
QUESTION BANK 

विषय: आधुनिक व्यिस्थापि पद्धती 

2020-21 सत्र: ६ 

 सूचिा:  

1) खाली दिलेल्या प्रशिाांची उत्तरे कां सात दिली आहेत. 
2) येथे दिलेल्या प्रशिाांमधीलच प्रशि परीके्षमध्ये विचारले जातील असे िाही.  

या व्यनतररक्त िेगळे परांतु अभ्यासक्रमातीलच प्रशिसुद्धा विचारले जाऊ 
शकतात याची सिाांिी िोंि घ्यािी. त्यामुळे सिाांिी syllabus 
(ससल्याबसिुसार) िाचि करणे आिशयक आहे.  

प्रकरण पदहले आणण िसुरे  

1. ............. म्हणजे िस्तूांच्या अांगी असणारा गुणात्मक ि सांख्यात्मक 
घटकाांचा समूह होय. (गुणित्ता) 

2. िेखणेपणा, रांग, गांध, उपयोगगता हे िस्तमुधील ............घटक आहेत. 
(गुणात्मक) 

3. डिझाईि, लाांबी, रां िी, ऊां ची, िजि, आकार हे िस्तुमधील ............घटक 
आहेत. (सांख्यात्मक) 

4. िस्तू/सािेमधील........... म्हणज ेिस्त ुअथिा सेिेची एकुणात असणारी 
लक्षणे ि िैसशष्ट्ये की ज्याद्िारे ग्राहकाच्या पूिवघोवषत ककां िा गहृीत 
गरजाांचे समाधाि होते. (गुणित्ता) 

5. ........... ग्राहकाच्या गरजाांचे  समाधाि करणारा गणुघटक आहे. 
(गुणित्ता) 

6. ............म्हणजे िस्तचू्या उत्तमतेच ेप्रमाण/मापिांि होय.  (गुणित्ता) 
7. सांपूणव गुणित्ता व्यिस्थापि या सांकल्पिेचा िापर सिवप्रथम १९८५ साली 

.........मध्ये केला गेला. (अमेररकि िौिल) 
8. ............  हा गुणिते्तचा आधार असतो. (ग्राहकाच्या गरजाांची पूतवता) 



9. ............. हे एक तत्िज्ञाि आहे की ज्यािुसार सांघटिेतील प्रत्येक घटक 
िजाव/गणुित्ता सुधारण्यासाठी आणण ग्राहकाांच्या समाधािासाठी सतत 
प्रयत्िशील असतो. (सांपूणव गुणित्ता व्यिस्थापि) 

10. सांपूणव गणुित्ता व्यिस्थापिामध्ये अगधकारी ि कमवचाऱयाांचा ........... 
अपेक्षक्षत असतो. (सकक्रय सहभाग) 

11. .......... = ग्राहक समाधाि + सिाांचा सहभाग + सतत सुधारणा (सांपूणव 
गुणित्ता व्यिस्थापि) 

12. PDCA चक्र -Plan, do, Check, Act (नियोजि, कायव करणे, तपासणी, 
कृती) हे ...........म्हणिू ओळखले जाते. (िसेमांग व्हील/चक्र) 

13. सांपूणव गणुित्ता व्यिस्थापिामध्ये ...........ची बाांगधलकी महत्िाची असते.  
(उच्च व्यिस्थापि) 

14. सांपूणव गणुित्ता व्यिस्थापिामुळे.............. मध्ये लक्षणीय िाढ होत.े 
(उत्पािकता) 

15. ........... कामगगरीच्या तुलिात्मक  मूल्यमापिाची पद्धती आहे.           
(बेंचमाककां ग) 
 

 सूचिा:  

येथे दिलेल्या प्रशिाांमधीलच प्रशि परीके्षमध्ये विचारले जातील असे िाही.  
या व्यनतररक्त िेगळे परांतु अभ्यासक्रमातीलच प्रशिसुद्धा विचारले जाऊ 
शकतात याची सिाांिी िोंि घ्यािी. त्यामुळे सिाांिी syllabus 
ससल्याबसिुसार िाचि करणे आिशयक आहे.  

 

16. आपल्या व्यिसायाची तुलिा सिोत्कृष्टठ ि आिशव व्यिहार/ प्रकक्रया    
असिा-या व्यिसायाबरोबर करणे, त्याांची मादहती समळविणे, मापिांि 
ठरविणे ि आपला उद्योग त्या पातळीिर िेण्यासाठी प्रयत्ि करणे 
म्हणज.े........... होय. (बेंचमाककां ग) 

17. ............याांिी १९८० साली बेंचमाककां ग ही सांकल्पिा माांिली. (रौबटव केम्प) 



18. ससक्स ससग्मा (Six Sigma) ही सांकल्पिा सिवप्रथम ...........याांिी १९८५ 
साली माांिली. (बबल स्स्मथ) 

19. ............ ही उत्पािि प्रकक्रयेतील  िोष मोजण्याची साांस्ख्यकीय पद्धती 
आहे. ( ससक्स ससग्मा)  

20. ससक्स ससग्मामध्ये.............पातळ्या आहेत. (सहा) 
21.  ससक्स ससग्मामध्ये िोष सांख्या एका पातळीिरूि िसुऱ या पातळीिर येणे 

म्हणज ेिोष सांख्या ........... होय. (कमी होणे)   
22.  िोष सुधारूि प्रकक्रया नििोष बिविणे, ग्राहकाांच्या गरजा पूणव करणे  हा 

............. चा मुख्य उद्िेश आहे. (ससक्स ससग्मा) 
23. ससक्स ससग्मामध्ये नििोषता प्रमाण पदहल्या पातळीिर ......... तर सहाव्या 

पातळीिर ...........असते. (३०.८५४%,  ९९.९९७%) 
24. ससक्स ससग्मा पातळी गाठणे म्हणजे िशलक्ष सांधीमागे......... िोष असणे 

होय. (3.4) 
25. आांतरराष्टरीय मािक सांघटिा (International Organization for 

Standardization) ची स्थापिा ........ साली झालेली असूि मुख्य 
कायावलय .........येथे आहे. (1947, स्जनिव्हा) 

26. .................. हे गुणित्ता निमावण करण्यासाठी बिविलेले प्रमाप आहे कक 
जे गुणित्ता िाढविण्यासाठी सांघटिेच्या व्यिस्थापि पद्धतीला  विशेष टप्पे 
पुराविते. (आय एस ओ ९०००) 

27. ................. मध्ये आय एस ओ ९००० मासलकेला सुरिात झाली.  (1987) 
28. ...........मुळे िस्तूला/सांस्थेला आांतरराष्टरीय मान्यता ि  ग्राहकाांिा गुणिते्तची 

हमी समळते. (आय एस ओ ९०००)  

सूचिा:  

येथे दिलेल्या प्रशिाांमधीलच प्रशि परीके्षमध्ये विचारले जातील असे िाही.  या 
व्यनतररक्त िेगळे परांतु अभ्यासक्रमातीलच प्रशिसुद्धा विचारले जाऊ शकतात 



याची सिाांिी िोंि घ्यािी. त्यामुळे सिाांिी syllabus ससल्याबसिुसार िाचि 
करणे आिशयक आहे.  
 

29. जपािी व्यिस्थापिामधील  ५ एस पद्धतीमध्ये ससयरी, सीयटि, ससयसो, 
सीयकेतसू आणण .............चा समािेश होतो. (सशत्सुके) 

30. जपािी व्यिस्थापिामध्ये ससयरी (Seiri) म्हणज.े..........होय. (िगीकरण) 
सीयकेतसू 

31. जपािी व्यिस्थापिामध्ये सीयटि (Seiton) म्हणज.े..........होय. 
(पद्धतशीर माांिणी)  

32. जपािी व्यिस्थापिामध्ये ससयसो (Seiso) म्हणज.े..........होय. (स्िच्छता) 
33. जपािी व्यिस्थापिामध्ये सीयकेतसू (Seiketsu) म्हणजे...........होय. 

(प्रमाणीकरण) 
34. जपािी व्यिस्थापिामध्ये सशत्सुके (Shitsuke) म्हणजे...........होय. 

(राखणे/ठेिणे) 
35. ..................उत्पािि स्थळािरील आिशयक आणण अिािशयक गोष्टटी 

कोणत्या आहेत त्याांच ेिगीकरण करणे होय. (ससयरी) 
36. ............. म्हणज ेकायवस्थळािरील सादहत्य, उपकरणे, हत्यारे इ. ची  योग्य 

जागी, व्यिस्स्थत माांिणी करणे की जेणेकरूि  सहजतेिे उपलब्ध ि कमीत 
कमी हालचाली कराव्या लागतील.  (सीयटि) 

37. ........... म्हणज ेविविध कामाांसाठी प्रमाणणत पद्धती ठरविणे/कामासाठी 
सिोत्तम प्रमाणणत पद्धती विकससत करणे. (सीयकेतसू) 

38. ............ म्हणज ेइतर चार पद्धतीांच्याबाबातीत (ससयरी, सीयटि, ससयसो, 
सीयकेतसू) कायमस्िरूपी स्ियांसशस्त ि िचिबद्धता स्िेच्छेि ेस्िीकारणे ि 
ती राखण्यासाठी कठोर राहणे होय. (सशत्सुके) 

39. .............या सांकल्पिेिुसार अनत मालसाठा केला तर कां पिीच्या साधिाांचा 
अपव्यय होतो. (जस्ट इि टाईम -Just In Time ) 



40. जपािी लोकाांची ........... आणण राष्टरीय चाररत्र्याचे प्रनतबबांब जपािी 
व्यिस्थापिामध्ये दिसते. (िेशभक्ती) 

41. जपािी व्यिस्थापिामध्ये जबाबिारीचे स्िरूप हे............असत.े (सामुदहक) 
42. जपािी व्यिस्थापिामध्ये जीििभर.............. हे िैसशष्ट्य प्रामुख्यािे 

पहाियास समळत.े (रोजगार) 
43. जपािी कां पन्याांमध्ये कमवचाऱयाांिा..............िुसार मोबिला समळतो. 

(सेिाजेष्टठाते) 
44. कमवचाऱयाला सतत एकाच प्रकारचे काम ि िेता कालाांतराि ेत्यामध्ये बिल 

करणे म्हणजे...............होय. (अविशेषीकृत करीअर/सेिा मागव) 
45. जपािी व्यिस्थापिामध्ये निणवय घेण्यासाठी खास अशी ............पद्धती 

िापरली जाते, (ररांगी) 
46. ररांगी पद्धतीमध्ये अपेक्षक्षत निणवयाच्या सशफारशीचा जो प्रस्ताि तयार 

करूि िररष्टठ अगधकाऱयाला पाठविला  जातो त्याला...............म्हणतात. 
(ररन्गीशो िस्तऐिज) 

47. .............म्हणज ेतरण कमवचाऱयाांिी स्ितः पुढाकार घेऊि सामुदहक कृती 
करण्याची पद्धती होय. (ओमीकोशी व्यिस्थापि) 

48. जपािी व्यिस्थापिामध्ये एकाच के्षत्रात प्रत्यक्ष काम करणाऱया व्यक्तीांचा 
गट जो स्िेच्छेिे एकत्र येतो त्याला............म्हणतात. (गणुित्ता मांिळ- 
Quality Cirlcle) 

49. ………. या सांकल्पिेचा अथव सातत्यािे सुधारणा करणे असा होतो.(कायझेि) 
50. छो्या-छो्या सुधारणा स्िीकारूि मोठे यश प्राप्त करणे हे ..........च े

तत्िज्ञाि आहे. (कायझेि) 
51. उत्पािि कायवस्थळािर अपव्यय/खराबी/िुकसाि याांचे उच्चाटि 

म्हणज.े............. होय. (मुिा कपात/ मुिा उच्चाटि)   
52. जपािी व्यिस्थापिामध्ये मुरा -Mura म्हणज े  ......... तर मुरी- Muri 

म्हणज े.........होय. (असमाितेच ेकाम,  ताणताणाि/त्रास  ) 



53. जपािी व्यिस्थापि तांत्राांमध्ये थ्री एम्स (three Ms) ककां िा तीि राक्षस आहेत 
ते म्हणज ेमुिा, मुरा आणण .......... होय. (मुरी) 

54. ........... हे जपािी व्यिस्थापि तांत्राांमधील एक तांत्र आहे की ज्यािुसार  
उत्पािि प्रकक्रयेमध्ये घिणाऱया माििी चुकाांचे िेळीच उच्चाटि केले जात.े 
(पोका-योके - Poka-Yoke) 

55.   जपािी व्यिस्थापि तांत्राांमधील ........... हे  तांत्र कोणतीही समस्या 
सोिवितािा घाई ि करता कायव करण्यापूिी विचार करण्यास प्रोत्सादहत 
करत.े (काटा- Kata) 

56. जपािी व्यिस्थापि तांत्राांमधील...............म्हणज ेकोणतेही कायव करण्याचा 
मागव/क्रम. (काटा) 

57. जपािी व्यिस्थापि तांत्राांमधील.............. म्हणज ेिास्तविक दठकाण/जागा 
ककां िा ज्या दठकाणी प्रत्यक्ष प्रकक्रया/कायव चालते ती जागा. (गेम्बा Gemba) 

58. जपािी व्यिस्थापि तांत्राांमधील गेम्बा Gemba या तांत्रािुसार ................ 
िास्तविक दठकाण/प्रत्यक्ष कामाच्या जागेिर जास्तीत जास्त िळे दिला 
पादहजे. (सुपरव्हायजरिी/अगधकाऱयाांिी) 

59. जपािी व्यिस्थापि तांत्राांमधील ............... म्हणजे जा आणण स्ितःपहा 
ककां िा समस्या प्रभािीपणे समजण्यासाठी ि सोिविण्यासाठी तथेे प्रत्यक्ष 
जाऊि पाहणी करणे. (गेंची गेन्बुस्तु Genchi Genbustu)  

60. ......... सांघटिाांमध्ये सांघटिाांच्या सिस्याांिा कुटुांबाचा भाग म्हणिू 
पाहणायचा प्रयत्ि असतो. (चीिी) 

61. चायिीज व्यिस्थापिाची सुधारणा, गनतमािता, लिगचकता आणण ........... 
ही चार तत्िे आहेत. (प्रनतसाि) 

62. ..............व्यिस्थापि हे मिुष्टय /कुटुांब कें दित  असते. (चायिीज) 
63. ........... हे व्यिस्थापिािर मजबूत सत्ता िापरूि व्यिसाय नियांबत्रत 

करण्याविषयीचे चायिीज व्यिस्थापिाचे िैसशष्ट्य आहे. (सते्तचे कें िीकरण) 
64. चायिीज व्यिस्थापिामध्ये मुख्य धोरणात्मक निणवय हे सहसा 

............माफव त घेतले जातात. (कुटुांबातील सिस्य) 



65. चीिी सांघटिाांचा आकार ..........असतो. (लहाि) 
66. चायिीज व्यिस्थापिामधील ........... याचा अथव िातेसांबांध असा होतो. 

(गुांक्सी Guanxi) 

67. चायिीज व्यिस्थापिामधील............ हे िात े सशकण्यापासूि परस्पर 
समत्रास ओळखण्यापयांतचे एक माांध्यम आहे. (गुांक्सी Guanxi) 

68. ............ िीघवकालीि स्स्थरता आणण कामगगरी यािर भर िेते. (चायिीज 
व्यिस्थापि) 

69. पररितवििािी, व्यिहारी, वपततृ्िाचे, सत्तािािी ही ......... ची िैसशष्ट्ये 
आहेत. (चायिीज िेततृ्ि) 

70. चायिीज व्यिस्थापिामध्ये व्यिसाय ि िैयस्क्तक िातेसांबांध यामध्ये फरक 
केला ........... (जात िाही) 

71. ............. व्यिस्थापिामध्ये माििी सांबांध ि आांतरसांबांध यािर भर िसतो. 
(पास्शचमात्य) 

72. ............मध्ये सांिेशिहि हे निस्ष्टक्रय असत.े (चायिीज व्यिस्थापिा) तर 
..........मध्ये सांिेशिहि हे थेट ि स्पष्टट असते (पास्शचमात्य व्यिस्थापिा) 

73. ............... व्यिसाय हा कें िविांि ूअसतो. (पास्शचमात्य व्यिस्थापिामध्ये) 
74. ............िक्तशीरपणा ि िेळेला खूप महत्ि महत्ि दिले जात.े (चायिीज 

व्यिस्थापिामध्ये) 
[सूचिा: दिलेल्या प्रशिाांमधीलच प्रशि परीके्षमध्ये विचारले जातील असे िाही.  
या व्यनतररक्त िेगळे परांतु अभ्यासक्रमातीलच प्रशिसुद्धा विचारले जाऊ 
शकतात याची सिाांिी िोंि घ्यािी. त्यामुळे सिाांिी syllabus 
ससल्याबसिुसार िाचि करणे आिशयक आहे.]  

 

All the Best 


