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 इयत्ता ११वी ‘वािणज्य संघटन व व्यवस्थापन’ (मराठी माध्यम) या पा�पुस्तकातील द��स्त्या 

पृ� कर्मांक / ओळ कर्मांक जुना मजक�र द��स्त मजक�र 
क्षमता िवधानांचे पृ�  
घटक कर्मांक 2,  
ओळ कर्मांक 6 

• िव�ाथ्या�ना आयात व्यापाराचे फायदे/ 
कागदपतर् ेव कायर्प�ती सांगता येते. 

• िव�ाथ्या�ना िनयार्त व्यापाराचे फायदे/ 
कागदपतर् ेव कायर्प�ती सांगता येते. 

• िव�ाथ्या�ना आयात व्यापाराची 
कायर्प�ती सांगता येते. 

• िव�ाथ्या�ना िनयार्त व्यापाराची 
कायर्प�ती सांगता येते. 

क्षमता िवधानांचे पृ�  
घटक कर्मांक 3,  
ओळ कर्मांक 4 

लघुउ�ोग 
िव�ाथ्या�ना लघुउ�ोजक स्थापण्याची 
संकल्पना स्प� करता येते. 

लघुउ�ोग व व्यवसाय 
िव�ाथ्या�ना लघुउ�ोग 
स्थापण्याची संकल्पना स्प� करता 
येते. 

अनुकर्मिणका 
पर्करण कर्मांक 3 

लघुउ�ोग  
 

लघुउ�ोग व व्यवसाय 

पृ� कर्मांक 6 
ओळ कर्मांक 16 (व�न) 

 
विश� 

 
िविश� 

पृ� कर्मांक 8 
नफ्याचा त�ा 

नावलौिकक/ पर्ित�ा (नावलौिकक/ पर्ित�ा) Delete 
करणे. 

पृ� कर्मांक 9 - उ�ोग हा वस्त ूव सेवांच्या 
उत्पादनाशी संबंिधत असतो, तर 
वािणज्य हे त्यांच्या िवतरणाशी 
संबंिधत असते. (वरील ओळ 
पृ�ाच्या सग�ात शेवटी समािव� 
करणे) 

पृ� कर्मांक 13 
vii) संदेशवहन 

गर्ाहक व्यापारी व उत्पादक यांच्यात मािहतीचे 
संदेशवहन, मेल  इ. वापर क�ला जातो. 

मािहतीचे संदेशवहन होणे आवश्यक 
आह.े व्यापारी, उत्पादक आिण 
गर्ाहक यांना संदेशवहनामळु ेअनेक 
सुिवधा उपलब्ध होतात. 

पृ� कर्मांक 14 
क�ती 2 (शेवटची ओळ) 
फरक (मु�ा कर्. 6 वािणज्य) 
फरक (मु�ा कर् 9) 

िशकांबरोबर 
उ�ोगांच्या वस्त ूउत्पादन क�तीिशवाय 
िवतरण करता येत नाही. 
उ�ोगाच ेपर्कार –  

क) तृतीय उ�ोग 

िशक्षकांबरोबर 
वािणज्य हे उ�ोगािशवाय सु� 
करता येत नाही. 
उ�ोगाच ेपर्कार- 

क) सेवा उ�ोग 

  



2 
 

पृ� कर्मांक / ओळ कर्मांक जुना मजक�र द��स्त मजक�र 
पृ� कर्मांक 15 
फरक (मु�ा कर्. 10) 
 
पृ� कर्मांक 15 
फरक (मु�ा कर्. 10) 
 
फरक (मु�ा कर्. 7 ‘धोका’) 

उ�ोग – 
उ�ोगाकड�न वस्त ूव सेवांचा पुरवठा बाजार 
पेठेत क�ला जातो. 
वािणज्य – 
वािणज्य वस्त ूव सेवांना बाजारपेठेत मागणी 
िमळत.े 
पेशा – 
पेशामध्ये िनयिमतपण ेफ� िमळत ेपरंत ु
स्वततंर्पण ेकाम करणारे त्यांना धोका पाहचव ू
शकतो. 
नोकरी– 
नोकरी करणाऱ्या व्य�ीला त्यांचे वेतन 
िनयिमत व िन�श्चत करारापर्माणे िमळत.े 

उ�ोग- 
उ�ोग हा बाजारातील पुरव�ाचे 
पर्ितिनिधत्व करतो. 
वािणज्य 
बाजारातील मागणी व पुरव�ाच े
पर्ितिनिधत्व करते. 
पेशा – 
पेशामध्ये िमळणारी फ� ठरािवक व 
िनयिमत नसत.े 
 
नोकरी– 
नोकरी करणाऱ्या व्य�ीला त्याचे 
वेतन करारापर्माणे ठरािवक व 
िनयिमत िमळत,े म्हणून त्यामध्ये 
धोका नसतो. 

पृ� कर्मांक 19 
पर्. 1 अ) 5 
पर्. 1 ब) गट ‘ब’ 

(क) तृतीय 
9. गोदाम 
10. िवमा 

(क) सेवा 
9 व 10 वगळण.े 

पृ� कर्मांक 20 
पर्. 1 क)  

1 त े18 11 त े18 वगळण.े 

पृ� कर्मांक 22 
पर्. 5 (5) 

 
रोजगाराची चार वैिशष्� ेिलहा. 

 
नोकरीची चार वैिशष्� ेिलहा. 

पृ� कर्. 23 
पर्. 6 (4) 

अंतगर्त व्यापारी आयात – िनयार्त 
सांभाळतात 

आयात व िनयार्त यांचे एकतर्ीकरण 
म्हणजे पुनिनर्यार्त व्यापार होय. 

पृ� कर्मांक. 28  
व्याख्या (ऑक्सफडर् 
शब्दकोशानुसार) 
 
 
 
 
 
िकरकोळ व्यापाराची वैिशष्� े
(मु�ा कर् 5)  

ज्या बाजारात अंितम गर्ाहकापय�त मालाची 
िवकर्� करण्यासाठी िक�वा वापरण्याऐवजी 
िविवध िकर्यांचा समावेश क�ला जातो 
त्याचबरोबर सावर्जिनक वस्तूंच्या िवकर्�बाबत 
िवचार क�ला जातो त्यास िकरकोळ व्यापार 
असे म्हणतात. 
 
घाऊक व्यापाऱ्याच्या तुलनने ेकमी 
भांडवलावरती कमी नफा िमळतो. 
 

‘‘िकरकोळ व्यापार म्हणजे पुनिवर्कर्� 
ऐवजी, वापर आिण उपयोगासाठी, 
समाजाला कमी पर्माणात वस्तूंची 
िवकर्� करणे होय.’’ 
 
 
 
घाऊक व्यापाराच्या तुलनेमध्ये 
िकरकोळ व्यापारामध्ये कमी जोखीम 
व कमी नफा असतो. 

पृ� कर्मांक 35 
 व�न ओळ कर्मांक 6 

 
क�सांची उत्पादन े

 
क�श उत्पादन े
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पृ� कर्मांक / ओळ कर्मांक जुना मजक�र द��स्त मजक�र 
पृ� कर्मांक 37  

1. न�दणी  
(मु�ा कर्. 3) 
 
 

ब) नौ - भरण पूवर् अवस्था 
2. पतपतर् 

 
िनयार्त कर अिधकारी, िवकर्� कर अिधकारी 
इत्यांदीकड�न िनयार्त पतपतर् व 
महानगरपािलक�कड�न हमीपतर् िमळवण.े 
 
िवदेशी व्यापार चलन आिण इतर िनब�ध 
इत्यादी. 

 
इतर अिधकारी जस ेिनयार्त वृद्धी 
मंडळ, वस्त ूव सेवा कर अिधकारी. 
 
 
िनयार्तदार, आयातदारास त्याच्या 
नावाचे पतपतर् देण्यासंबंधी िवनंती 
करतो. आयातदाराच्या बँक�ने 
िदलेल्या पतपतर्ामुळ ेिवदेशी व्यापारी 
चलन आिण िनब�ध इत्यादी समस्या 
भेडसावत नाही. 

पृ� कर्मांक 39 
ब. आयात व्यापार  
ओळ कर्मांक 1 
ओळ कर्मांक 2 
 
 
आयात कायर्प�ती आक�ती  
    क. आयात अवस्था  
     ड. आयातीनतंरची अवस्था 

 
 
िवदेशी देशातून 
वैधािनक आधारानुसार व्यापार देशापासून 
वेगळा आह.े 
 
 
 
 
4. जकात मु�ी 
1. पोटर् ट�स्ट देय 

 
 
िवदेशातून 
आयात व्यापाराची कायर्पद्धती 
देशानु�प िभ� असत.े सदरची 
कायर्पद्धती ही आयात धोरण, 
कायदेशीर बाबी आिण सीमा शुल्क 
धोरण यांवर अवलंबून असते. 
 
4. सीमाशुल्क मंजुरी 
1. बंदर गोदी देयक 

पृ� कर्मांक 49  
(ब) 1. गट ‘अ’ 

- 
ड. टोपलीवाले व्यापारी 

ड. एकच िक�मत असणारी द�काने 
इ. टोपलीवाले व्यापारी 

पृ� कर्मांक 51 
(फ) 7 

 
िकरकोळ व्यापारी घाऊक व्यापारी आिण 
…… यांत साखळी िनमार्ण करतात. 

 
िकरकोळ व्यापारी हा घाऊक 
व्यापारी आिण …… यांना 
जोडणारा द�वा आह.े 

पृ� कर्मांक 54 
घटकाच ेनाव 

 
लघुउ�ोग 

 
लघुउ�ोग व व्यवसाय 

पृ� कर्मांक 55 
3.1.2 व्याख्या 

 
२१ िडस�बर १९९९ नुसार खालील अट�ची 
पतर्ता 

 
२१ िडस�बर १९९९ नुसार (हे 
वगळण)े खालील अट�ची पुतर्ता 

  



4 
 

पृ� कर्मांक / ओळ कर्मांक जुना मजक�र द��स्त मजक�र 
पृ� कर्मांक 56 
लघुउ�ोगके्षतर् त�ा 
 
 
आधुिनक लघुउ�ोग 

 
अ. पारंप�रक 
ब. आधुिनक 
 

1. लघुउ�ोग  
2. यंतर्माग 

 
अ. पारंप�रक लघुउ�ोग 
ब. आधुिनक लघुउ�ोग 
 

1. सायकलचे सुट ेभाग 
2. िशला  यंतर् 
3. ब्लेड्स, रेझसर् 
4. िव�ुत उपकरण े
5. सु�े भाग 

पृ� कर्मांक 60 
९. वै�श्वक स्पधार् 

 
सन १९९१ पासून भारताने ………… 
लघुउ�ोगवरील समस्यांवर मात क� 
शकतात. 
 

 
सन १९९१ पासून भारताने 
………… लघुउ�ोगवरील 
समस्यांवर मात क� शकतात. (या 
चार ओळी वगळण ेव पुढील 
िदलेल्या ओळी टाप  करण.े)  
वरील धोरण जगातील अनेक देशांनी 
स्वीकारले आह.े 

पृ� कर्मांक 68 
४.३ भागीदारी संस्था 

 
- 

 
४.३.७ भागीदारांचे पर्कार 
४.३.८ भागीदारीचे पर्कार 

पृ� कर्मांक 69 
खाजगी के्षतर् त�ा 

 
(५) क�पनी 
अ) खाजगी मयार्िदत क�पनी 
ब) सावर्जिनक मयार्िदत क�पनी 

 
 
अ) खाजगी मयार्िदत क�पनी 
ब) सावर्जिनक मयार्िदत क�पनी 
(हे दोन वगळण)े 

पृ� कर्मांक 78 
३. नाममातर् भागीदार 
ओळ कर्मांक 2 

 
 
योगदन देतो. 

 
 
योगदान देत नाही. 

पृ� कर्मांक 82 
४.४.६  
(मु�ा कर् 3) ओळ कर्. 2 

 
 
क�ट�ंबातील सदस्य एक आिण सारखेच मानले 
जातात. 

 
 
क�ट�ंबातील सदस्य एकसारखेच 
मानले जातात. 

पृ� कर्मांक 84 
४.५.३ व्याख्या 
(1) ओळ कर्मांक 2 

 
 
लाकशाही 

 
 
लोकशाही 

पृ� कर्मांक 85 
४.५.५  
(मु�ा कर् 3) ओळ कर्. 2 

 
 
िवनामूल्य  

 
 
मानधनावर 
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पृ� कर्मांक / ओळ कर्मांक जुना मजक�र द��स्त मजक�र 
पृ� कर्मांक 89  
व�न 18 वी ओळ 

क�पनीला भांडवल पुरवठा करणारे 
(भागधारक) व व्यवस्था पाहणारे (संचालक 
व नोकर वगर्) यांमध्ये पूणर्पण ेफारकत 
झालेली असते. 

संयु� भांडवली संस्थेत मालक� ही 
भागधारकांकडे असते व व्यवस्थापन 
हे संचालकांकडे असते. 

पृ� कर्मांक 90 
व�न 6 वी ओळ 

१९५६ व  डीलीट करण.े 

पृ� कर्मांक 91 
व�न 14 वी ओळ 

६. सट्टेबाजी ६. अिववेक� अनुमान 

पृ� कर्मांक 95 
व�न 13 वी 14 वी ओळ 
शेवटचा कॉलम 

१९५६ व  डीलीट करण.े 

पृ� कर्मांक 101 
पर्. १ अ) १.  

  
क) शून्य क) मयार्िदत 

पर्. १ अ) ४. क) अनावश्यक क) सोपी 
पर्. १ अ) ५. अ) सामुिहक   क) मयार्िदत अ) मयार्िदत    क) िनब�िधत 
पर्. १ अ) ७.  अ) ऐ�च्छक   ब) अनावश्यक    क) स�ीचे  अ) स�ीचे  ब) मु�    

क) अनावश्यक 
पर्. १ अ) ८.  ब) अमयार्िदत     क) सामुिहक ब) िनब�िधत    क) जास्तीत जास्त 
पर्. १ अ) ९. अ) १९५६   ब) १९३२   क) १९१२ अ) १९१२   ब) १९१३    

क) १९११ 
पर्. १ अ) १०.  ब) पर्श्निचन्ह  

क) क�पनी कायदा/िवरामिचन्ह 
ब) सामाियक िचन्ह 
क) सामाियक पर्ितमा 

पृ� कर्मांक 103  
खालून 6 वी ओळ 

तुमच्या मत े डीलीट करण े

खालून 3 री ओळ तुमच्या मत े डीलीट करण े
पृ� कर्मांक 104  
व�न 1ली ओळ 

तुमच्या मत े डीलीट करण े

पृ� कर्मांक 148 
व�न 14 वी ओळ  
(६ वा मुद्दा) 

आयोगाची  मंडळाची 

पृ� कर्मांक 150  
व�न 10 वी ओळ 

१९५३ १९५७ 

पृ� कर्मांक 152  
व�न 3 री ओळ 

निवन आिथर्क धोरणाचे उ�ोग व 
व्यवसायावरील  • प�रणाम 

नवीन आिथर्क धोरणाचा 
व्यावसाियक पयार्वरणावरील पर्भाव 

पृ� कर्मांक 155  
व�न 4थी ओळ 

िनकडीवर िनवडीवर 

पृ� कर्मांक 157  
खालून 11 वी ओळ 

पर्दान पर्धान 
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पृ� कर्मांक / ओळ कर्मांक जुना मजक�र द��स्त मजक�र 
पृ� कर्मांक 161  
खालून 10 वी ओळ 

उ�ोग आिण व्यवसायावरील बदलत्या 
आिथर्क धोरणांचा प�रणाम  

नवीन आिथर्क धोरणांचा 
व्यावसाियक पयार्वरणावरील पर्भाव 

पृ� कर्मांक 165  
व�न 11 वी ओळ  
क) 1) 

व्यवसाियक पयार्वरणातील व्यवसायाच्या  
िनयंतर्णातील घटक. 

व्यावसाियक पयार्वरणातील 
व्यवसायाच्या िनयंतर्णाबाहेरील 
घटक. 

व�न 16 वी ओळ ड) १)  व्यवसायाच्या ……… नाही व्यवसायाच्या ……… आह.े 
व�न 19 वी ओळ ड) ४)  प�रणाम फायदा 
पृ� कर्मांक 166  
व�न 1ली ओळ 

……… म्हणजे शासनाची सावर्जिनक 
मालक� कमी करते. 

……… म्हणजे शासनाचा 
सावर्जिनक के्षतर्ातील मयार्िदत 
सहभाग होय. 

पृ� कर्मांक 180  
व�न 3री ओळ 

पर्थम किन� 

पृ� कर्मांक 181  
खालून 10 वी ओळ 

व्यवस्थापन ………असत.े व्यवस्थापन ……… नसत.े 

पृ� कर्मांक 184  
व�न 6 वी ओळीनंतर टाप  
करणे. 

६) पर्श्न वगळला गेला. ६) व्यवस्थापन एक शास्तर् म्हणून 
कोणतेही दोन मुद्दे स्प� करा. 

व�न 7 वी ओळ ६) ७) 
खालून 19 वी ओळ व्यवस्थापनाची व्याख्या सांगा. व्यवस्थापनाची व्याख्या सांगून 

वैिशष्� ेस्प� करा. 
खालून 18 वी ओळ व्यवस्थापनाची वैिशष्�े सांगा.  हा पर्श्न डीलीट करण.े 
खालून 17 वी ओळ ३)  २) 
खालून 16 वी ओळ ४) व्यवस्थापन एक कला कस ेआह ेत ेस्प� 

करा. 
३) व्यवस्थापन व कला यांतील 
संबंध स्प� करा. 

खालून 15 वी ओळ ५) ४) 
खालून 14 वी ओळ ६) व्यवस्थापन एक पेशा कस ेआह ेत ेस्प� 

करा. 
५) व्यवस्थापन व पेशा यांतील 
सारखेपणा स्प� करा. 

खालून 13 वी ओळ ७) ६) 
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उत्तरसूची 

पृ� 
कर्. 

पाठ 
कर्. 

पर्श्न उपपर्श्न जुना मजक�र द��स्त मजक�र 

१८५ १ (१) क) 
ड) 

१ ते १८ 
चूक – ८, १० 
बरोबर – १, २, ३, ४, ५, ६, 
७, ९ 

१ ते १० ठेवण े(११ ते १८ 
वगळणे) 
चूक – ४, ५, ८, १० 
बरोबर – १, २, ३, ६, ७, ९ 

१८५ 
१८६ 

२ (१) ब) 
 
ई) 

अ – ५, ब- ३, क – ४, ड – १ 
 
३ – जास्त    ३ – जास्त 

अ – ५, ब- ३, क – ४,  
ड – २, इ - १ 
३ – जास्त    ४ – िकरकोळ 

१८६ ३ (१) अ) १) बेकरी      ४) व्यावसाियक १) बेकारी       ४) व्यवसाय 
१८६ ४ (१) अ) 

क) 
४. स�ीच 
८. लोकशाही तत्व  

४. स�ीचे 
८. सेवा 

१८६ 
१८७ 
 
 
 
१८७ 

४ 
 
 
 
 
४ 

(१) 
 
 
 
 
(१) 

फ) 
 
 
 
 
ग) 

३. भागीदारी संस्था 
४. िकर्याशील भागधारक 
५. ऐ�च्छक लोकशाही 
९. एक भाग एक मन 
 
४. अिवभ� िहंद� क�ट�ंब पद्धती 
व्यवसाय 

३. एकतर् क�ट�ंब व्यवसाय 

४. सिकर्य भागीदार 
५. ऐ�च्छक भागीदारी 
९. एक भाग – एक मत 
 
४. एकल व्यापारी 

१८७ ६ (१) क) 
इ) 
 
फ) 

१. अथर् 
१. अथर् 
८. १९५३ 
३. १९५३ 

१. िवत्त 
१. िवत्त 
८. १९५७ 
३. १९५७ 

१८८ ७ (१) ब) २) 
फ) 

ब – ९ 
४. साम्यवादी 

ब- ८ 
४. भांडवलशाही 

१८८ ८ (१) ड) बरोबर – १, २, ३, ५ 
 
चूक -४ 

बरोबर – १, ३, ५  
(बरोबर मधील २ हा अंक 
वगळ�न चूक मध्ये ४ अंकाच्या 
अगोदर घेणे.) 
चूक – २, ४ 

 


