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BCOM 1 SEM 2 

 

Subject:    विषय – आिश्यक मराठी 2 

१) ती फुलराणी कवितचे्या किीचे नाि काय ? 

अ) बालकिी   ब) अनंतफंदी  क) एकनाथ पाटील ड) प्रज्ञा पिार  

2) झपताल कवितते कोणत्या स्त्रीच्या व्यक्ततमत्त्िाचे पैलू ददसतात? 

अ) स्त्िाततं्र्य स्त्री  ब) संसारीक स्त्री  क) विद्रोही स्त्री  ड) समतािादी स्त्री 

 3) माझ्या मना बन दगड च्या कविततेून कोणती जाणीि जागतृ होती?  

अ)सामाक्जक   ब) धार्मिक   क) राजकीय  ड) व्यक्ततगत 

4) फाटकी गोधडी, आंबट िास या प्रततमा कोणत्या कवितेतील आहेत?           

अ)गोधड  ब) चळिळ म्हणजे   क)मानिाचा धमि  ड) शहर एक उदास 

पोकळी  

5) अरे भल्या माणसा तेिढाच त्याला ध्यास असतो.. ही काव्यपंतती कोणत्या 
कवितेतील आहे?  

अ) चळिळ म्हणज े  ब) गोधड   ब) फुलराणी   ब) आग आणण फुफाटा 

6) माणसासारखा माणसू असूनही या कवितते पुरुषाचा स्त्रीबद्दल दृक्टटकोन कसा 
आहे? अ)सकारात्म   ब)नकारात्मक  क) चांगला   ड) बरा 

 7)'आग आणण  फुफाटा' या कवितेतून कशािर भाटय केले आहे?  

अ) स्त्री िेदना   ब)पुरुषांच्या समस्त्या   क) संसाररक समस्त्या 
  ड)युिकांच्या समस्त्या 
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 8)शहर -एक उदास पोकळी कवितेची मध्यिती भूर्मका कोणती आहे?  

अ)खेड ेि शहर संदभाित  ब) देशाचा संदभाित क) राज्य संदभाि ड)तालुके 

संदभाित 

9) तनबंधाची शैली कशी असािी?  

अ) साधी-सोपी ब) अिघड   क) फतत आलकंाररक   ड) फतत 

उपमा युतत 

१0)आत्मितृ्त पर तनबंधात तनिेदन तंर कोणते िापरले जाते?  

अ) एक िचनी  ब) ततृीय पुरुषी क) द्वितीय पुरुष   ड) मनाच े

11)या शब्दातील तनबंधाला साधारणपणे सामान्य तनबंध म्हणतात. 

अ)एक हजार ते तीन हजार शब्द  ब)500 ते 1000 शब्द                

क) शंभर ते अडीचश ेशब्द  ड) 100 ते 300 शब्द 

 

Subject - Management Principles and Applications paper 2 
 

11. फे्रडरिक हिज बर्ग य ांनी ------------- सिद् ांत म ांडल  
 अ.  क्ष  ब. य   क. व्दि घटक   ङ  झेड 

 

12. ननव्चित उददिष्ट र् ठण्य ि ठी इति ांन  प्रोत्ि दहत किण्य िी योग्यत  म्हणज े

 अ.  नेततृ्व   ब. ननयोजन   क.  क यग प्रेिण   ङ पूव गनुम न 

 

13. क यग प्रेिणेिे प्रमुख ककती प्रक ि आहेत 
 अ. तीन  ब. िोन  क. ि ि ङ िह  
 

14. अदहांिेच्य  म र् गने लढण्य िी नेततृ्व शैली -----------------य ांिी होती 
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 अ.सशव जी मह ि ज       ब. भर्तसिांर् क.  िुभ ष िांद्र बोि ङ  मह त्म  र् ां्ी 
 

15. दयवस्थ पन िे िवग अध्क ि एक ि नेततृ्व कड ेअिणे म्हणजे--------- नेततृ्व शैली 
हो 
 अ. एकतांत्री  ब.  लोकश ही  क. मुक्त   ङ  िम न 

 

16. आधथगक प्रलोभन ेम्हणज े

 अ. मूळ पर् ि  ब.  मह र् ई भत्त    क. बोनि   ङ विील 

िवग 
17. केलेल्य  क य गबदिल समळण ि  मोबिल्य िी अपेक्ष  ठेवून जेदह  दयक्ती क यगित 

होते त्य ि........ क यग प्रिेण  अिे म्हणत त 

 अ.  स्व भ ववक   ब. अांतस्थ    क. स्व भ ववक    ङ अांतस्थ 
 

18. -------------- म्हणज ेदयवि य त क य कि यिे आणण क य गिे मूल्यम पन तिेि 

योजनेनुि ि क यग पूतगत  होण्य ि ठी उप ययोजन  किणे 
 अ.  नेततृ्व  ब.  पूव गनुम न क.  ननयांत्रण  ङ  क यग प्रण  
 

19. म नवी र्िज ांच्य  शे्रणीि  सिद् ांत----------------- य ांनी म ांडल  
 अ.  टेलि ब. मॅस्लो     क. वेबि    ङ  लीांकतग 
 

20. ननणगय घेण्य च्य  क य गिे ववकें द्रीकिण अिण िी आणण िवग घटक ांन  िहभ र्ी 
करून घेण िी नेततृ्व शैली म्हणज े
 अ. एकतांत्री  ब. लोकश ही  क. मुक्त    ङ िम न 
 

21. दयवि य िांघटनेत दयवस्थ पकीय क य गिी योग्य ििन  अिणे हे िमन्वय िे -------

होय 

 अ.  वैसशष््य  ब. तांत्र   क. प्रक ि   ङ महत्व  
 

22. झेड सिद् ांत ----------------- य ांनी म ांडल  
 अ.  टेलि ब.  वेबि  क.  व्स्मथ    ङ  ववसलयम औधि 
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Subject Name   : Principles of Marketing Paper II 

 

 

1 ) वस्तू ककां व  िेवेिे ग्र हक ांि ठी िांख्य त्मक स्वरूप त िशगववलेले मूल्य म्हणजे------ होय 

अ ककां मत  ब ककां मत नन् गिण  क ववक्री  ड कोणतेही न ही 
 

2) वस्तचू्य  ककमतीवि परिण म किण िे प्रमुख---- घटक आहेत 

 अ तीन   ब ि ि   क िोन   ड प ि 

 

3 ) वस्तूच्य  ककमतीवि परिण म किण िे अांतर्गत घटक म्हणज-े--- 

 अ उत्प िनखिग  ब वस्तूजीवनिक्र क ववपणनसमश्रण ड विीलिवग 
 

4)वस्तूिी ---- प्रमुख वैसशष््ये अित त  

 अ ि ि  ब प ि  क िोन   ड तीन  

 

5)भौनतक र्ुणक हे वस्त ूिे ------वैसशष््य आहे 

 अ  दृचय  ब अदृचय क ि म नयक  ड कोणते ही न ही 
 

6)िांिेश िे प्रक्षेपण हे वस्तिेू--- ----वैसशष््य आहे 

 अ दृचय  ब अदृचय क ि म नयक  ड र्सभगत  

 

7) कृषी वस्तू वस्तूच्य  ----- वर्ीकिण आहे 

अ दटक उपण िे  ब उत्प िन  स्वरूपिे क उपयोर् नुि ििे ड िांस्क ि िे  

 

8)ज्य  वस्तूांि  उपयोर् ििुऱ्य  वस्तूांच्य  उत्प िन ि ठी केल  ज तो अश  वस्त ूम्हणज-े--- 

वस्तू होय  

अ उपभोग्य  ब ननसमगती  क औदयोधर्क  ड आवचयक  

 

9) वस्तूब ज ि पेठेत ओळखत  य वी आणण िांिेश वहन िे ि ्न म्हणून त्य ि  ववपणन आत 

उपयोर् दह व  म्हणून वस्तलू  दिलेले न व म्हणज-े---- होय 

अ ब्रँड   ब दय प िीधिन्ह  क हमी   ड धिन्हन म  
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10) जेदह  धिन्हन म िांबांध्त क यदय नुि ि नोंि होऊन त्य ि  क यिेशीि म न्यत  घेण्य त 

येतेत्य ि ------ म्हणत त 

 अ ब्रँड   ब पत   क हमी   ड दय प िीधिन्ह 

 

11) उत्प िन िांस्थ  वैयव्क्तक आवडीनुि ि उत्प िन ांिी धिन्हे न वे ठेवत त त्य ि---- 

धिन्हन म अि ेम्हणत त 

 अ वैयव्क्तक  ब कौटुांबबक  क उत्प िक  ड ववतिक  

 

12) उत्प िन िांस्थ  आपल्य  िवग प्रक ििे उत्पन्न ि ठी धिन्हन म व पित त त्य ि ----

-  धिन्हन म म्हणत त 

 अ वैयव्क्तक  ब कौटुांबबक  क उत्प िक  ड ववतिक 

 

13) वस्तू आवेष्टनिे प्रमखु ----- प्रक ि आहेत  

 अ िोन   ब तीन   क ि ि   ड प ि  

 

14) वस्तू आवेष्टनिे उदिेश म्हणज े---- 

अ वस्तूिे िांिक्षण  ब वस्तूओळख  क ववक्री व ढ  ड विीलिवग  
 

 

Answer Key  
 

 

1 अ 6 ड 11 अ 

2 अ 7 ब 12 क 

3 ड 8 क 13 ब 

4 अ 9 अ 14 ड 

5 अ 10 ड   
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Subject        :  English for Business Communication II 

 

       1)Abdul Latif was called ................. 

a) Ali        b) Potters Boy          c)Late latif      d)fisherboy   

 

2) Madam Loisels first name was .............  

a) Jeanne    b)Mathilde    c)Seine    d)Ramponneau  

 

3)  Madam Forestier was Mathildes.......... 

 

a) neighbour b)sister      c)friend       d)mother  

 

4)  Who is the poet of “ I Thank You God “ 

   a)   Bernard Dadie                 b) Mulk Raj Anand     

   c)Rabindranath Tagore          d) William Shakespear 

 

5)    .................... is the colour of special occasion.  

 

      a)    Black       b) Grey       c)Red       d) white 

 

 6)What did Ali lack ?  

        a)dump & deaf    b) physical vitality     c)mental     d) blindness 

 

  7) Monsieur Loisel was a .............in the Ministry of  Education 

a) Minister       b)officer        c)clerk          d) secretary 

 

 8)  Which song did Ali sing at the end of the school? 

a) National Anthem                     c) clerk    

b) Patriotic song                          d) secretary 

 

  9) Thirty six swords and thirty six fires refers to the ..............of chirst. 

a) birth                                         c) crucifixation  

b) struggle                                   d)  work 

 

 10) The actual worth of the lost necklace was as about .........france.  

a) five hundred   b)four hundred     c) one thousand    d) five thousand 
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 11) To whom does Dadie compare the blacks?  

a) God                                  c) White man 

b) Jesus chirst               d)  Poor people 

       

 12)According to Abduls father he is as yet.................. 

a) unbaked clay        b)school boy          c)master      d)potter  

                                                       

 

 13) Loisel had to attend office at   ...........   in the morning 

a) nine            b)ten        c)eight       d) eleven 

 

 14)The poem ‘ I Thank You God’ celebrates...............  

 

a)being white     b)being black      c)African slavery     d)African 

Independence 

           

Answer Key 

 
1 c 

2 b 

3 c 

4 a 

5 d 

6 b 

7 c 

8 a 

9 c 

10 a 

11 b 

12 a 

13 b 

14 b 
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विषय -  सूक्ष्म अथिशास्त्र II 
मके्तदार हा एकमेव उत्पादक असल्याने तो वसू्तची .................. ठरववणारा असतो.  

अ वकिं मत  

ब ववक्री  

क खचच  

ड मागणी  

मके्तदार हा नेहमी जास्तीत जास्त ................... वमळववण्याचे उद्धिष्ट साध्य करतो.  

अ नफा  

ब तोटा  

क अवतररक्त क्षमता 

ड ववक्री  

मागणी वक्र ...................... उताराचा असतो.  

अ धनात्मक  

ब ऋणात्मक  

क खालून वर जाणारा  

ड उजवीकडून डावीकडे  

उत्पादकाचे आवधक्य हे नेहमी उत्पादकास वमळणाऱ्या ................... पेक्ष्या जास्त असते.  

अ ववक्री  

ब नफा  
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क तोटा  

ड वकिं मत  

 

पूणच स्पधेच्या बाजारात उत्पादन केलेल्या वसू्तिंचे रिंग, रूप. आकार, चव, गुणधमच, दजाच, 

रचना, सुबकता, वटकाऊपणा, वेस्टन, वजन इ. बाबी ............. असतात.  

अ वेगवेगळ्या  

ब विन्न  

क एकवजनसी 

ड ववववध  

मके्तदार म्हणजे ........................ वर वनयिंत्रण.  

अ मागणी  

ब मके्तदारी  

क पुरवठा  

ड वरील सवच  

उत्पादकाने उत्पादन केलेल्या एकाच प्रकारच्या वसू्त वेगवेगळ्या ग्राहकािंना ववववध वकिं मतीस 

ववकणे म्हणजे ................... होय.  

अ अल्पावधकार  

ब मके्तदारी  

क वसु्तिेद  

ड मुल्यिेद  
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........................ काळात उद्योगसिंस्थेचा समतोल होण्यासाठी सीमािंत प्राप्ती आवण सीमािंत 

खचच समान व्हावे लागतात. 

अ अल्पकाळ  

ब दीर्चकाळ  

क अवतदीर्चकाळ  

ड िरीलपैकी नाही  

एकावधकार वकिं मत सिंयुक्त द्धस्थतीत सीमािंत खचाचचे जे अवधक्य असते, त्याला ...................... 

शक्ती असे म्हणतात.  

अ एकावधकार  

ब उल्पावधकार  

क अल्पजानावधकार 

ड यापैकी नाही  

आिास खिंड ...................... मुळे वनमाचण होतो.  

अ दुवमचळता  

ब अल्पकाळ 

क दीर्चकाळ 

ड वरीलपैकी सवच  

मके्तदारीमधे्य सीमािंत प्राप्तीचा वक्र हा सरासरी प्राप्ती वक्राच्या ............... पातळीवर असतो.  

अ वरच्या  

ब खालच्या  
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क मध्यम  

ड द्धस्थर  

मके्तदार ....................... धोरणाचा स्वीकार करून फायदा वमळवतो.  

अ वकिं मत  

ब मागणी  

क अवपुिंजन (डिंवपग)  

ड मुल्यिेद 

प्रा. जे. एम. केन्स यािंनी मके्तदारी शक्तीचे मापन करण्यासाठी ................... ववचार केला.  

अ छेदक लववचकता  

ब वकिं मत लववचकता  

क गुणोत्तर पित  

ड अवतररक्त नफा  

प्रते्यक बाजारातील सीमािंत प्राप्ती ही मके्तदाराच्या .................... इतकी असावी.  

अ सरासरी प्राप्ती  

ब सीमािंत प्राप्ती  

क सीमािंत खचच  

ड सरासरी खचच  
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सीमािंत खचाचचा वक्र (सी. ख.) हा .......................... आकाराचा असतो.  

अ L 

ब U 

क V 

ड उलटा U 

उत्तरे  

प्रश्न क्र.  उत्तरे  प्रश्न क्र.  उत्तरे  

१ अ ११ ब 

२ अ १२ क 

३ ब १३ ड 

४ ब १४ क 

५ क   

६ क   

७ ड   

८ अ   

९ अ   

१० अ   
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Subject: Financial Accounting (Paper - II) 

1. The balance of the goods sent to branch a/c is transferred to the _________. 

A) Branch A/c    

B) B) Trading A/c 

C) Purchases A/c    

D) Trading or Purchase A/c 

2. Stock reserve in relation to closing stock appears on the ________. 

A) Cr. Side of Branch A/c 

B) Dr. Side of Branch A/c 

C) Branch Profit & Loss A/c 

D) None of these  

3. Normally Single entry system suitable for _______. 

A) Small Scale Business 

B) Large Scale Business 

C) Both of them 

D) None of them  

4. The amount of credit purchases is determined by preparing ________. 

A) Bills Receivable A/c   

B) Bills Payable A/c 

C) Total Debtors A/c   

D) Total Creditors A/c 

5. The capital in the beginning of the accounting year is ascertained by preparing ____. 

A) A Cash A/c 

B) An Opening Statement of Affairs 

C) Total Debtors A/c 

D) None of these  

 

 

 

6. In case of Net worth method of single entry system; the Net Profit is ascertained by 

comparing opening and closing __________. 

A) Cash balances     

B) Capitals 

C)  Bank balances     

D) Debtors 

7. Closing Creditors can be ascertained by preparing__________. 

A) Total Creditors A/c    

B)Total Debtors A/c 



QUESTION BANK                                                    Dept. of Commerce, Night College kolhapur 
 

C) Bills Receivable A/c               

D) Bills Payable A/c 

8.In Single Entry mostly: _______ 

A) Personal aspects of transaction are recorded         

B) Nominal aspects of transaction are recorded 

C) Real aspects of transaction are recorded 

D) All of the above 

9. If Opening Capital is Rs. 65000 & Closing Capital of Rs 90000, then Profit or Loss of Rs. 

______________. 

A) Loss of Rs.25000   

B) Profit of Rs. 15000 

C) Profit of Rs. 25000   

D) Profit of Rs. 20000 

10.Loading in the goods sent to branch is recorded in ________ Account. 

A) Branch A/c    

B) Branch Adjustment A/c 

C) Branch P & Loss A/c                

D) Branch Expenses A/c  

11. The Price paid by the purchasing company to the firm which has sold its business is 

called __________. 

A)  Net Worth    

B) Purchase consideration  

C) Lump-sum    

D) None of these 

12. Purchase Consideration received in the form of shares is distributed among the partners in 

the __________ratio. 

 A) Profit Sharing     

B) Capitals  

C) Final Claims    

D) Capital & Reserves 

 

 

 

 

 

13. Purchases Consideration payable by purchasing company to the vender firm is calculated 

by taking the _________ values of assets. 

A) Book 

B) Economic 

C) Agreed 

D) Realisable 
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14. The question of calculation of purchase consideration does not arise in the case of 

________. 

A) Net Asset Method    

B) Net Payment Method 

C) Lump-sum Method    

D) None of these 

15. The Purchase consideration to be received from the limited company is ____________. 

A) Debited to Realisation Account 

B) Credited to Realisation Account 

C) Credited to Purchasing Company Account 

D) Debited to Partners Capital Account 

ANSWER KEY  

 

MCQ No Answer 

1  D 

2 B 

3 A 

4 D 

5 B 

6 B 

7 A 

8 A 

9 C 

10 B 

11 B 

12 C 

13 C 
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विपणन भूगोल 2  (Marketing Geography) 
 

1.बाजार पेठ हे कोणाचे एकर येण्याचे दठकाण होय? 

 अ.ग्र हक ब. विके्रत े क. विके्रते ि ग्राहक ङ या पैकी नाही 
 

2.एकाच बाजार पेठेतील विविध उत्पादकांचे संबंध कस ेअसतात? 

 अ. स्त्पधिक ब. र्मरत्िाचे क.एकोप्याचे ङ या पैकी नाही 
 

3.खालील पैकी तनर्मितीची प्रक्रक्रया कोणती? 

 अ.वितनमय  ब. उत्पादन  क. िाहतूक ङ या पैकी नाही 
 

4.कोणत्या प्रकारच्या बाजार रचनेत अनेक विके्रते ि ग्राहक असतात? 

अ.पूणिस्त्पधाि ब. मततेदारी क्र. द्विमततेदारी ङद्विपक्षीयमततेदारी 
 

5.कोणत्या बाजार रचनेत स्त्पधेचा अभाि असतो? 

अ.मततेदारी ब. पूणिस्त्पधाि क. अपूणिस्त्पधािङयापैकीनाही 
 

6.कोणत्या बाजार रचनेत सिि उत्पादक परस्त्परािलंबी असतात ? 

अ.बहुमततेदारी ब. मततेदारी क. पुणिस्त्पधाि ङद्विमततेदार 
 

7.बाजार पेठेतील स्त्पधेचा काय पररणाम होतो? 

अ.क्रकमतीकमीहोतात   ब. क्रकमतीिाढतात 

क. क्रकमतीिरपररणामहोतनाही ङयापैकीनाही 
 

8.बाजार पेठेतील स्त्पधेमुळे उत्पादनाच्या दजाििर काय पररणाम होतो? 

 अ. घटहोत े ब. तसाच राहतो  क. िाढ होते  ङ यापैकीनाही 
 

9.मागणी ि क्रकंमत यांचा संबंध कसा आहे? 

 अ.व्यस्त्त  ब. सम  क. संबंधनाही  ङ यापैकीनाही 
 

10.दैतनक बाजार पेठेस काय म्हणतात? 

अ.अततअल्पािधी बाजार पेठ  ब. अल्पािधीत बाजारपेठ 

क. ददघाििधी बाजारपेठ   ङ या पैकी नाही 
  

11.कृषी उत्पन्न बाजार सर्मती खालील पैकी कोणत्या प्रकारची बाजार पेठ आहे? 

अ.तनयंत्ररत बाजारपेठ  ब. भाग बाजारपेठ 
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क. तनयंत्ररत बाजारपेठ  ङ या पैकी नाही 
 

12.विविध िस्त्तूंच्या बाजारपेठस काय म्हणतात? 

अ.र्मश्र बाजारपेठ  ब. विशेषीकृत बाजारपेठ 

क. भांडिल बाजारपेठ  ङ या पैकी नाही 
 

13.खालील पैकी स्त्पधेच्या दृटटीने पररपूणि बाजार पेठ कोणती? 

 अ. अपूणि बाजारपेठ  ब. पूणि बाजारपेठ 

 क. विशेषीकृत बाजारपेठ  ङ या पैकी नाही 
 

14. उत्पाददत िस्त्तूंचा िापर म्हणज ेकाय? 

अ. व्यापार  ब. उत्पादन क. िाहतूक ङउपभोग 

 

15. वितरण व्यिस्त्थेतील शेिटचा टप्पा कोणता? 

अ. क्रकरकोळ व्यापारी ब. घाऊक व्यापार क. उत्पादन ङ यापैकीनाही 

 

Answer Key 

1. क – ववके्रते व ग्राहक  11.क - वनयिंवत्रतबाजारपेठ 

2. अ – स्पधचक 12. अ – मिश्र बाजारपेठ 

3.अ – मिमििय 13. ब - पूणचबाजारपेठ 

4. अ – पूर्ण स्पधाच 14. ङ –उपिोग 

5. अ - मके्तदारी  15.अ – वकरकोळ व्यापारी 

6. ङ - विमके्तदार   

7. अ – वकमती कमी होतात   

8. क - वाढहोते   

9.अ – व्यस्त    

10. अ – अवतअल्पावधी बाजार पेठ  

 


