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१.
उ पातळीवरील ेरणा चांगली ______ कडे नेली पािहजे.
अ.
बि से
ब.उलाढाल
क.नोकरीतील कामिगरी
ड.समाधान
२.

वयं-काय मता िस ांत लोकां या ______ ब लचा िव ास
यां या वतनावर कसा प रणाम क शकतो याब ल संबंिधत आहे.
अ.
पयावरण
ब. वतः या मता
क.सहकारी
ड.सं था
३.
कृ ती िस ांत ______ म ये िवकिसत के ला गेला.
अ.
जमनी
ब. ा स
क.अमे रका
ड.इटली
४.
_______ सह दृढ संबंध शोध यात नीड िस ांतांवरील
संशोधन अयश वी झाले.
अ.
जॉब परफॉम स
ब.उलाढाल हेतू

क.कामाचे समाधान
ड. ेरणा
५.
मॅ लोची आव यक ेणीब िस ांत, ितसरा तर हणजे
_____ या गो ीची गरज होय.
अ.
सुर ा
ब.शारी रक
क. ेम
ड. वत: ची शंसा
६.
_____ यांनी दोन घटक िस ांत दलाआहे.
अ.
मॅ लो
ब. वृम
क.थोरं िडक
ड.हजबग
७.

ा यां या गरजेशी संबंिधत नोकरी या बाब ना _____
हणतात.
अ.
ेरणा घटक
ब.मानसशा ीय घटक
क. व छता घटक
ड.मूलभूत घटक
८.
नोकरी समाधान वाढिव यासाठी िनयो ांनी _____ घटक
वाढवले पािहजेत.
अ.
ेरणा घटक
ब.मानसशा ीय घटक

क. व छता घटक
ड.मूलभूत घटक
९.
भावाचा िनयम ____ ने दला होता.
अ.
मॅ लो
ब. वृम
क.थोरं िडक
ड.हजबग
१०. सवात जुना
अ.
मॅ लो
ब. वृम
क.थोरं िडक
ड.हजबग

११.
ेरणा कवा श
काय आहे.
अ.
दोन
ब.चार
क.तीन
ड.पाच

यात अपेि त िस ांत _____ यांनी दलाहोता.

हे _____ कारचे बोधिनकतेचे गिणतीय

१२. जर समीकरणाचे कोणतेही घटक शू य असतील तर ेरणा
____ होईल.
अ.
अिधक
ब.शू य

क.कमी
ड.खूप कमी
१३. _____ असले या लोकांना िव ास असतो क ते काय कर यास
स म आहेत आिण य कर यास वृ होतील.
अ.
वत: ची शंसा
ब. वत: ची काय मता
क.बि से
ड.समाधान

१४._____ही एक मयादा आहे याम ये लोक वतःला वाय हणून
पाहतात आिण इतरां या ऐवजी यां या वतः या आवडी आिण गरजा
यावर ल क त करतात.
अ.
आंत रक
ब.
व
क.बा ता
ड.सामूिहकता
१५.______ हणजे िजथे लोक वतःशी संबंिधत असले या गटांवर
ल क त क न वत: ला इतरांशी जोडलेले हणून पाहतात.
अ.
आंत रक
ब.
व
क.बा
ड.सामूिहकता

१६.जेडीआयम ये कती आयट स आहेत?
अ.
१00
ब.८२
क.२00
ड.७२
१७.जेडीआय कोणी तयार के ला?
अ.
पीसी ि मथ, कडल आिण िलन १९६९
ब.वेस, डेि हस, लोफ ट, आिण इं लंड १९६६
क.पीसी ि मथ, कडल आिण िलन १९७२
ड.िपचलर आिण वॉलेस, १९६४

१८.जेडीआय या बाब वर ल क त करते ते आहेत अ.
ि वादी / सामूिहक, पु ष व, उजा अंतर, अिनि तता टाळणे
ब.काय, वेतन, बढती संधी, पयवे ण, सहकारी
क.कामाचे व प, सुर ा, सं ेषण, नोकरी या अटी
ड. ज बेिन फ स, सहकम , बढती, वेतन
१९.जॉब इन जनरल के ल _____ यांनी िवकिसत के ली.
अ.
पे ीिसया के न ि मथ, १९७२
ब. पे टर, १९६९
क.इरॉनसन एट अल, १९८९
ड.िपचलर आिण वॉलेस, १९७५

२०.जॉब समाधानाची पयावरणीय पूवि थती काय आहे?
अ.
नोकरीची वैिश े, वेतन, याय
ब.वैयि क / सामूिहक, पु ष व, उजा अंतर, अिनि तता टाळणे
क. ि म व, लग, वय, सं कृ ती
ड.पयवे ण, वेतन, काम, बढती.
२१. भावी जॉब वैिश े िस ांत _____ यांनी दलेला होता.
अ.
पे ीिसया के न ि मथ, १९७२
ब.हॅकमन अँड ओ डहॅम, १९७६
क.वेस, डेि हस, लोफ ट, आिण इं लंड १९६६
ड.िपचलर आिण वॉलेस, १९७५
२२.नोकरीची चांगली कामिगरी कशामुळे होते?
__________ य →नोकरीतील कामिगरी
अ.
कामाचे समाधान
ब.वकलोड
क.बि से
ड.काय मता
२३..नोकरीची कामिगरी आिण समाधानाचा दुवा काय आहे?
कामाचे समाधान → _______ →नोकरीतील कामिगरी
अ. य
ब.वकलोड
क.बि से
ड. काय मता

२४.नोकरी या समाधानास मू स जोडणारा पुरावा कोणाला
सापडला?
अ.
फु लर, टॅनटन, फशर, ि प झमलर, रसेल आिण ि मथ
ब. अ कनाझी, हाटल आिण डाऊस
क. ीफ आिण वेईस
ड.कासवेल आिण अॅलन
२५.कामा या ठकाणी िविश भावनां या आव यक अिभ
______ हणतात.
अ.
भाविनक असंतोष
ब.भाविनक म
क. ावसाियक बांिधलक
ड. भावी घटक
२६.______ हा एक कारचा भाविनक म आहे?
अ.
पृ भाग अिभनय
ब.भाविनक असंतोष
क.सं ाना मक असंतोष
ड.वागणूक

२७._______ श

या पाच तळांचे वणन करतात.

अ.
च आिण रे वेन
ब.फे रस आिण सहकारी
क.
य क
ड.फॉ स आिण टॉलवथ

स

२८.सुपरवायझरकडेअसलेली ______ ही ान आिण त ांवर
आधा रत आहे.
अ.
िभ श
ब.कायदेशीर श
क.त श
ड.स ची श
२९.______ ही पयवे का या नोकरी या शीषकाम ये अंतभूत श
असते
अ.
िभ श
ब.कायदेशीर श
क.त श
ड.स ची श
३०.अनुशासना मक कृ ती, दंड, गोळीबार कवा पगार कपात क न
अधीन थांना िश ा दे याची मता सुपरवायझरची______ आहे.
अ.
पुर कार श
ब.कायदेशीर श
क.त श
ड.स ची श
३१.____ यांनी राजक य श
अ.
च आिण रे वेन
ब.फे रस आिण सहकारी
क.य क
ड.फॉ स आिण टालवथ

ची सू े दली.

३२.सं थेत यां या ारे राजक य श
जाते असे ___ मा यम आहेत.
अ.
दोन
ब.चार
क.तीन
ड.पाच

ा के ली जाते आिण टकिवली

३३.______ यांनीराजक य कौश य चार आयामांम ये िवभागले आहे.
अ.
च आिण रे वेन
ब.फे रस आिण सहकारी
क.य क
ड.फॉ स आिण टॉलवथ
३४._______ हणजे लोक आिण सामािजक प रि थती समजून
घे याची मता होय.
अ.
सामािजक चेतना
ब.नेटव कग मता
क.पर पर भाव
ड. प पणे ामािणकपणा
३५.______ हा इि छत लोकां या वागणुक त गुत
ं यासाठी कवा
िविश थान वीकार याचे कौश य आहे.
अ.
सामािजक चेतना
ब.नेटव कग मता
क.पर पर भाव
ड. प पणे ामािणकपणा

३६._____म ये अनेक
शी संबंध िवकिसत करणे आिण उ ी े
सा य कर यासाठी या संबंधांचे व थापन करणे समािव असते.
अ.
सामािजक चेतना
ब.नेटव कग मता
क.पर पर भाव
ड. प पणे ामािणकपणा
३७._____ हणजे खरोखर ामािणक, मु
अस याचे दस याचे कौश य आहे.
अ.
सामािजक चेतना
ब.नेटव कग मता
क.पर पर भाव
ड. प पणे ामािणकपणा

आिण िव ासाह

३८.______ यांना आढळले क पारं पारीक छळ कर याचे सवात
सामा य कार आहेत.
अ.
च आिण रे वेन
ब.फे रस आिण सहकारी
क.य क
ड.फॉ स आिण टॉलवथ
३९.________ यांनी ने यांमधे सापडले या िबग फाइव ल णांिवषयी
अ यास के ला.

अ.
रँ डल, १९५६
ब.जज, बोनो, आयिलस आिण गेरहाड, २00
क.होगन, कफ आिण होगन, १९९४
ड. लेशमन आिण हॅ रस, १९६२

४०.सं था मक िवकास तं ांम ये ___ चा वापर समािव असतो जी
कमचायाना काय मता सुधार यास आिण सहकायाशी अिधक
भावीपणे संवाद साध यास मदत करते.
अ.
आ थक त वे आिण कायप ती
ब. संघटना मक त वे आिण कायप ती
क. वतणूक िव ान त वे आिण कायप ती
ड. औ ोिगक त वे आिण कायप ती
४१.. अमना कस आिण बेिडयन या मते, ओडी एक ___

या आहे.

अ. सोपी
ब. ज टल
क. म टी टेज
ड. दृढ
४२._____ या पातळीवर, जे लोक लविचक आहेत आिण नवीन
गो ी िशक यास यांना आवडतेतेनेहमी बदल वीकारतात.

अ.
संघटना मक
ब.वैयि क
क.
प रवतनशील
ड. व थापक य
४३.संघटना मक दृ ीने, कमचा या या बदल वीकार या या वृ ी
म ये_____ हा एक मह वपूण घटक असतो.
अ.
लविचकता
ब.नेतृ व
क.
मालक व
ड. प रवतन

४४._____ अनुयायांना बदल वीकार यास ो सािहत क

शकतात.

अ.
प रवतनवादी नेते
ब. भावी नेते
क. ेरक नेते
ड. व थापक
४५.सव ण अिभ ायम ये ___ मुख चरणांचा समावेश आहे.
अ.
१
ब.अनेक
क.२
ड.३

४६.सव णातील डेटा ____ म ये संकिलत के ला जातो.
अ.
फाईल
ब.अहवाल
क.फॉम
ड.पु तक
४७.___ दृि कोनात एकि तपणे अिधक भावीपणे कसे काय करावे
याब ल चे िश ण समािव आहे.
अ.
यािभमुख
ब. कायािभमुख
क.आंतरवैयि क
ड. संघािभमुख
४८.१९

ा शतकातील सवात जुना िस ांत कोणता आहे?

अ.
नोकरशाही िस ांत
ब.िस ांत ए स आिण वाय
क.ओपन िस टम िस ांत
ड.सामािजक तं ानाचा िस ांत
४९.सव सामा य णाल म ये सामा य असले या १0 घटकांचे वणन
कोणते िस ांत करते?
अ.
नोकरशाही िस ांत
ब.िस ांत ए स आिण वाय
क.ओपन िस टम िस ांत
ड.सामािजक तं ानाचा िस ांत

५०.कोणता िस ांत लोक आिण तं
संबंिधत आहे?
अ.
नोकरशाही िस ांत
ब.िस ांत ए स आिण वाय
क.ओपन िस टम िस ांत
ड.सामािजक तं ानाचा िस ांत

ानामधील पर परसंवादाशी

