Q.P. Code : 39870
[Time: Three Hours]

N.B:

Q.1.

[ Marks: 100]

Please check whether you have got the right question paper.
1. Question no 1 is Compulsory.
2. Attempt any four questions from Q.2 to Q.8
3. All questions carry equal marks.

Explain the following concepts (any 5)
a. Unity of Directions
b. Performance Appraisal
c. Time Management
d. Coordination
e. Human Skills
f. Departmentation
g. Organization Chart
h. Formal Organization

Q.2. a) Define Management. Explain the characteristics of management.
b) Explain F.W.Taylor's Scientific approach to management.
Q.3. a) What are the essentials of a good plan?
b) Write a note on decision-making process.
Q.4. a) Write the demerits of Departmentation.
b) Explain the reasons for conflict between line and staff personnel.
Q.5. a) Explain McGregor's Theory 'X' and Theory 'Y' of motivation.
b) Explain the importance of Human Resource Management.
Q.6. a) Discuss the methods of on-the-job training.
b) Explain the purpose of performance appraisal.
Q.7. a) What are the barriers to communication?
b) What is Co-ordination? How is it related to other managerial functions.
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Q.8.

Case study
Mr. Amar, one of your assistants in a fire insurance company, is in charge of a group of
clerical workers who review changed policies, endorsements, and riders, calculate
commissions, and maintain records. He is very meticulous, and everything coming out of
his group is perfect. He does not delegate authority and responsibility but rechecks in detail
all the work turned out by his group. He keeps turning back to them careless and inaccurate
work until it is perfect. As a result he is busy from early morning until late at night doing
detail work and neglecting his role as supervisor.
His workers have figured him out and are taking it easy. They do slip-shod work and
correct it as often as he returns it. You are afraid that Mr. Amar is overworking and heading
for a nervous breakdown. You have told him in general terms to delegate authority and
responsibility and to discipline his group.
Questions:
a) Why people do not delegate authority and responsibility?
b) What are some of the leadership characteristics that Mr. Amar lacks?
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[वेळ: तीन तास]

[ गुण:१००]

Please check whether you have got the right question paper.
सचू ना: १. प्रश्न क्र.१ अननवार्य आहे.
२. प्रश्न. क्र. २ ते ८ पैकी कोणतेही चार प्रश्न सोडवा.
३. सवय प्रश्नाांना समान गणु आहेत.
४.अर्ायसाठी इग्रां जी भाषेतील प्रश्न आधाभतयू मानावेत.
प्र. १
अ.
ब.
क.
ड.
इ.
फ.
ग.
ह.

खालील संज्ांचे अर्थ स्पष्ट कारा. (कोणतेही पाच)
ननर्देशानातील एकवाक्र्ता
कार्य मल्ू र्मापन
वेळ/समर् व्र्वस्र्ापन
समन्वर्
मानवी कौशल्र्े
नवभागीकरण
सांघटन तक्ता
औपचाररक सघां टन

२०

प्र. २ अ. व्र्वस्र्ापनाची व्र्ाख्र्ा द्या. व्र्वस्र्ापनाचे वैनशष्ट्र्े स्पष्ट करा.
ब. एफ.डब्लल्र्.ू टेलर र्ाांचा व्र्वस्र्ापनातील वैज्ञाननक दृष्टीकोन स्पष्ट करा.

१०
१०

प्र. ३ अ. चाांगल्र्ा ननर्ोजनाच्र्ा आवश्र्कता कोणत्र्ा आहेत?
ब. ननणयर् घेणे प्रनक्रर्ा- टीप नलहा.

१०
१०

प्र.४ अ. नवभागीकरणाच्र्ा मर्ायर्दा नलहा.
ब. साखळी आनण तज्ञ अनधकाऱर्ामां ध्र्े उर्दभवणाऱर्ा वार्दाच
ां ी कारणे स्पष्ट करा.

१०
१०

प्र.५ अ. मॅकग्रेगरचा नसद्ाांत ‘क्ष’ व नसद्ाांत ‘र्’ स्पष्ट करा.
ब. मनष्ु र्बळ व्र्वस्र्ापनाचे महत्त्व स्पष्ट करा.

१०
१०

प्र.६ अ. कार्य स्र्ळावरील प्रनशक्षणाच्र्ा पद्तींची चचाय करा.
ब. कार्य मल्ू र्मापनाचे उद्देश स्पष्ट करा.

१०
१०

प्र.७ अ. सांवार्दातील अडर्ळे कोणते?
ब. समन्वर् म्हणजे कार्? ते इतर व्र्वस्र्ापकीर् कार्ायशी कसे सांबांनधत आहे?

१०
१०
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प्र.८

व्यष्टी अध्ययन
बर्दललेली धोरणे, सही आनण मान्र्ता, कनमशन मोजणे आनण नोंर्दी ठे वणे र्ा कामाांसाठी कार्यरत
असलेल्र्ा कमयचाऱर्ाांच्र्ा समहु ाचा श्री अमर हा तमु चा एक सहाय्र्क प्रभारी आहे. तो अनतशर् सावध
आहे आनण त्र्ाच्र्ा समहु ातनू बाहेर र्ेणाऱर्ा सवय बाबी र्ोग्र् प्रकारे तर्ार के लेल्र्ा असतात. तो
अनधकार आनण जबाबर्दारी प्रर्दान करत नाही तर त्र्ाच्र्ा सांघातील कननष्ाांनी के लेल्र्ा कामाला तो
वारांवार तपासतो. ननष्काळजीपणे के लेले काम आनण अचूक नसलेले काम जोपर्ंत र्ोग्र् होत नाही
तोपर्ंत तो ते कननष्ाांकडे परत पाठवतो. र्ाचा पररणाम असा होतो की तो रात्री उनशरापर्ंत कामात
गतांु नू असतो आनण त्र्ाचे पर्यवक्ष
े क म्हणनू त्र्ाच्र्ा भनू मके कडे र्दल
ु यक्ष होत आहे. त्र्ाच्र्ा कामगाराांनी
त्र्ाची शैली स्वीकारली आहे आनण त्र्ाला सहजेतेने घेत आहेत. ते जेव्हा जेव्हा काम परत र्दरुु स्तीसाठी
र्ेते तेव्हा र्दरुु स्ती करतात. तम्ु हाला नभती वाटत आहे की श्री. अमर हे अनत काम करत आहेत आनण
त्र्ातनू त्र्ाांना गभां ीर आजार उर्दभवू शकतो. तम्ु ही त्र्ाला सहजपणे अनधकार आनण जबाबर्दारी
कननष्ावां र सोपनवण्र्ाचे आनण त्र्ानां ा नशस्त लावण्र्ाचे सनू चत के ले आहे.
प्रश्न:
अ. लोक अनधकार आनण जबाबर्दाऱर्ा प्रर्दान का करत नाहीत?
१०
ब. कोणत्र्ा नेतत्ृ व वैनशष्ट्र्ाांचा श्री.अमर र्ाांच्र्ात अभाव नर्दसनू र्ेतो?
१०
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