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Seat No.: ________                                                      Enrolment No.______________
  

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER – IV• EXAMINATION – WINTER 2012 

 
Subject code: 340001 Date:  24/12/2012 
Subject Name: Entrepreneurship Development 
Time: 02.30 pm - 05.00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt any five questions.  
2. Make suitable assumptions wherever necessary. 
3. Figures to the right indicate full marks. 
4. English version is considered to be Authentic. 

 
Q.1 (a) State and explain desirable qualities of a successful entrepreneur 07 

 (b) Define and explain the term “production” and “productivity” 07 
Q.2    

 (a) Explain the factors affecting  product selection. 07 
 (b) Explain briefly “process” and its importance. 07 
  OR  
 (b) Explain the importance of plant location. 07 

Q.3    
 (a) Explain the importance of plant layout. 07 
 (b) State the objectives of material handling equipments. 07 
  OR  

Q.3 (a) State the importance of capacity planning. 07 
 (b) Define “SSI” discuss the need and importance of “SSI”. 07 
    

Q.4    
 (a) Explain the source and importance of long term and short term 

funds. 
07 

 (b) Define management and explain its function. 07 
  OR  

Q. 4 (a) What is training ? Explain the need of traning. 07 
 (b) Explain break-even analysis and state its need. 07 
    

Q.5    
 (a) Describe “SWOT” analysis. 07 
 (b) Define leadership and Explain its importance. 07 
  OR  

Q.5 (a) Define “Risk”. State the need for “Risk” Management. 07 
 (b) State advantages of case analysis. 07 
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5|`Gv! V ઉ ોગ સાહિસકના જ ર  ણોુ  ની યાદ  આપી સમ વો. 07 

 A ઉ પાદન અને ઉ પાદકતા લખો અને સમ વો.   07 
    

5|`GvZ V પદાશનીે  પસદંગીને અસરકરતા પ રબળો સમ વો. 07 
 A કયા અને તનીે  અગ યતા િવશે ંકમાંૂ  સમ વો 07 
  VYJF  
 A લા ટ ની થળ પસદંગી ગનીે  અગ યતા સમ વો. 07 

5|`Gv#    
 V કારખાના લા ટ લઆઉટે  ની અગ યતા સમ વો. 07 
 A માલસામાન હરફર સાધનો ના હ ઓુ જણાવો. 07 
  VYJF  

5|`Gv#    
 V ઉ પાદન શ કત આયોજન ની અગ યતા સમ વો. 07 
 A SSI  યા યાયીત કરો અને તનીે  જ ર યાત તથા અગ યતા સમ વો. 07 

5|`Gv$    
 V લાબંી અવધી અને ં કૂ  અવધી ંડ  ુમહ વ તમજે  તનીે  ા તી થાન 

ગે સમ વો.

07 

 A સચંાલન તં  યા યાયીત કરો અને તનાે  કાય  સમ વો. 07 
  VYJF  

5|`Gv$    
 V ન ગ  ુછ ? ન ગ ની જ ર યાત સમ વોે 07 
 A “ કે  ઇવન એનાલીસીસ ” સમ વો અને તનીે  અગ યતા જણાવો. 07 
    

5|`Gv5    
 V વોટ  એનાલીસીસ વણવો. 07 
 A લીડરશીપ ની યા યા આપી તનીે  અગ યતા સમ વો. 07 
  VYJF  

5|`Gv5    
 V ‘જોખમ ’ ની યા યા આપો અને તનીે  જોખમ સચંાલન  તં મા ં

જ ર યાત સમ વો

07 

 A ‘કશ એનાલીસ ’ ના ફાયદા જણાવો. 07 
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