
Shivaji University, Kolhapur - Examination, March 2020 
 

B.Voc- RETAIL MANAGEMENT AND I.T. (Part III- Sem- VI) 
Research Methodology for Retailing – II (Paper- XXXXVI) 

Sub Code :  68135   Total Marks : 50 
Day and Date   : ______day, ____- ___- 2020 Time : ____ 

to ____ 
  

Instruction: Attempt any 25 questions. Each Question carries 2 marks. 
Write the Correct alternative in the Ans. Box. 

Q. 1. 

पुढील विपणन संशोधनाचे क्षेत्र नाही  Ans. 
A)उत्पादन ि 
संशोधन 

B)जाहहरात आणण 
जाहहरात यािर 
संशोधन 

C)ग्राहकांिर 
संशोधन 

D)गुणिते्तिर 
संशोधन 

 

Q. 2. 
विपणन संशोधनाचे खालील फायदे होतात  Ans. 
A)ग्राहकाचंे 
समाधान 

B)ग्राहकांच्या 
गरजा ओळखण े

C)स्पधेमध्ये 
हिकण े

D)िरीलपैकी सिव  

Q. 3. 
बाजाराविषयी ची माहहती कोण पुरविते  Ans. 
A)बाजारपेठ 
माहहती प्रणाली 

B)बाजारपेठ 
संशोधन 

C)िरीलपैकी 
दोन्ही 

D)िरीलपैकी दोन्ही 
नाही 

 

Q. 4. 
वितरणातील समस्यांची समाधान कोणाकडून ममळत े Ans. 
A)वितरण 
संशोधन प्रणाली 

B)वितरण 
संशोधन 

C)िरीलपैकी 
दोन्ही 

D)िरीलपैकी दोन्ही 
नाही 

 

Q. 5. 
यापैकी कोणता वितरण संशोधनाचा भाग येत नाही  Ans. 
A)जाहहरात 
संशोधन 

B)उत्पादन 
संशोधन 

C)ग्राहक संशोधन D)दजाव संशोधन  

 

  



Shivaji University, Kolhapur - Examination, March 2020 
 

B.Voc- RETAIL MANAGEMENT AND I.T. (Part-III, Sem-VI) 

Business Regulatory Framework  -II ( XXXXVII) 

Sub Code :  68136   Total Marks : 50 

Day and Date   : ______day, ____- ___- 2020                  Time : ____ to ____ 

Instruction: Attempt any 25 questions. Each Question carries 2 marks. 

Write the Correct alternative in the Ans. Box. 
 

Q. 1. 

कंपनी या शब्दाची व्याख्या कायद्याच्या कोणत्या कलमांतगवत केली गेली आहे? Ans. 

a. Sec 3(1) 
b. Sec4 

(2) c. Sec2 (4) 
d. Sec1 

(3) 

 

Q. 2. 

कंपनीची मालमत्ता _______ ची असते Ans. 

a. कंपनी  b. शेअसव 
धारक  

c. सदस्य 
d. प्रमोिर  

Q. 3. 
सािवजननक कंपनीच्या बाबतीत ककमान सभासदांची संख्या _______ असते Ans. 

a. 1 b. 2 c. 5 d. 7  

Q. 4. 
खासगी कंपनीच्या बाबतीत ककमान सभासदाचंी संख्या आहे Ans. 

a. 1 b. 2 c. 3 d. 5  

Q. 5. 
खासगी कंपनीच्या बाबतीत कमाल सदस्याचंी संख्या ____________आहे Ans. 

a. 50 b. 100 c. 150 d. 200  

 



Shivaji University, Kolhapur - Examination, March 2020 
 

B.Voc- RETAIL MANAGEMENT AND I.T.(Part- III, Sem- VI)  
Customer Service Management –II (Paper- XXXXVIII) 
Sub Code :  68137   Total Marks : 50 

Day and Date   : ______day, ____- ___- 2020     Time : ____ to ____ 
  

Instruction: Attempt any 25 questions. Each Question carries 2 marks. 
Write the Correct alternative in the Ans. Box. 

Q. 
1. 

िस्तंूना सेिान पासून िेगळे करणाऱ्या चार िमैशष्ट्यं पकैी खालीलपकैी कोणते मुख्य 
िैमशष्ट्य आहे 

Ans. 

a. अमुतवता b. विभाज्यता c. नाशिंतता d. विषमपणा  

Q. 
2. 

सेिांच्या  विस्ताररत विपणन ममश्रणामध्ये याचा समािेश होतो : लोक, प्रकिया 
आणण ___ 

Ans. 

a. उत्पादन b. जागा 
c. दृश्य 
पुरािा d. जाहहरात 

 

Q. 
3. 

सेिांच्या अमूतवता या िैमशष्ट्यामुळे सेिा ननिडताना _______-या घिकाचा पररणाम 
होतो.  

Ans. 

a. बँ्रड घिक b. स्थान c. ककंमत d. वितरणाचे 
चॅनेल 

 

Q. 
4. 

आजच्या संदभावत सेिा विपणन महत्त्िपूणव आहे कारण Ans. 

a. अधधक ग्राहक 
तयार करत े

b. अधधक 
जीडीपी 
ननमावण 
करत े

c. अधधक 
रोजगार 
ननमावण 
करत े

d. अधधक 
रोजगार 
आणण 
जीडीपी 
ननमावण 
करत े

 

Q. 
5. 

जास्तीच्या मागणीचे व्यिस्थापन करणे खालीलपैकी कशामुळे कठीण होत.े Ans. 

a. अमूतवता. b. नाशिंतता c. अविभाज्य
ता  

d. विषमता  

 

  



Shivaji University, Kolhapur - Examination, March 2020 

B.voc. Retail Management And IT (Part - III) (Semester – VI ) 

Human resource management in Retailing-II(Paper No. XXXXIX) 

Sub. Code   : 68138      Total Marks : 50 

Day and Date   : ______day, ____- ___- 2020    Time : ____ to ____ 

Instruction : Attempt any 25  questions. Each Question carries 2 marks. 

Write the Correct alternative in the Ans. Box. 

Q. 1. 

मानि संसाधन ननयोजन प्रणाली मध्ये खालीलपैकी काय समाविष्टि आहे?  Ans. 

A). मानि 

संसाधन पुरिठा 
अंदाज 

B) मानि संसाधन 

यादी 
C) कापोरेि 

योजना 
D) िरीलपैकी सिव  

Q. 2. 

एखाद्या या संस्थेची भविष्टयातील योग्य भागाच्या योग्य प्रकारच्या 
लोकांची मागणी आणण पुरिठा करण्याची प्रकिया म्हणज.े..... 

Ans. 

A) मानि 

संसाधन 

ननयोजन     

B)भरती  C) मानि 

संसाधन 

व्यिस्थापन          

D) मानिी भांडिल 

व्यिस्था 
 

Q. 3. 

अंतगवत भरती खालील गोष्टिींिर अिलंबून असत े Ans. 

A) नोकरीची 
कामधगरी                 

B) कामगारांची 
उलढाल 

C) संघषव                           D) खराब 

गिबाजीपन 

 

Q. 4. 

भरती म्हणजे_______________ Ans. 

A) एकूण 

चौकशीची 
संख्या                             

B)एकूण अजाांची 
संख्या 

C) एकूण 

सूचीबद्ध 

व्यकतींची संख्या               

D) ननिडीची 
एकूण संख्या 

 

Q. 5. 

भरती प्रकियेचा खालीलपैकी कोणता भाग येत नाही Ans. 

A) आिश्यकता 
ननश्श्चत करणे                      

B) भरतीचे 

ननयोजन करण े

C) उमेदिारांना 
आकवषवत करण े                    

D) उमेदिारांची 
ननिड 

 

 

  



Shivaji University, Kolhapur - Examination, March 2020 

B.Voc Retail Management and I.T. (Part - III)(Sem - VI)  

Entrepreneurship Development – II   (Paper- XXXXX) 

Sub Code – 68139                     Total Marks : 50 

 Day and Date   : ______day, ____- ___- 2020        Time : ____ to ____  

Instruction : Attempt any 25  questions. Each Question carries 2 marks. 

Write the Correct alternative in the Ans. Box.  

Q. 1. 

जो व्यकती एखादा निीन व्यिसाय सुरु करतो आणण त्याचे व्यिस्थापन करतो त्याला अस े

म्हणतात 

Ans. 

a)  नेता b)  व्यिस्थापक c) व्यािसानयक d) उद्योजक  

Q. 2. 

उद्योग विश्लेषण बद्दल खालील माहहती समाविष्टि केली पाहहज े Ans. 

a) प्रनतस्पधी 
उत्पादन बाजारपठे 

b) पुरिठादार 

िाढीचा दर 

c) निीन उत्पादन 

प्रिेश 

d) आधथवक 

पररश्स्थती 
 

Q. 3. 
उद्योजकतचेी कल्पना ननममवती प्रकिया म्हणज े Ans. 

a) उगिण b) तयारी c) उष्टमायन d) िरील सिव.  

Q. 4. 

मलज्जत पापड हा उद्योग महाराष्टरातील कोणत्या उद्योग क्षते्राच्या नािाखाली येतो Ans. 

a) श्री महहला मंडळ b) श्री महहला गहृ 

उद्योग मलज्जत 

पापड 

c) मलज्जत पापड 

कॉपरेहिि सोसायिी 
d) महहला उद्योग 

को-ऑपरेहिव्ह 

 

Q. 5. 

१९६४ मध्ये परशाराम एस. जाधि (बापूसाहेब) यांनी या कंपनी ची स्थापना केली.  Ans. 

a) प्रकाश गु्रप 
ऑफ कंपनीज 

b) सरोज गु्रप ऑफ 
कंपनीज 

c) कफरोज गु्रप 
ऑफ कंपनीज 

d) सरोज  
िेकसिाईल 

 

 


