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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

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

 

Subject Code:3351906 Date: 14-11 - 2017      

Subject Name: Self Employment & Entp. Development 

Time: 10:30 am to 01:00 pm 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.  Name the four institute which help MSME units.  

 ૧. MSME એકમ ને સહ ય કરતી ચ ર સાંસ્થ  ન  ન મ આપો  

 2. State the reasons for conflicts  

 ૨. સાંઘર્ષ ન  ક રણો જણ વો  

 3. State the various types of  enterprises  

 ૩. ધાંધ કીય સ હસો ન  પ્રક રોન ુવર્ગીક્ર્ણ કરો  

 4. Define self employment  

 ૪. સ્વરોજ્ર્ગરની વ્ય ખ્ય  આપો  

 5. Give the examples of fixed assets  

 ૫. સ્થ યી મીલ્કત ન  ઉદ હરણ આપો  

 6. Write 4P’s of marketing  

 ૬. મ કેટીંર્ગન  4P’s વવશે લખો  

 7. Write two functions of  NSIC  

 ૭. NSIC ન  બે ક યો લખો  

 8. Draw the diagram of process type layout  

 ૮. પ્રોસેસ પ્રક ર ન  લેઆઉટ ની આક્રુવત દોરો  

 9. Define innovativeness  

 ૯. નવીનીકરણની વ્ય ખ્ય  આપો  

 10. Write the full form of (i)MSME (ii)VAT (iii)GITCO (iv) NSIC  

 ૧૦. વવસ્તરણ આપો (i)MSME (ii)VAT (iii)GITCO (iv) NSIC  

    
Q.2 (a) Explain in brief the need of self employment 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) સ્વરોજર્ગ રીની જરુરીય તને ટુાંકમ  સમજાવો ૦૩ 

  OR  

 (a) State few advantages and disadvantages of self employment 03 

 (અ) સ્વરોજર્ગ રીન  ફ યદ ઓ અને ર્ગેરફ યદ ઓ જણ વો ૦૩ 

 (b) List the details included in the project report 03 

 (બ) પ્રોજેક્ટ રીપોટષમ  સ મેલ વવર્ગતની ય દી બન વો ૦૩ 

  OR  
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 (b) State the difference between entrepreneur and technocrat. 03 

 (બ) ઉદ્યોર્ગ સ હસવીર અને ટેક્નોકે્રટ વચ્ચેનો તફ વત જણ વો ૦૩ 

 (c) State the qualities of an entrepreneur 04 

 (ક) ઉદ્યોર્ગ સ હસવીર ન  ગણુો જણ વો ૦૪ 

  OR  

 (c) Classify the ethics and explain any two types of ethics 04 

 (ક) નીવતમત  ન ુવર્ગીકરણ કરો.અને કોઇપણ બે પ્રક રની નીવતમત  સમજાવો ૦૪ 

 (d) Explain the importance of customer satisfaction 04 

 (ડ) ગ્ર હક સાંતોર્ ન ુમહ્ત્વ સમ્જજાવો ૦૪ 

  OR  

 (d) Discuss the break even analysis. 04 

 (ડ) સમતટુ વવશ્લેશણ અંર્ગે ચચ ષ કરો ૦૪ 

    
Q.3 (a) State the factors affecting the selection of plant location 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ઉદ્યોર્ગ મ ટે સ્થળ પસાંદર્ગીને અસરકત ષ પરરબળો જણ વો ૦૩ 

  OR  

 (a) Define productivity and explain its importance 03 

 (અ) ઉતપ દકત ની વ્ય ખ્ય  આપો અને તેનુાં મહ્વ સમજાવો ૦૩ 

 (b) Explain any two types of enterprise 03 

 (બ) કોઇપણ બે પ્રક ર ન  સ હસો સમ્જજાવો ૦૩ 

  OR  

 (b) What is capacity planning ?Explain its importance 03 

 (બ) ઉ્પ દાંશક્ક્ત આયોજન ઍટલે શુાં અને તેનુાં મહ્વ સમજાવો ૦૩ 

 (c) Write the registration process of MSME. 04 

 (ક) MSMEની રજજસ્રેશન પ્રરક્રય  વવરે્ લખો ૦૪ 
  OR  

 (c) Explain in brief  technology life cycle 04 

 (ક) ટેક્નોલોજીકલ જીવનચક્રને ટુાંકમ  સમજાવો॰ ૦૪ 

 (d) Explain the concept of process selection 04 

 (ડ) પ્રોસેસ સીલેક્સન નો ખ્ય લ સમજાવો ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain 7M resources in brief 04 

 (ડ) 7M સ ધનો સમજાવો ટુાંક્મ . ૦૪ 

    
Q.4 (a) State the methods of market survey and explain in brief. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) મ કેટ સવે ની પધ્ધધ્ધતી જણ વો અને ટુાંકમ  સમજાવો ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain in brief feasibility study 03 

 (અ) ફીજજબ્લીટી અભ્ય સ વવશે ટુાંકમ  સમજાવો ૦૩ 

 (b) Explain in brief joint stock company 04 

 (બ) જોઇટ સ્ટોક કાંપ્ની વવશે ટુાંકમ  સમજાવો ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain the difference between fixed cost and variable cost 04 

 (બ) ક્સ્થર અને ચલલત ખચષ વચેનો તફ વત સમજાવો ૦૪ 
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 (c) What is fixed capital and working capital? Explain giving example its 

importance 
07 

 (ક) ક્સ્થર મડુી અને ક યષશીલ મડુી એટ્લે શ?ુ ઉદ હરણ આપી તેન ુમહ્વ સમજાવો ૦૭ 

    
Q.5 (a) State the advantages of case studies. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) કૈસ અભ્ય સ ન  ફ યદ  જણ વો ૦૪ 

 (b) Write in brief about SWOT analysis 04 

 (બ) SWOT વવશ્લેર્ણ વવરે્ ટકૂમ ાંલખો ૦૪ 

 (c) State the method of risk management 03 

 (ક) જોખમ સાંચ લનની પદ્ધવત જણ વો ૦૩ 

 (d) State the methods of conflict resolution 03 

 (ડ) સઘાંર્ષ વનવ રણ ની પધ્ધધવત જણ વો ૦૩ 

 

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

 


