Q.P. Code :10075
[Time: 3 Hours]

N.B:
Q.1

[ Marks:100]

Please check whether you have got the right question paper.
1. All questions are compulsory.
2. Figures to the right indicate full marks.

Define Strategy. Explain the various corporate level strategies.

20

Q.2 a. Explain the various forms of Corporate Restructuring.
b Explain the GE Nine Matrix in detail
OR
a. Explain the process of Strategic Change
b Describe the Foreign Direct Investment (FDI) strategies.

10
10

Q.3 a. Elaborate the concept & reasons of outsourcing in India.
b. Describe the barriers of Strategic Management Information System(MIS)
OR
a. Explain the success factors of ‘Business Process Re-engineering’.
b. Write a note on Knowledge Creating Company.

10
10

Q.4 a. Explain the concept & problems of Disaster Management.
b. What are consequences occurred due to disasters?
OR
a. Describe the various types of Strategic Alliances.
b. Explain briefly the principles & practices of Corporate Governance in India.

10
10

Q.5 a. Explain the Public Private Participation (PPP) strategies.
b. Write a note on Environmental Accounting and Auditing

10
10

-----------------

1

10
10

10
10

10
10

Q.P. Code :10075
[वेळ: ३ तास ]
सूचना:

१.
२.

[ गुण:१००]

१. सवव प्रश्न आवश्यक आहे त.
२. उजवीकडील अंक पूणव गुण दर्वववतात.
३. इंग्रजी प्रश्न मळ
ू मानावेत.

व्यह
ू रचनेची पररभाषा द्या. संघटना स्तरावरील वववीध व्यह
ू रचना स्पष्ट करा.
अ. संघटना पन
ु रव चनेचे वववीध प्रकार स्पष्ट करा.

ब. जी ई नाईन मॅट्रिक्स सववस्तरपणे स्पष्ट करा.
अ. व्यह
ू रचना बदलाची प्रकिया स्पष्ट करा.

ककं वा

५.

१०

१०

अ. भारतातील बाह्यस्रोताची संकल्पना आणण कारणांचा तपर्ील द्या.

ब. व्यह
ू रचनात्मक व्यवस्थापन माट्रहती पद्धतीच्या अडथळयांचे वणवन करा.
ककं वा

४.

१०

१०

ब. ववदे र्ी सरळ गत
ुं वणुक व्यह
ू रचनांचे वणवन करा.
३.

२०

१०
१०

अ. ‘व्यवसाय प्रकिया पन
ु :व अभभयांत्ररक’ चे यर्स्वी घटक स्पष्ट करा.

१०

ब. ‘ज्ञानाजवन ननमीत कंपनी’ वर ट्रटप भलहा.

१०

अ. आपत्ती व्यवस्थापनाची संकल्पना व समस्या स्पष्ट करा.

१०

ब. आपत्तीमळ
ु े कोणते पररणाम घडून येतात?

ककं वा

१०

अ. व्यह
ू रचनात्मक एकीकरणाच्या वववीध प्रकारांचे वणवन करा.

१०

ब. भारतातील संघटना ननयमनाचे तत्वे आणण सराव संक्षिप्तररत्या स्पष्ट करा.

१०

अ. साववजननक खाजगी सहभाग व्यह
ू रचना स्पष्ट करा.

१०

ब. वातावरणीय लेखापररिण आणण अंकेिण यावर ट्रटप भलहा.

_______________________
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