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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–VI • EXAMINATION – WINTER 2013 

Subject Code: 340001 DLM Date: 12-12-2013        
Subject Name: Entrepreneurship Development 
  
Time: 10:30 am - 01:00 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. Each question carry equal marks (14 marks) 
5. Draw neat sketch where ever required. 
6. English version is considered to be Authentic 

 
Q.1 (a) List and explain any seven qualities of successful entrepreneur. 07

 (b) Write short note on “SWOT” analysis of enterprise. 07

Q.2 (a) List forms of business organization and explain any one in detail. 07
 (b) Explain stages of product life cycle. 07 
  OR  
 (b) Explain product selection process. 07 

Q.3 (a) List and explain the factors affecting selection of plant location. 07 
 (b) List and explain types of material handling equipments. 07
  OR 

Q.3 (a) Define capacity planning and state it’s importance. 07
 (b) Explain the concept of 7-M  inputs. 07 

Q.4 (a) Define SSI. Discuss the need and importance of SSI. 07 
 (b) Write short note on project report. 07 
  OR  

Q. 4 (a) List  various promotional services providing to SSI. 07
 (b) What is working capital? Give importance of working capital. 07

Q.5 (a) Explain benefits of training. 07
 (b) List types of leadership and explain any two with their advantages and 

disadvantages. 
07 

  OR  
Q.5 (a) Explain decision tree. 07

 (b) Write short note on JIT 07
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જુરાતી 

. 1 અ સફળ ઉ ોગસાહિસકના  કોઈ પણ સાત ણુોની યાદ  આપો અને સમ વે. 07 
 બ એકમ ના વોટ વે લેશણ પર ુ ંક ન ધ લખો. 07 

  . 2 અ ધધંાક ય સાહસ ના વ ુપોની યાદ  આપો અને કોઇ પણ એક િવગતવાર 

સમ વો. 

07 

 બ પેદાશ વન ચ  ના તબ ાઓ સમ વો. 07 
  અથવા  

 બ પેદાશ પસદંગીની યા સમ વો. 07 

  . 3 અ કારખાનાની થાન પસદંગીને અસર કરતા પ રબળોની યાદ  આપો અને 

સમ વો 

07 

 બ માલસામ ી હરફર ના સાધનોની યાદ  આપો અને સમ વો 07 
  અથવા  

. 3 અ ઉ પાદન શ ત આયોજનની યા યા આપો અને તે  ુમહ વ આપો. 07 
 બ સાત M સાધનો ના યાલ િવશે સમ વો. 07 

  . 4 અ લ  ુઉ યોગો ની યા યા આપો અને તેની જ ુ રયાત અને મહ વ સમ વો. 07 
 બ ો ટ રપોટ પર ુ ંક  ન ધ લખો. 07 
  અથવા  

. 4 અ લ  ુઉ યોગો ને સહાય કરતી સેવાઓની યાદ  બનાવો. 07 
 બ કાયશીલ ડુ  એટલે ુ?ં તે  ુમહ વ આપો. 07 

  . 5 અ તાલીમ ના ફાયદા સમ વો 07 
 બ નેતાગીર  ના કાર ની યાદ  આપો અને કોઇ પણ બે ફાયદા અને ગેરફાયદા 

આપી સમ વો. 

07 

  અથવા  

. 5 અ િનણય ુ  સમ વો. 07 
 બ JIT પર ુ ંક ન ધ લખો. 07 
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