऱ्या कमाचाऱ्यांना सूचना देतात, मागादिान कितात आणि  त्यांच्या  उत्कृष्ट  
कामणगिीसाठी  त्यांना  प्रेरित  कितात. ति दुसिीकडे श्री. सय्यद संघटनात्मक उग्द्दष्ट साध्य किण्यासाठी णवणवध णवभागातीि 
कमाचाऱ्यीं केिे्या कामात सुसंवाद साधण्यासाठी प्रयत्न कितात. श्री. देसाई व्यवसाणयक संघटनेिा आवश्यक संसाधनांची 
व्यवस्था पाहतात.  
खािीि कायांमध्ये गुंतिे्या कमाचाऱ्यांची नावे सांगा  
१. सघंटन    २. णनदेिन    ३. समन्वय  
 
४.  श्री.  सोहम  हा  MBA  पदवीधि  आह.े  श्री.  नवीन हे  B.Com पदवीधि आहते. श्री. सोहम हे दुग्ध व्यवसाय ग्रामीि 
क्षेत्रात सुरु किण्यास उत्सुक आहते आणि श्री. नवीन हे खाजगी किंपनीत िोखपाि म्हिनू काया कितात. 
१. सोहम यांची िैक्षणिक अहाता काय आह े? 
२. उद्योजकाचे कोितेही एक वणैिष्ट्य सांगा  
३. यिस्वी उद्योजक होण्यासाठी श्री. सोहम यांच्याकडे आवश्यक असिािा कोिताही एक गुि  सांगा  
 
५. सौ. हषाािी यांनी दोन वषाापवूी नवीन व्यवसाय सुरु केिा आह.े णतच्या व्यवसायाचे ग्राहक संपूिा देिभि अस्याने ग्राहक 
णबिाची िक्कम प्रत्यक्ष खात्यात जमा कितात. त्याचवेळी हषाािी सुध्दा णवणवध देिे व्यवसायाच्या खात्यातूनच किते.  
हषाािीच्या खात्याचा प्रकाि ओळखा 
१. हषाािीस पैसे पाठणवण्याचा कोिताही एक आधुणनक मागा सुचवा 
२. हषाािीिा णतच्या बँक खात्यावि णमळिािी कोितीही एक सुणवधा सांगा. 
३. हषाािी यांचे खात ेकोित्या प्रकािच ेआह?े 
 
६. श्री. जगत हे पगािी कमाचािी आहेत. ते आप्या दोन मुिांच े आणथाक संिक्षि आणि सज्ञान झा्यानंति आणथाक गिजांची पूताता 
किण्याची खात्री देिािी णवमा पॉणिसी घेऊ इग्च्ितात. 
१. श्री. जगत यांना त्यांच्या मुिासंबंधीच्या गिजा समाधानकािक पूिा कििािी णवमा पॉणिसी सुचवा. 
२. श्री.जगत घेऊ इग्च्ििाऱ्या णवमा पॉणिसीचा िाभाथी कोि असेि? 
३. विीि घटनेमध्ये कोित्या तत्वाचा समावेि होतो. 



७. श्री. ििद  एक  यिस्वी  उत्पादक आहेत. त्यांचे  णवणवध  णठकािी  उत्पादनाचे काया चाित.े ते मोठ्या प्रमािात  उत्पादन  
करित अस्याने  त्यांच्याकडे कच्चा माि आणि उत्पाणदत मािाचा मोठ्या प्रमािात  साठा  आहे. त्यांना  कोित्याही  अनपेणक्षत  
आणथाक  धोक्यापासून  मािाच्या  संिक्षिासंबंधी काळजी  वाटते. तसेच  त्यांना  कच्चा  माि  व  पक्का  माि  एका  िाखेतून  
दुसऱ्या िाखेत पाठवावा िागतो. पिंतु त्यासाठीची कोितीही सुणवधा उपिब्लध नाही. त्यांना व्यवसाय णवस्तािासाठी णनधीची सुध्दा 
आवश्यकता आह.े  
१. त्यांना मािाचे सवा प्रकािच्या धोक्यापासून संिक्षि देिािी सेवा सुचवा. 
२. णवणवध णठकािी माि साठवण्यासाठी कोिती सेवा उपयुक्त ठिेि? 
३. श्री. ििद कोित्या सेवेव्दािे अथासहाय्य णमळवू िकतात? 
 
८. श्री. अमन हे व्यावसाणयक आहेत. त्यांचे नागपूि आणि नाणिक येथे कािखाने आहते. श्री. अमन हे कटु ंबासह पुण्यामध्ये 
स्थाणयक असून त्यांना 5 आणि 8 वषे वयाच्या दोन मुिी आहेत. 
१. श्री. अमन हे त्यांच्या पत्नी व दोन मुिींसह जीवन णवमा घेऊ िकतात का? 
२. श्री. अमन हे सागिी णवमा त्यांच्या कािखान्यासाठी घेऊ िकतात का? 
३. आगीमळुे कािखान्याच्या होिाऱ्या नुकसानीच्या भिपाईसाठी कोित्या प्रकािचा णवमा श्री. अमन घेऊ िकतात. 
 
९. साग्त्वक टायटनच्या दुकानातून घड्याळ खिेदी कितो आणि त्याची मैणत्रि िांभवी ही ऑनिाईन पध्दतीने वेबसाईट वरुन 
घड्याळ खिेदी किते ति, 
१. पािंपारिक पद्तीन ेकोिी खिेदी केिी आह?े 
२. ऑनिाईन पद्तीन ेकोिी खिेदी केिी आहे? 
३. कोित्या खिेदी पध्दतीमध्ये जास्त जोखीम आह?े 
 
प्र.४. फिक स्पष्ट किा. 
१.णनयोजन – संघटन 
२. णनयोजन – कमाचािी व्यवस्थापन 
३. णनयोजन – णनदेिन 
४. णनयोजन – समन्वय 
५. णनयोजन – णनयंत्रि 
६. संघटन – कमाचािी व्यवस्थापन 
 ७. संघटन – णनयंत्रि 
८. कमाचािी व्यवस्थापन – णनदेिन  
९. कमाचािी व्यवस्थापन – समन्वय 
१०. णनदेिन – णनयंत्रि 
११. समन्वय – णनयंत्रि 
१२. व्यावसाणयक बँक – मध्यवती बँक 
१३. चािू खाते – बचत खात े
१४. चािू खाते – मुदत ठवे खात े
१५. बचत खाते – मुदत ठेव खाते 
१६. जीवन णवमा – सागिी णवमा 
१७. अणि णवमा – सागिी णवमा 
१८. इ-व्यवसाय – पिपंिागत व्यवसाय 
१९. इ-वाणिज्य – इ-व्यवसाय 
२०. व्यवसाय प्रणक्रया बाह्य सेवा BPO - ज्ञान प्रणक्रया बाह्य सेवा KPO 



२१. णज्हा आयोग – िाज्य आयोग 
२२. णज्हा आयोग – िाग्ष्टरय आयोग 
२३. िाज्य आयोग – िाग्ष्टरय आयोग 
 
प्र.५. खािीि प्रश्नाचंी थोडक्यात उत्ति ेणिहा. 
१. हेन्री फेयॉि यांच्या व्यवस्थापनाची कोितीही चाि तत्वे स्पष्ट किा. 
२. उद्योजकाची कोितीही चाि काये स्पष्ट किा. 
३. सेवांची कोितीही चाि वैणिष्ट्ये स्पष्ट किा. 
४. अिी णवमा योजनांच ेकोितीही चाि प्रकाि स्पष्ट किा. 
५. उद्योजकतेची कोितीही चाि वैणिष्ट्ये स्पष्ट किा 
६. गोदामांची कोितीही चाि काया स्पष्ट किा. 
७. ग्राहक संिक्षिाच्या कोित्याही चाि पध्दती स्पष्ट किा. 
८. णवपिन णमश्रचे (वस्तू णमश्रि) चाि प्रकाि स्पष्ट किा. 
९. ग्राहक संिक्षिाच्या कोित्याही चाि पध्दती स्पष्ट किा. 
१०. बँकांचे कोितेही चाि प्रकाि स्पष्ट किा. 
११. वैज्ञाणनक व्यवस्थापनाची कोितीही चाि तत्त्व ेस्पष्ट किा. 
 
 
प्र.६.  खािीि णवधान ेसकािि स्पष्ट किा. 
१. व्यवस्थापनाची तत्वे िवणचक असतात. 
२. संसाधनांचा योग्य तो वापि किण्यासाठी व्यवस्थापनातीि तत्वाचंा उपयोग होतो. 
३. समानतेची तत्वे महत्वाची आहेत. 
४. णनयोजन व्यवस्थापनाचे पणहिे काया आहे. 
५. णनयंत्रि व्यवस्थापनाचे अंणतम काया आह े
६. संघटन हे संस्थेच्या प्रिासनािा व कायाािा सुिभ किते 
 ७. योग्य व्यक्ती योग्य जागेवि योग्य मोबद्यासह णनयुक्त कििे हे कमाचािी व्यवस्थापनाचे मुिभूत तत्व आहे. 
८. णवणवध काये आणि व्यवस्थापनाच्या सवा स्तिांमधीि समन्वय हे संस्थात्मक यिाचे साि आहे. 
९. उद्योजकता हा स्वयंिोजगािाचा सवाात चांगिा स्त्रोत आहे. 
१०.यिस्वी व्यवसाणयक धोका ग्स्वकाितो. 
११. उद्योजगक हा प्रभावी संज्ञापक असावा. 
१२. उद्योजक हा नवणनणमाक्ष असावा. 
१३. नाणवण्यपूिा उपक्रमाने िेतकिी आपिे कृषी पयाटन व्यवसाय णवकसीत करु िकतो. 
१४. प्रत्यासनाचे तत्व हे सवा नुकसान भिपाईच्या किािास िागू पडते. 
१५. एटीएमधून कधीही पसैे काढता येतात. 
१६. साठविूक ही महत्वपिूा आहे. 
१७. पिंपिागत व्यवसायापेक्षा इ-व्यवसायाची उभाििी कििे सोपे आह.े 
१८. इ-व्यवसाय कोित्याही क्षेत्रात काम किण्याची मुभा देते. 
१९. इंटिनेटच्या सहाय्याने ऑनिाईन व्यवहाि पाि पाडते जातात. 
२०. व्यवसाय संघटनांवि प्रभाव टाकण्यासाठी माध्यमांची भूणमका महत्वाची असत.े 
२१. कामगािांच्या व्यवस्थापनातीि सहभागास व्यवसायाने मान्यता द्यावी. 
२२. समाजाच्या व्यवसायाप्रणत अपेक्षा बदित आहते. 



२३. व्यवसाय संघटनांनी पवािि, प्रदूषि व पयाावििीय समतोि टाळिा पाणहजे. 
२४. ग्राहक संिक्षि कायदा ग्राहक णहतासाठी संमत किण्यात आिा आहे. 
२५. ग्राहकास अनेक जबाबदाऱ्या आहेत. 
२६. ग्राहकांच्या हक्कांचे संिक्षि कििे हे ग्राहक संघटनेचे ध्येय आह.े 
२७. णवपिन हे ग्राहकांसाठी उपयकु्त आहे. 
२८. ग्राहकांमध्ये जागृती णनमााि किण्यासाठी णवपिन महत्वाचे आहे. 
२९. ग्राहकांमध्ये उत्पादनांची ओळख णनमााि किण्यासाठी मुिीकििाची आवश्यकता आहे. 
 
प्र. ७ वा खािीि प्रश्न सोडवा. 
१. व्यवस्थापन तत्वांचे स्वरुप स्पष्ट किा 
२. हेन्री फेयॉि यांच्या व्यवस्थापनाची कोितीही पाच तत्वे स्पष्ट किा 
३.  णनयोजनाचे महत्व स्पष्ट कििािे कोितेही तीन मुद्दे स्पष्ट किा 
४. कमाचािी व्यवस्थापन चे महत्व स्पष्ट कििािे कोितेही तीन मदु्दे स्पष्ट किा 
५. उद्योजकाची वैणिष्ट्ये स्पष्ट किा 
६. उद्योजकाची काये स्पष्ट किा 
७.उद्योजकतेची वैणिष्ट्ये स्पष्ट किा 
८. उद्योजकता णवकास कायाक्रम स्पष्ट किा 
९. सेवांची वैणिष्ट्ये स्पष्ट किा 
१०. बँकांची प्राथणमक काये  
११. ई-बँणकिंग सेवा स्पष्ट किा 
११. जीवन णवमा योजनांचचेे प्रकाि स्पष्ट किा 
१२. सागिी णवमा योजनांचपे्रकाि स्पष्ट किा 
१३. गोदामाचे काया स्पष्ट किा 
१४. गोदामांचे प्रकाि स्पष्ट किा
१५. इ-व्यवसायांचे फायदे स्पष्ट किा 
१६. इ-व्यवसायाच्या मयाादा स्पष्ट किा 
१७. बाह्य सेवेचे फायदे व तोट े
१८. सामाणजक जबाबदािीची गिज स्पष्ट कििािे कोितेही पाच मदु्दे स्पष्ट किा. 
१९. भागधािकांप्रणत / मािकांप्रणत व्यवसाय संस्थेची जबाबदािी स्पष्ट किा. 
२०. गुतविूकदािांप्रणत व्यवसाय संस्थेची जबाबदािी स्पष्ट किा. 
२१. िासनाप्रणत व्यवसाय संस्थचेी जबाबदािी स्पष्ट किा. 
२२. समाज / सवासाधािि जनतपे्रणत व्यवसाय संस्थेची जबाबदािी स्पष्ट किा. 
२३. पयााविि संिक्षिाप्रणत व्यवसाय संस्थेची जबाबदािी स्पष्ट किा. 
२४. किंपन्यांची सामाणजक जबाबदािी स्पष्ट किा.
२५. ग्राहकाचे कोितेही पाच अणधकाि स्पष्ट किा. 
२५.ग्राहक संघटना व अिासकीय संस्थांची भूणमका स्पष्ट किा. 
२६. णवपिी िब्लदािी संबंणधत सजं्ञा स्पष्ट किासमाजासाठी णवपिनाचे महत्व स्पष्ट किा 
२७. व्यवसाय संस्थेसाठी णवपिनाचे महत्व स्पष्ट किा. 
२८. ग्राहकांसाठी णवपिनाचे महत्व स्पष्ट किा. 
 
 



 
 
प्र. ८. खािीि प्रश्नाचंी उत्ति ेणिहा. (णदघोत्तिी प्रश्न) 
१. णनयोजनाचे महत्व स्पष्ट किा. 
२. संघटनांचे महत्व स्पष्ट किा. 
३. कमाचािी व्यवस्थापनाचे महत्व स्पष्ट किा. 
४. णनदेिनाचे महत्व स्पष्ट किा. 
५. समन्वयाचे महत्व स्पष्ट किा. 
६. णनयंत्रिाचे महत्व स्पष्ट किा.
७. बँकांचे प्रकाि स्पष्ट किा. 
८. बँकांची काये स्पष्ट किा. 
९. णवमा म्हिजे काय?णवम्याची तत्वे स्पष्ट किा. 
१०. णवपिानाची काये स्पष्ट किा. 
११. समाजासाठी णवपिनाचे महत्व स्पष्ट किा. 
१२. व्यवसाय संस्थेसाठी णवपिनाचे महत्व स्पष्ट किा. 
१३. ग्राहकांसाठी णवपिनाचे महत्व स्पष्ट किा. 
१४. णवपिन णमश्र स्पष्ट किा. (चाि प्रकाि + तीन प्रकाि) 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


