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Part 1 (2 marks Questions) 

1. Define manufacturing system. (ઉત્પાદન સિસ્ટમ વ્યાખ્યાસયત કરો.) 
2. Define Product life cycle and Technology life cycle. (પ્રોડક્ટ લાઇફ િાયકલ અને ટેકનોલોજી 

લાઇફ િાયકલ ની વ્યાખ્યા આપો.) 
3. Draw technology life cycle path and label it. (ટેકનોલૉજી લાઇફ િાઈક્લ પાથ દોરો અને લબેલ 

કરો.) 
4. Draw the Product Life Cycle Curve and indicate the various phases in the curve. (પ્રોડક્ટ 

લાઇફરાઇકલ કર્વ દોરી તેના જુદા જુદાફફઝ કર્વમાાં દર્ાવર્ો.) 
5. Give the types manufacturing system on basis of automation and flexibility. (મેન્યફેુક્ચરીંગ 

સિસ્ટમના પ્રકારો, ઓટોમેર્ન અને ફ્લેક્ક્િબબબલટી આધારે જણાર્ો.) 
6. List main elements of manufacturing system. (મેન્યફેુક્યફરિંગ સિસ્ટમ ના મખુ્ય ઘટકો ની યાદી 

બનાર્ો.) 
7. Explain role of computer in manufacturing system. (મેન્યફેુકચરીંગ સિસ્ટમ માાં કોમપ્યટુર ની 

ભસુમકા િમજાર્ો.) (OR) What is the role of Computers and Information Technology in 

Manufacturing and Manufacturing Systems? (મેન્યફેુક્યરીંગ અને મેન્યફેુક્યરીંગ સિસ્ટમમાાં કાંપ્યટુિવ 
અને ઇંફોરમેર્ન ટેકનોલોજીનો ભાગ શુાં છે?) 
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1. Briefly describe the need of skill in application of manufacturing systems. મૅન્યફેુકચરીંગ 
સિસ્ટમ્િના ઉપયોગોમાાં આર્ડતની જરૂફરયાત ટ ાંકમાાં ર્ણવર્ો. 

2. List Knowledge and Skill required for application of Manufacturing System. મેન્યફેુક્ટરીંગ 
િીસ્ટમ ના ઉપયોગ માટે જરુરી જ્ઞાન અને કૌર્લ્ય ની યાદી બનાર્ો. 

3. Describe role of computer in manufacturing system. મેન્યફેુક્યફરિંગ સિસ્ટમમાાં કપ્યટુરની ભ  સમકા 
ર્ણવર્ો. 

4. List & Explain Importance of Product Life Cycle. પ્રોડક્ટ લાઈફ િાયકલનાાં મહત્ર્ની યાદી 
બનાર્ો અને િમજાર્ો. 

5. Explain step by step development of Manufacturing System. મેન્યફેુક્ટરીંગ િીસ્ટમ નો ક્રમર્ાર 
સર્કાિ િમજાર્ો. 

6. Explain the factors affecting on technology life cycle (TLC). ટેકનોલોજી લાઈફ િાઇકલ (TLC) 

ને અિર કરતા પફરબળો િમજાર્ો. 
7. Explain the Technology Life Cycle with a neat diagram. સ્ર્ચ્છ આકૃસતની મદદથી ટેક્નોલોજી 

લાઇફ િાઇકલ િમજાર્ો. 
8. What are the challenges faced by Indian manufacturing industry to compare with the 

international quality and innovation? આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ર્ાલીટી અને ઇનોર્રે્ન િાથે હરીફાઈ 
દરસમયાન ભારતીય મેન્યફેુક્યરીંગ ઇન્ડસ્રીઝને કઈ કઈ મશુ્કેલીઓનો િામનો કરર્ો પડ ેછે. 

9. What do you understand by systems approach? સિસ્ટમ એપ્રોચનો અથવ િમજાર્ો? (OR) Sate & 

explain in brief Need for System approach in Manufacturing. (ઉત્પાદન પ્રક્રીયામા સિસ્ટમ એપ્રોચ 
ટુાંકમાાં િમજાર્ો.) 


