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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – I • EXAMINATION – SUMMER-2017 

 

Subject Code: 3351906 Date: 11-05-2017    

Subject Name:  Self Employment And Entrepreneurship Development 

Time: 2.30 PM TO 5.00PM Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 

 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Productivity is the ratio of output to___________.  

 ૧. પ્રોડકટિવવિી એિલે આઊિપિુ ન  છેદ મ ાં _______  

 2. Write full form of MSME  

 ૨. MSME નુાં આખ ુન મ શુાં છે.  

 3. Write full form of DIC  

 ૩. DIC નુાં આખ ુન મ શુાં છે.  

 4. Write full form of EDI  

 ૪. EDI નુાં આખ ુન મ શુાં છે.  

 5. Write full form of PPP  

 ૫. PPP નુાં આખ ુન મ શુાં છે.  

 6. What is the meaning of SWOT?  

 ૬. SWOT નો અથથ શુાં છે?  

 7. Write full form of NAREGA  

 ૭. NAREGA નો અથથ શુાં છે?  

 8. List 7Ms of resources.  

 ૮. 7Ms એિલે શુાં?  

 9. Write meaning of ROI  

 ૯. ROI નો અથથ શુાં છે?  

 10. What Break-even-point indicates_______( profit, loss , no profit no loss)  

 ૧૦. બ્રેક ઇવન પોઈન્િ એિલે ______( નફો, નકુસ ન, નહીંનફો-નહીંનકુસ ન)  

    
Q.2 (a) What is productivity? Discuss factors affecting productivity. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ઉત્પ દકત  એિલે શુાં? તેને અસરક રત  પટરબળોની ચચ થ કરો. ૦૩ 

  OR  

 (a) How customer satisfaction is important in any business enterprise-discuss it. 03 

 (અ) ગ્ર હક સાંતોષ કોઈપણ ધાંધ મ ાં શ  મ િે મહત્વનો છે ? ચચ થ કરો. ૦૩ 

 (b) What is Quality? Why it is important for any business enterprise? 03 

 (બ) ગણુવત  એિલે શુાં?કોઈપણ ધાંધ કીય એકમ મ િે તેનુાં મહત્વ ચચો. ૦૩ 

  OR  
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 (b) Write short note on “Qualities of entrepreneur”. 03 

 (બ) ઉદધોયોગસ હવસક ન  ગણુો વવષે ટ ાંક નોંધ લખો. ૦૩ 

 (c) Explain concept of productivity with any two examples. 04 

 (ક) ઉત્પ દકત  નો વવચ ર કોઈપણ બે ઉદ હરણો આપી સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Give definitions of entrepreneurship and benefits of it. 04 

 (ક) ઉદધોયોગસ હવસકત  ની વ્ય ખ્ય  આપી તેન  ફ યદ ઑ જણ વવો. ૦૪ 

 (d) What is innovativeness and explain ways to develop it. 04 

 (ડ) નવીનીકરણ શુાં છે ?તેને વવકસ વવ  ન  મ ગો વવષે સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Discuss about “Opportunities” and “threats “for an entrepreneur in present 

times 

04 

 (ડ) હ લન  સમયમ ાં ઊધ્યોગસ હવસક મ િે તકો અને ધમકીઓ વવષેની ચચ થ કરો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain “Technology lifecycle”. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) િેક્નોલૉજી જીવનચક્ર વવષે સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain the importance of capacity planning. 03 

 (અ) ઉત્પ દનશક્ક્ત આયોજન એટ્લે શુાં ? સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Explain the effect of competition and substitute products on the product 

selection. 

03 

 (બ) હરીફ અને વૈકલ્પપક પેદ શની પેદ શ  પસાંદગી ઉપર અસર જણ વવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain (a) monopoly (b) competition 03 

 (બ) સમજાવો અ) ઈજારો બ) હરીફ ય ૦૩ 

 (c) Describe steps involved in selection of location. 04 

 (ક) સ્થ ન પસાંદગીન  તબ્બક ઓ વવષે ચચ થ કરો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain concept of layout and explain about its types. 04 

 (ક) યાંત્ર ગોઠવણીની વ્ય ખ્ય  આપી તેન  પ્રક રો વવષે જણ વવો.    ૦૪ 

 (d) Give definition of micro, small and medium enterprise. 04 

 (ડ) મ ઈક્રો,લઘ ુઅને મીટડયમ કક્ષ  ન  ઉદ્યોગોની વ્ય ખ્ય ઑ જણ વવો ૦૪ 

  OR  

 (d) Write short note on co-operative society 04 

 (ડ) ટ ાંકનોંધ લખો અ) સહક રી માંડળી ૦૪ 

    
Q.4 (a) Give definition and importance of marketing. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) મ કેટિિંગની વ્ય ખ્ય  આપી તેનુાં મહત્વ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) What is feasibility study for setting up a business enterprise-Explain it. 03 

 (અ) કોઈપણ ધાંધ કીય આયોજન મ િે નો ટફઝીબીલીિી અભ્ય સનુાં મહત્વ સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Prepare project report for any mechanical product. 04 

 (બ) કોઈપણ એક વમકેવનકલ ઈજનેરી પેદ શ મ િેનો યોજન  અહવે લ તૈય ર કરો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain stages of project planning for a business enterprise. 04 
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 (બ) કોઈપણ ધાંધ કીય આયોજનન  તબ્બ્ક ઓ સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Why break-even point is important for any business enterprise? 07 

 (ક) ધાંધ કીય એકમ મ િે બે્રક ઇવન પોઈન્િનુાં મહત્વ જણ વો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain any two quantitative methods of managing risk. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) જોખમસાંચ લન ની કોઈપણ બે સ ાંક્ખ્યક પદ્ધવતઓ સમજાવવો. ૦૪ 

 (b) What is risk? Explain how it affects any business enterprise. 04 

 (બ) જોખમ એિલે શુાં?તે ધાંધ કીય એકમને કઈ રીતે અસર કરે છે તે જાણવો. ૦૪ 

 (c) Show important features of “case study”.  03 

 (ક) કેઇસ અભ્ય સન  મહત્વન  લક્ષણો સમજાવો. ૦૩ 

 (d) Discuss analysis of success and failure criteria for any business enterprise. 03 

 (ડ) કોઈપણ ધાંધ કીય એકમ મ િે ન  સફળત  અને નીષફળત ન  ધોરણોનુાં 
વવશ્લેષણ કરો. 

૦૩ 

 

************ 


