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Sr. No. English Gujarati 

1 Which of the following shows the process of 
creating something new? 
 

 Business model 

 Modeling 

 Innovation 

 Creative flexibility 

નીચેનાભાાંથી કશ ાંક નવ ાં ફનાલલાની પ્રક્રિમા ફતાલે 
છે? 

 વ્માાય ભોડરે 

 ભોડલેરિંગ 

 નલીનતા 
 વર્જનાત્ભક યાશત 

2 Which one of the following gives suggestions for 
new product and also help to market new 
products? 
 
 

 Existing products and services 

 Distribution channels 

 Federal government 

 Consumers 

નીચેનાભાાંથી કમા નલા ઉત્ાદનો ભાટે સચૂનો આે 
છે અને નલા ઉત્ાદનોના ભાકેક્રટિંગભાાં ણ ભદદ કયે 
છે? 

 શારનાાં ઉત્ાદનો અને વેલાઓ 

 વલતયણ ચેનરો 
 પેડયર વયકાય 

 ગ્રાશકો 
 

3 People who own, operate, and take risk of a 
business venture: 
 

 Aptitude 

 Employee 

 Entrepreneurs 

 Entrepreneurship 

જે રોકો વ્મલવાવમક વાશવન ાં ભાલરકી ધયાલે છે, 

ચરાલે છે અને જોખભ રે છે: 
 મોગ્મતા 
 કભમચાયી 
 ઉદ્યભીઓ 

 વાશવવકતા 
 

4 Which of the following is used by entrepreneurs 
to acquire experience in an international market 
before making a major commitment? 
 

 Merger 

 Joint venture 

 Minority interest 

 Majority interest 

આંતયયાષ્ટ્રીમ ફજાયભાાં કોઈ ભોટી પ્રવતફદ્ધતા રેતા 
શરેા અન બલ ભેલલા ભાટે નીચેનાભાાંથી કમાનો 
ઉમોગ કયલાભાાં આલ ેછે? 

 

 વલરીનીકયણ 

 વાંય ક્ત વાશવ 

 રઘ ભતી ક્રશત 

 ફહ ભતી ક્રશત 

5 GATT is established in 1947, under: 
 

 German leadership 
 

 French leadership 
 

 U.S. leadership 
 

 U.K. leadership 

GATT ની સ્થાના 1947 ભાાં થઈ, આ શઠે: 
 

 જભમન નેતતૃ્લ 

 ફે્રન્ચ નેતતૃ્લ 

 ય .એવ.ન ાં નેતતૃ્લ 

 ય .કે.ન ાં નેતતૃ્લ 

 



6 The entrepreneur was distinguished from 
capital provider in: 

 Middle ages 
 

 18th century 
 

 17th century 
 

 19th and 20th century 

આભાાં ઉદ્યભી મડૂી પ્રદાતાથી અરગ ડ ેછે: 
 ભધ્મય ગ 

 18ભી વદી 
 17ભી વદી 
 19 ભી અને 20 ભી વદી 

7 A person who managed large project was 
termed as the entrepreneur in the _________. 

 Earliest period 
 

 Middle ages 
 

 17th century 
 

 19th and 20th century 

ભોટા પ્રોજેક્ટન ાં વાંચારન કયતી વ્મક્ક્તને _________ 

ભાાં ઉદ્યભી તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે. 
 પ્રાયાંલબક વભમગાો 
 ભધ્મય ગ 

 17 ભી વદી 
 19 ભી અને 20 ભી વદી 

8 What is the process by which individuals pursue 
opportunities without regard to resources they 
currently control? 
 

 Startup management 
 

 Entrepreneurship 
 

 Financial analysis 
 

 Feasibility planning 

તે કઈ પ્રક્રિમા છે કે જેના દ્વાયા વ્મક્ક્તઓ શારભાાં 
વનમાંવિત કયેરા વાંવાધનોને ધ્માનભાાં રીધા વલના 
તકો ળોધે છે? 

 સ્ટાટમઅ ભેનેજભને્ટ 

 વાશવવકતા 
 નાણાકીમ વલશ્રેણ 

 As ળક્યતા આમોજન 

9 Having less than 50 percent of equity share in 
an international venture is called: 

 Minority interest 
 

 Joint venture 
 

 Majority interest 
 

 Exporting 

આંતયયાષ્ટ્રીમ વાશવભાાં 50 ટકા કયતા ણ ઓછા 
ઇક્ક્લટી ળેય શોલાન ેકશલેામ છે: 

 રઘ ભતી ક્રશત 

 વાંય ક્ત વાશવ 

 ફહ ભતી ક્રશત 

 વનકાવ 

10 Having more than 50% ownership position that 
provides the entrepreneur with managerial 
control is called: 
 

 Joint venture 
 

 Majority interest 
 

 Horizontal merger 
 

 Diversified activity merger 

વાંચારક વનમાંિણ વાથે ઉદ્યોગવાશવવકને યૂા 
ાડતી 50% થી લધ  ભાલરકીની ક્સ્થવત કશલેાભાાં 
આલે છે: 

 વાંય ક્ત વાશવ 

 ફહ ભતી ક્રશત 

 આડ ાં ભર્જય 

 વલવલધ પ્રવવૃિ ભર્જય 

11 Which one of the following is the process of 
entrepreneurs developing new products that 
over time make current products obsolete? 
 

 New business model 
 

 Anatomization 
 

 Creative destruction 
 

 Innovation 

નીચેનાભાાંથી એક એલા નલા ઉત્ાદનો વલકવવત 
ઉદ્યોગવાશવવકોની પ્રક્રિમા છે જે વભમ જતાાં લતમભાન 
ઉત્ાદનોને અપ્રચલરત ફનાલે છે? 

 નવ ાં વ્મલવામ ભોડરે 

 ળયીયયચના 
 વર્જનાત્ભક વલનાળ 

 નલીનીકયણ  



12 Which of the following is alternatively called 
corporate venturing? 
 

 Entrepreneurship 
 Intrapreneurship 
 Act of stating a new venture 
 Offering new products by an existing 

company 

નીચેનાભાાંથી કય ાં કોોયેટ વાશવ કશલેામ છે? 

 વાશવવકતા 
 આંતયપ્રલેળ 

 નવ ાં વાશવ જણાલલાન ાં કામમ 
 શારની કાંની દ્વાયા નલા ઉત્ાદનો ઓપય 

કયલો 
13 Individuals influencing an entrepreneur’s career 

choice and style are known as which of the 
following? 
 

 Role model 
 Moral-support network 
 Professional support network 
 Support system 

ઉદ્યોગવાશવવકની કાયક્રકદીની વાંદગી અને ળૈરીને 
પ્રબાવલત કયતી વ્મક્ક્તઓ નીચેનાભાાંથી કમા તયીકે 
ઓખામ છે? 

 યોર ભોડેર 

 નૈવતક-વોટમ  નેટલકમ  
 વ્મલવાવમક વોટમ  નેટલકમ  
 વોટમ  વવસ્ટભ 

14 The activity which occurs when the new venture 
is started is called: 
 

 Motivation 
 Business skills 
 Departure point 
 Goal orientation 

નલી વાશવ ળરૂ થામ ત્માયે જે પ્રવવૃિ થામ છે તેને 
કશલેાભાાં આલે છે: 

 પે્રયણા 
 વ્મલવામ ક ળતા 
 પ્રસ્થાન લફિંદ  
 રક્ષ્મ ક્રદળા 

15 The level at which an individual is viewed by 
society is called: 
 

 Financial status 
 

 Qualification 
 

 Social status 
 Achievement 

વભાજ દ્વાયા વ્મક્ક્તને જે સ્તયે જોલાભાાં આલે છે તે 
સ્તય કશલેાભાાં આલે છે: 

 નાણાકીમ ક્સ્થવત 

 રામકાત 

 વાભાજજક દયજ્જો 
 વવદ્ધદ્ધ 

16 Which one of the following is an important 
source of idea generation due to their familiarity 
with the needs of market? 
 

 Existing products and services 
 Distribution channels 
 Federal government 
 Consumers 

ફજાયની જરૂક્રયમાતો વાથે તેભની ક્રયલચતતાને રીધ ે
નીચેનાભાાંથી કય ાં કલ્ના ઉત્ન્ન કયલાનો ભશત્લણૂમ 
સ્રોત છે? 

 શારનાાં ઉત્ાદનો અને વેલાઓ 

 વલતયણ ચેનરો 
 પેડયર વયકાય 

 ગ્રાશકો 
17 Members of distribution channels are excellent 

sources for new ideas because: 
 

 They are familiar with the needs of the 
market 

 They earn a handsome profit from new 
business 

 They do not bother if entrepreneur 
bears a loss 

 
 They have well-developed sales force 

વલતયણ ચેનરોના વભ્મો નલા વલચાયો ભાટે ઉિભ 
સ્રોત છે કાયણ કે: 

 તેઓ ફજાયની જરૂક્રયમાતોથી ક્રયલચત છે 

 તેઓ નલા વ્મલવામથી ઉદાય નપો ભેલે છે 

 જો ઉદ્યોગવાશવવક ન કવાન થામ છે તો તેઓ 
તેને યેળાન કયતા નથી 

 તેભની ાવે વાયી યીતે વલકવવત લેચાણ ફ છે 

 
 



18 Which one of the following is the most 
important characteristic of a successful business 
website? 
 

 Speed 
 

 Innovation 
 

 Graphics 
 Products 

વપ વ્મલવામ લેફવાઇટની વૌથી ભશત્લણૂમ 
રાક્ષલણકતા નીચેનાભાાંથી કઈ છે? 

 ગવત 

 નલીનતા 
 ગ્રાક્રપક્વ 

 ઉત્ાદનો 

19 Which one of the following is the next stage to 
the Concept Stage of Product Planning and 
Development Process? 
 

 Starting Stage 
 Product Planning Stage 
 Product Development Stage 
 Test Marketing Stage 

ઉત્ાદન મોજના અને વલકાવ પ્રક્રિમાના કન્વેપ્ટ 
સ્ટેજનો આગનો તફક્કો નીચેનાભાાંથી કમો છે? 

 ળરૂઆત સ્ટેજ 

 પ્રોડક્ટ પ્રાવનિંગ સ્ટેજ 

 ઉત્ાદન વલકાવ સ્ટેજ 

 ટેસ્ટ ભાકેક્રટિંગ સ્ટેજ 

20 ________ are the resources that provide utility 
value to all other resources. 
    

 Men 

 Material 

 Money 

 Machinery 

 

________ એ વાંવાધન છે જે અન્મ તભાભ સ્રોતોને 
ઉમોલગતા મલૂ્મ પ્રદાન કયે છે. 

 ભાણવ  
 વાભગ્રી 
 ૈવા 
 માંિ 

21 Why should an entrepreneur do a feasibility 
study for starting a new venture? 
 

 To see if there are possible barriers to 
success 

 
 To identify possible sources of funds 

 
 To estimate the expected sales 

 
 To explore potential customers 

નલા ઉદ્યભ ળરૂ કયલા ભાટે કોઈ ઉદ્યભીએ ળા ભાટે 
ળક્યતા અભ્માવ કયલો જોઈએ? 

 

 વપતા ભાટેના અલયોધો છે કે કેભ તે જોવ ાં 
 

 બાંડોના વાંબવલત સ્રોતોને ઓખલા ભાટે 

 

 અેલક્ષત લચેાણનો અંદાજ રગાલલા 
 

 વાંબવલત ગ્રાશકોને અન્લેણ કયલા 
22 In the administrative domain, the commitment 

of resources is for which of the following? 
 

 Periodic intervals 
 

 Total amount needed 
 

 For certain tasks 
 

 For long time 

લશીલટી ક્ષેિભાાં, વાંવાધનોની પ્રવતફદ્ધતા 
નીચેનાભાાંથી કમા ભાટે છે? 

 વભમાાંતયે અંતયારો 
 ક ર જરૂયી યકભ 

 ચોક્કવ કામો ભાટે 

 રાાંફા વભમ સ ધી 

23 One of the popular forecast is 
 

 Demand 
 Technological 
 Economical 
 None  

એક રોકવપ્રમ આગાશી છે 

 ભાાંગ 

 તકનીકી 
 આવથિક 

 એક ણ નશી 



24 Which of the following factor has allowed small 
companies to act like they are big ones? 
 

 Technology 
 Customers 
 Economic development 
 Competition 

નીચેનાભાાંથી કમા ક્રયફ દ્વાયા નાની કાંનીઓને 
ભોટી કાંનીઓની જેભ લતે છે? 

 ટેકનોરોજી 

 ગ્રાશકો 
 આવથિક વલકાવ 

 સ્ધામ 
25 The term “entrepreneurs” was applied to 

business initially by the French economist in 
the18thcentury: 
 

 Cantillon 
 Jan Tinbergen 
 J.S.Mil 
 M.F.mill 

18 ભી વદીભાાં ફે્રન્ચ અથમળાસ્ત્રીએ ળરૂઆતભાાં 
"ઉદ્યોગવાશવવક" ળબ્દ વ્મલવામ ય રાગ  કમો 
શતો. 

 કેન્ન્ટરોન 

 જાન ક્રટનફર્જન 

 જે.એવ.વભર 

 એભ.એપ.વભર 

26 Decisions which are concerned with policy 
matters and exercise fundamental influence on 
the objectives of the organization are called 
as____________. 
 

 Organizational decisions. 
 Personal decisions. 
 Routine decisions. 
 Strategic decisions. 

વનણમમ કે જે નીવત વલમક ફાફતો વાથે વાંફાંવધત છે 
અને વાંગઠનના ઉદે્દળો ય મૂભતૂ પ્રબાલનો 
ઉમોગ કયે છે તે તયીકે ઓખામ છે. 

 વાંગઠન વનણમમો. 
 વ્મક્ક્તગત વનણમમ. 
 વનમવભત વનણમમો. 
 વનણામમક વનણમમો. 

27 __________________ is the systematic development 
of a project idea for the eventual purpose of 
arriving at an investment decision 
 

 Project identification 
 Project formulation. 
 Project feasibility. 
 Project evaluation 

__________________ એ યોકાણના વનણમમ ય 
શોંચલાના અંવતભ શતે   ભાટે પ્રોજેક્ટ આઇક્રડમાનો 
વ્મલક્સ્થત વલકાવ છે 

 

 પ્રોજેક્ટ ઓખ 

 પ્રોજેક્ટ ફનાલટ. 
 પ્રોજેક્ટની ળક્યતા. 
 પ્રોજેક્ટ મલૂ્માાંકન 

28 CPM stands for____________. 
 

 Continuous Path Method. 
 Clear Path Method. 
 Critical Path Method. 
 Critical Probabilistic Method. 

CPM એટરે ____________. 

 
 Continuous Path Method. 
 Clear Path Method. 
 Critical Path Method. 
 Critical Probabilistic Method. 

29 What is an office memorandum? 
 

 Message from one person to another 
 Short written form of business 

communication 
 Short speech 
 Letter 

ઓક્રપવન ાં આલેદન િ  શ ાં છે? 

 

 એક વ્મક્ક્તથી ફીજાને વાંદેળ 

 વ્મલવાવમક વાંદેળાવ્મલશાયન ાં ટૂાંક ાં રેલખત 
સ્લરૂ 

 ટૂાંક ાં બાણ 

 િ 



30 ......IS NOT an internal source of recruitment 
 

 Promotion 
 Transfer 
 Job rotation  
 Departmental 

....... એ બયતીનો આંતક્રયક સ્રોત નથી 
 ફઢતી 
 સ્થાનાાંતયણ 

 કામમ પેયફદરી 
 ખાતાકીમ યીક્ષા 

 
 

31 When planning for employment requirements, 
what must be forecasted? 
 

 Sales desired 
 Production Scheduled 
 raw material 
 Personnel needs 

યોજગાય ભાટેની આલશ્મકતાઓ ભાટેની મોજના 
કયતી લખત,ે શ ાં આગાશી કયલી આલશ્મક છે? 

 લેચાણ ઇચ્છછત 

 વનભામણન ાં વનધામક્રયત 

 કાચો ભાર 

 કભમચાયીઓની જરૂક્રયમાતો 
32 The Integrated system model is also known as 

___________? 
 

 Harvard Model 
 Michigan Model 
 Integrated Model 
 Warwick System Model 

ઇન્ન્ટગ્રેટેડ વવસ્ટભ ભોડરે ___________ તયીકે ણ 
ઓખામ છે? 

 શાલમડમ ભોડરે 

 વભવળગન ભોડરે 

 એન્ટીગ્રેટેડ ભોડરે 

 લવલિક વવસ્ટભ ભોડરે 

33 Evaluation of your strengths and weaknesses: 
 

 Self Assessment 
 Employee 
 Entrepreneurship 
 Entrepreneur 

તભાયી ળક્ક્ત અને નફાઇઓન ાં મલૂ્માાંકન: 
 સ્લાલરોકન 

 કભમચાયી 
 વાશવવકતા 
 ઉદ્યભ 

 
34 Human capital management is occasionally used 

synonymously among 
 

 Marketing 

 Finance 

 Information Technology 

 Human resources 

ભાનલ મડૂી વ્મલસ્થાનનો ક્યાયેક 
............વભાનાથી ઉમોગ થામ છે 

 ભાકેક્રટિંગ 

 પાઇનાન્વ 

 ભાક્રશતી ટેકનોરોજી 

 ભાનલ વાંવાધન 

 
35 __ is the process of searching for prospective 

employees and stimulating them to apply for 
jobs in the organization. 
 

 Advertising 

 Selection 

 Recruitment 

 None  

__ એ વાંબવલત કભમચાયીઓની ળોધ કયલાની અને 
તેભને વાંસ્થાભાાં નોકયી ભાટે અયજી કયલા ભાટે 
ઉિજેીત કયલાની પ્રક્રિમા છે. 
 

 જાશયેાત 

 વાંદગી 
 બયતી 
 એક ણ નશી 
 



36 Which one is NOT a disadvantage of 
Entrepreneurship? 
 

 Risky 
 Uncertain Income 
 You are the boss 
 Work long hours 

કમો એક ઉદ્યભવવૃિનો ગયેરાબ નથી? 

 જોખભી 
 અવનવિત આલક 

 તભે ફોવ છો 
 રાાંફા કરાકો સ ધી કાભ 

 
37 EST stands for ____________. 

 
 Earliest Start Time. 
 Event Start Time. 
 Effective Start Time. 
 Essential Start Time. 

EST નો અથમ  
 Earliest Start Time. 
 Event Start Time. 
 Effective Start Time. 
 Essential Start Time. 

 
38 _____________ is a graphical representation of the 

various activity and event relating to a project. 
 

 Network analysis. 
 Scheduling technique. 
 Logical Model. 
 Network Diagram 

_____________ એ પ્રોજેક્ટથી વાંફાંવધત વલવલધ પ્રવવૃિ 
અને ઇલેન્ટન ાં ગ્રાક્રપકર યજૂઆત છે. 

 નેટલક્વમ વલશ્રેણ. 
 ળેડય લરિંગ તકનીક. 
 રોજજકર ભોડર. 
 નેટલકમલકમ ડામાગ્રાભ 

39 Which one is NOT a step in the problem-solving 
method? 
 

 Define the problem 
 Gather information 
 Identify solutions 
 Ignore the problem 

વભસ્મા શર કયલાની દ્ધવતભાાં કય ાં એક ગ ાં 
નથી? 

 વભસ્મા વ્માખ્માવમત કયો 
 ભાક્રશતી એકવિત કયો 
 ઉકેરો ઓખો 
 વભસ્માને અલગણો 

 
40 ____________ is primarily concerned with the 

identification of the project demand potential 
and the selection of the optimal technology. 
 

 Techno-economic analysis. 
 Feasibility analysis. 
 Input analysis. 
 Financial analysis. 

____________ મ ખ્મત્લે પ્રોજેક્ટ ભાાંગની વાંબાલના અને 
શ્રેષ્ટ્ઠ તકનીકીની વાંદગી વાથે વાંફાંવધત છે. 
 

 ટેકનો-આવથિક વલશ્રેણ. 
 સ વલધા વલશ્રેણ. 
 ઇન ટ વલશ્રેણ. 
 નાણાકીમ વલશ્રેણ. 

 
41 New Small Scale industries are exempted from 

the payment of income tax under section 80J is 

called __________ 
 

 Development Rebate.. 
 Investment Allowance. 
 Rehabilitation Allowance. 
 Tax Holiday 

નલા નાના સ્કેર ઉદ્યોગોને કરભ J૦ જે શઠે 
આલકલેયાની ચ કલણીભાાંથી મ ક્ક્ત આલાભાાં આલે 
છે જેને __________ કશલેાભાાં આલે છે 

 

 ડલેરભેન્ટ યીફેટ .. 
 યોકાણ બથ્ ાં. 
  નલમવન બથ્ ાં. 
 ટેક્વ શોરીડ ે

 



42 SBA stands for: 
 

 Small business accountants 
 

 Small business administration 
 

 Small business adequacy 
 

 Small business advisors 

SBA  એટરે___________ 

 

 નાના વ્મલવામ એકાઉન્ટન્્વ 

 

 નાના વ્મલવામન ાં લશીલટ 

 

 નાના વ્મલવામની મામપ્તતા 
 

 નાના વ્મલવામ વરાશકાયો 
 

43 In _________, machines and equipments are 
arranged in the order or sequence in which they 
are to be used for manufacturing the product 
 

 Factory Layout 
 Product Layout. 
 Process Layout. 
 Combined Layout. 

_________ ભાાં, ભળીનો અને ઉકયણો િભભાાં અથલા 
િભભાાં ગોઠલામ છે કે જેભાાં તેઓ ઉત્ાદનના 
ઉત્ાદન ભાટે ઉમોગભાાં રેલામ છે. 

 પેક્ટયી રેઆઉટ 

 પ્રોડક્ટ રેઆઉટ. 
 પ્રોવેવ રઆેઉટ. 
 કમ્ફાઈન્ડ રેઆઉટ. 
  

44 _____________ is used to accomplish the project 
economically in the minimum available time 
with limited resources 
 

 Project Scheduling 
 Network Analysis. 
 Budget Analysis. 
 Critical Planning. 

_____________ નો ઉમોગ ભમામક્રદત વાંવાધનો વાથેના 
ન્યનૂતભ ઉરબ્ધ વભમભાાં આવથિક ધોયણે 
પ્રોજેક્ટને ણૂમ કયલા ભાટે થામ છે 

 

 પ્રોજેકટ સ વનવિત 

 નેટલકમ વલશ્રેણ. 
 ફજેટ એનાલરવવવ. 
 ક્રિક્રટકર પ્રાવનિંગ 

  
45 The process of grouping of similar types of 

works together is known as____________? 
 

 Job classification 
 Job design 
 Job description 
 Job evaluation 

વભાન પ્રકાયના કામોના જૂથ ફનાલલાની પ્રક્રિમાને 
____________ તયીકે ઓખામ છે? 

 જોફ લગીકયણ 

 જોફ ક્રડઝાઇન 

 જોફ લણમન 

 જોફ મલૂ્માાંકન 

 
46 The written statement of the findings of job 

analysis is called __________? 
 

 Job design 
 Job classification 
 Job evaluation 
 Job description 

જોફ વલશ્રેણના તાયણોના રેલખત વનલેદનન ે
__________ કશલેાભાાં આલે છે? 

 

 કામમ ક્રડઝાઇન 

 કામમ લગીકયણ 

 કામમ મલૂ્માાંકન 

 કામમ ન ાં લણમન 

 



47 TIIC is sponsored by the__________. 
 

 Government of Karnataka. 
 Government of Andhra Pradesh. 
 Government of Kerala. 
 Government of Tamil Nadu. 

ટીઆઈઆઈવી ______ દ્વાયા પ્રામોજજત છે. 
 કણામટક વયકાય 

 આંધ્ર પ્રદેળની વયકાય. 
 કેય વયકાય 

 તવભરનાડ ની વયકાય  
48 To provide financial assistance to entrepreneurs 

the government has set up a number 
of___________. 
 

 Financial advisors. 
 Financial intermediaries. 
 Industrial estates. 
 Financial institutions 

ઉદ્યોગવાશવવકોને આવથિક વશામ આલા વયકાયે 
વાંખ્માફાંધ _______ ની સ્થાના કયી છે. 

 નાણાકીમ વરાશકાયો 
 નણાક્રકમ લચેક્રટમાઓ. 
 . ઇન્ડન્સ્રમર એસ્ટેટ. 
 નણાક્રકમ  વાંસ્થાઓ 

49 Which of the following is not something that can 
be invested: 
 
 
 

 Energy 
 Experties 
 Money 
 Time 

નીચેનાભાાંથી કઈ એલી લસ્ત   જેન ાં યોકાણ કયી ળકામ 
નશી  

 ઉજામ 
 વનષ્ટ્ણાતો 
 ૈવા 
 વભમ 

50 Someone legally appointed to resolve the 

financial difficulties of an insolvent firm is 

called____________. 

 An administrator. 

 A predator. 

 An auditor. 

 A turnaround consultant. 

નાદાય  પભમની આવથિક મ શ્કેરીઓને શર કયલા ભાટે 
કામદેવય યીતે વનય ક્ત કયેરા કોઈને ____________ 

કશલેાભાાં આલે છે. 
 

 લશીલટદાય  
 વળકાયી 
 ઓક્રડટય. 
 ટનમઅયાઉન્ડ વરાશકાય. 

51 Which of the following is a recognized 
disadvantage of setting up as a start-up as 
compared with other routes to market entry? 
 

 Less satisfaction of the owners. 
 less help from various agencies. 
 There are more funds required. 
 There is a high failure rate. 

 

ફજાયભાાં પ્રલેળના અન્મ ભાગોની ત  રનાભાાં, સ્ટાટમ-
અ તયીકે વેટ કયલાન ાં ભાન્મ ગેયરાબ 
નીચેનાભાાંથી કય ાં છે? 

 ભાલરકોનો વાંતો નથી. 
 વલવલધ એજન્વીઓની ભદદ. 
 ત્માાં લધ  બાંડોની આલશ્મકતા છે.  
 એન.એર.નો વનષ્ટ્પતા દય છે. 

52 Which of the following is a method of selling 
goods to another country by taking care of 
transactions? 
 

 Indirect exporting 
 

 Direct exporting 
 

 Importing 
 

 Management contract 

વ્મલશાયની કાજી રઈને ફીજા દેળભાાં ભાર 
લેચલાની દ્ધવત નીચેનીભાાંથી કઈ છે? 

 

 યોક્ષ વનકાવ 

 વીધી વનકાવ 

 આમાત 

 ભેનેજભેન્ટ કયાય 



53 The purpose of all good small business strategy 

is__________. 

 

 to increase turnover. 

 to increase profitability 

 to achieve competitive advantage 

 to achieve stated objectives. 

ફધી વાયી નાના વ્મલવામની વ્યશૂયચનાનો શતે   
______ છે. 

 ટનમઓલય લધાયલા ભાટે  
 નપા લધાયલા  
 સ્ધામત્ભક રાબ પ્રાપ્ત કયલા ભાટે 

 જણાલેર ઉદે્દળો પ્રાપ્ત કયલા  

54 Which one of the following responsibilities is 
specifically associated with the HR function of 
employee relations? 
 

 Conducting attitude surveys 
 Work analysis 
 HR information systems 
 Job design 

નીચેનાભાાંથી કઈ જલાફદાયી ખાવ કયીને કભમચાયી 
વાંફાંધોના એચઆય કામમ વાથે વાંકામેર છે? 

 લરણ વલેક્ષણ 

 કામમ  વલશ્રેણ 

 ભાનલ વાંવાધન ભાક્રશતી દ્ધતી 
 કામમ યચના  

 
55 Which of the following is least likely to influence 

the timing of new business births? 
 

 Government policies. 
 Profitability. 
 Consumer expenditure. 
 conditions. 

નીચેનાભાાંથી કય  ઓછાભાાં ઓછાં નલા વ્મલવામના 
જન્ભના વભમને પ્રબાવલત કયે છે? 

 વયકાયની નીવતઓ 

 પ્રોક્રપક્રટલફલરટી. 
 ગ્રાશક ખચમ. 
 ળયતો. 

56 Leadership is a process 
 

 of influencing people 
 of giving orders that subordinates must 

accept 
 to talk and write clearly and forcefully. 
 None  

નેતતૃ્લ એક પ્રક્રિમા છે 

 

 રોકોને પ્રબાવલત કયલા 
 ઓડમય આલાના કે ગૌણ અવધકાયીઓએ 

સ્લીકાયવ ાં આલશ્મક છે 

 સ્ષ્ટ્ટ અને ફલૂમક લાત અને રખવ ાં. 
 એક ણ નશી 

57 Human resource management is normally 
________ in nature. 
    

 proactive 

 reactive 

 combative 

 None  

ભાનલ વાંવાધન વાંચારન વાભાન્મ યીતે ________ 

સ્લબાલભાાં શોમ છે. 
 વક્રિમ 

 પ્રવતક્રિમાળીર 

 રડાઇલાળાં 
 એક ણ નશી 

58 What is that describes the duties of the job, 
authority relationship, skills requirement, 
conditions of work etc. 
 
 Job analysis 
Job evaluation 
 Job design 
Job rotation 

તે શ ાં છે જે નોકયીની પયજો, અવધકાય વાંફાંધ, ક ળતા 
આલશ્મકતા, કામમની ક્સ્થવતઓ લગેયેન ાં લણમન કયે છે. 
 

કામમ વલશ્રેણ 

કામમ મલૂ્માાંકન 

કામમ ક્રડઝાઇન 

 કામમ પેયફદરી  



59 On the basis of job elements and organizational 
demand an appropriate ________ of job evaluation 
should be selected. 
 

 behavior 
 method 
 category 
 decision 

 

કામમ તત્લો અને વાંગઠનાત્ભક ભાાંગના આધાયે 
યોજગાયન ાં મલૂ્માાંકન મોગ્મ ________ વાંદ કયવ ાં 
જોઈએ. 

 લતમન 

 દ્ધવત 

 કેટેગયી 
 વનણમમ 

60 An individual who starts, creates and manages a 

new business can be called_____________. 

 

 A leader 

 A manager 

 A professional 

 An entrepreneur 

જે વ્મક્ક્ત નલા વ્મલવામની ળરૂઆત કયે છે, ફનાલે 
છે અને તેન ાં વાંચારન કયે છે તેને _____________ કશી 
ળકામ. 

 નેતા 
 એ.ના ભેનેજય 

 પ્રોપેળનર 

 વાશવવક 

61 Which of the following statements is false? 

 Market segmentation is a useful process 

for small businesses to undertake. 

 Selling is essentially a matching process. 

 A benefit is the value of a product 

feature to a customer. 

 It is a good idea for small businesses to 

compete solely on price. 

નીચેનાભાાંથી કય ાં વલધાન ખોટ ાં છે? 

 ભાકેટ વેગભેન્ટેળન એ નાના ઉદ્યોગોને શાથ 
ધયલા ભાટે ઉમોગી પ્રક્રિમા છે. 

 વેલરિંગ એ એક ભેલચિંગ પ્રક્રિમા છે. 
 રાબ એ ગ્રાશકને ઉત્ાદન સ વલધાન ાં મલૂ્મ છે. 
 નાના ઉદ્યોગો ભાટે વાંણૂમ બાલે પ્રવતસ્ધામ કયલી 

એ એક વાયો વલચાય છે. 

62 The three phases of recruitment process are: 
 

 Planning, Implementing, Evaluating 
 Planning, Evaluating, Screening 
 Planning, implementing, screening 
 None  

બયતી પ્રક્રિમાના િણ તફક્કાઓ છે: 
 આમોજન, અભરીકયણ, મલૂ્માાંકન 

 આમોજન, મલૂ્માાંકન, સ્િીવનિંગ 

 આમોજન, અભરીકયણ, સ્િીવનિંગ 

 એક ણ નશી  
63 The standard of Personnel is represented by the 

job specification, as developed through 
 

 Job evaluation 
 Job analysis 
 Job satisfaction 
 None  

 
 

કભમચાયીન ાં ધોયણ, જોફ સ્ષ્ટ્ટીકયણ દ્વાયા યજૂ થામ છે, જે 
દ્વાયા વલકવાલલાભાાં આવ્ય ાં છે 

 કામમ મલૂ્માાંકન 

 કામમ વલશ્રેણ 

 કામમ વાંતો 

 એક ણ નશી  

64 Employees involuntary separation from a job 
for a certain time period, known as........ 
 

 Mergers 
 Aquisitions 
 Layoffs 
 Downsizing 

કભમચાયીઓ ચોક્કવ વભમગાા ભાટે નોકયીથી 
અનૈચ્છછક અરગ ડ ેછે, જેને ........ તયીકે 
ઓખામ છે. 

 વાંમોજન  
 શસ્તાાંતયણ 

 છટણી 
 ડાઉનવાઇલઝિંગ 



65 An ……………is a traditional, widely accepted 
device for getting information from a 
prospective applicant. 
 

 Interview 

 Blank Application 

 Induction 

 None  

…………… એ વાંબવલત અયજદાય ાવેથી ભાક્રશતી 
ભેલલા ભાટે એક યાંયાગત, વ્માકણે સ્લીકૃત 
ઉકયણ છે. 

 ઇન્ટયવ્ય  
 ખારી અયજી  
 ઇન્ડક્ળન 

 એક ણ નશી 
66 Trademarks relate to _______. 

 
 Practice and knowledge acquired 

through experience 
 The protection of proprietary 

information of commercial value 
 The right to reproduce ones own 

original work 
 Brand identity 

રેડભાક્વમ _______ થી વાંફાંવધત છે. 
 પે્રન્ક્ટવ અને અન બલ દ્વાયા પ્રાપ્ત કયે ાં  
 વ્મલવાવમક મલૂ્મની ભાલરકીની ભાક્રશતીન ાં 

યક્ષણ 

  ન repઉત્ાદન કયલાનો અવધકાય એ મૂ 
કામમન ાં ોતાન ાં છે 

 બ્ાાંડ ઓખ 

67 Which of the following are described as one of 
the Big Five personality traits? 
 

 tolerance of others. 

 need for achievement. 

 propensity to leadership. 

 locus of control. 

નીચેનાભાાંથી કમા ાાંચ ભોટા વ્મક્ક્તત્લના રક્ષણો 
તયીકે લણમલલાભાાં આવ્મા છે? 

 અન્મની વશનળીરતા. 
 વવદ્ધદ્ધ ભાટે ફી. 
 નેતતૃ્લ ભાટે પ્રગવત. 
 વનમાંિણ. 

68 Name the system where the required 
competencies are available through training, 
counseling etc.: 
 

 Recruitment 

 Development 

 Management 

 None 

તારીભ, યાભળમ લગેયે દ્વાયા જરૂયી મોગ્મતાઓ 
ઉરબ્ધ શોમ તે ધ્ધ્તી ન   નાભ આો. 

 બયતી 
 વલકાવ 

 ભેનેજભેન્ટ 

 એક ણ નશી 

69 Innovation can best be defined as_______ 
 

 The generation of new ideas. 
 The evolution of new ideas. 
 The opposite of creativity. 
 The successful exploitation of new ideas. 

નલીનતા શે્રષ્ટ્ઠ તયીકે વ્માખ્માવમત કયી ળકામ છે 
_______ 

 નલા વલચાયોનો ઉદબલ  
 નલા વલચાયોન ાં ઉત્િાાંવત. 
 વર્જનાત્ભકતાની વલર દ્ધ છે. 
 નલા વલચાયોન ાં વપ ળોણ 

70 Which of the following factors should not be 
included in PESTLE analysis? 
 

 Governmentre-cycling policy. 
 Proposed reduction in interest rates. 
 Competitor activity. 
 Demographic changes 

PESTLE વલશ્રેણભાાં નીચનેાભાાંથી કમા ક્રયફોનો 
વભાલેળ થલો જોઈએ નશીં? 

 વયકાયી-વામકલરિંગ નીવત. 
 વ્માજના દયભાાં સ્ષ્ટ્ટ ઘટાડો. 
 શયીપ  પ્રવવૃિ. 
 ડભેોગ્રાક્રપક પેયપાયો 



71 Which of these statements best describes the 
context for entrepreneurship? 
 

 Entrepreneurship takes place in small 
businesses. 

 Entrepreneurship takes place in large 
businesses. 

 Entrepreneurship takes place in a wide 
variety of contexts. 

 Entrepreneurship does not take place in 
social enterprises. 

  

આભાાંથી કય ાં વલધાન ઉદ્યોગવાશવવકતાના વાંદબમને 
શ્રેષ્ટ્ઠ યીતે લણમલે છે? 

 વાશવવકતા નાના ઉદ્યોગોભાાં થામ છે. 
 એન્ટયપ્રેન્મોયવળ ભોટા ઉદ્યોગોભાાં થામ છે. 
 વાશવવકતા વલવલધ વાંદબોભાાં થામ છે. 
 વાશવવકતા વાભાજજક ઉદ્યોગોભાાં થતી નથી. 

72 Performance appraisal means evaluating an 
employees performance relative to 
 
 

 Establishing goods 
 

 Fellow employees 
 Job description requirements.   

 
 Performance standards 

કાભગીયી મલૂ્માાંકન એટરે કભમચાયીઓની કાભગીયીને 
વાંફાંવધત મલૂ્માાંકન કયવ ાં 

 ભારની સ્થાના 
 વાથી કભમચાયીઓ 

 જોફ લણમન આલશ્મકતાઓ 

 પ્રદળમન ધોયણો 
 

73 Primary  data  is________.  
 

 the most important data. 
 The data that is collected first. 
 New data specifically collected for a 

project. 
 Data that is collected second. 

પ્રાથવભક ભાશીતી ______ છે. 
 વૌથી ભશત્લણૂમ ડટેા. 
 જે ડટેા શરેા એકવિત કયલાભાાં આલે છે. 
 પ્રોજેકટ ભાટે ખાવ કયીને એકવિત થમેર 

નલો ડટેા. 
 જે ડટેા ફીજા સ્થાને એકવિત કયલાભાાં આલે 

છે. 
74 Which industrial sector promotessmall-scale 

businesses and Entrepreneurship, and has 
lower barriers to market entry? 
 

 Service. 

 Selling 

 Distribution. 

 Agriculture 

કમા industrialદ્યોલગક ક્ષેિ ેભોટા ામે ઉદ્યોગો અને 
ઉદ્યોગવાશવવકતાને પ્રોત્વાશન આપ્ય ાં છે અને 
ભાકેટભાાં પ્રલેળ ભાટે ઓછી અલયોધો છે? 

 

 વેલા 
 લેચાણ  
 વલતયણ. 
 એલગ્રકલ્ચય 

 
75 The use of informal networks by entrepreneurs 

to gather information is known as _______. 
 

 Secondary research 

 Entrepreneurial networking. 

 Informal parameters. 

 Marketing 

ઉદ્યોગવતઓ દ્વાયા ભાક્રશતી એકવિત કયલા ભાટે 
અનૌચાક્રયક નેટલકમનો ઉમોગ _______ તયીકે 
ઓખામ છે. 

 વાંળોધન વાંળોધન 

 .એન્ટવપ્રન્ય ક્રયમર નેટલક્રકિંગ. 
 પોભમર ક્રયભાણો. 
 ભાકેક્રટિંગ 

 
 
 



76 According to Edwin Flippo, the first and 
immediate product of job analysis is__________? 
 

 The job description 
 The job design 
 The job production 
 The job specification 

એડવલન ફ્લરપ્ો અન વાય, જોફ વલશ્રેણન ાં પ્રથભ 
અને તાત્કાલરક ઉત્ાદન ____________ છે? 

 કામમન ાં લણમન 

 કામમ ક્રડઝાઇન 

 કામમ ઉત્ાદન 

 કામમ ની વલવળષ્ટ્ટતા 
 

77 Human Resource Management is______________? 
 

 Employee oriented 
 Employer oriented 
 Legally oriented 
 None 

ભાનલ વાંવાધન વાંચારન ____________ છે? 

 કભમચાયી રક્ષી 
 ભાલરક રક્ષી 
 કામદેવયરક્ષી 
 એક ણ નશી  

 
78 Which of the following is not a function 

normally performed by HR department? 
 

 Accounting 
 Recruitment and Selection 
 Reward 
 Employee Relations 

નીચેનાભાાંથી કય  એચઆય વલબાગ દ્વાયા વાભાન્મ 
યીતે કયલાભાાં આલતી કાભગીયી નથી? 

 ક્રશવાફ  
 બયતી અને વાંદગી 
 ઇનાભ  
 કભમચાયી  વાંફાંધો 

 
79 A business arrangement where one party allows 

another party to use a business name and sell its 
products or services is known as__________. 
 

 A cooperative. 

 A franchise. 

 An owner-manager business. 

 A limited company 

એક વ્મલવામ ગોઠલણી જમાાં એક ક્ષ ફીજા ક્ષન ે
વ્મલવામના નાભનો ઉમોગ કયલાની અને તેના 
ઉત્ાદનો અથલા વેલાઓ લેચલાની ભાંજૂયી આે છે 
તે તયીકે ઓખામ છે ______. 

 વશકાયી. 
 ફે્રન્ચાઇઝી. 
 ભાલરક-ભેનેજય વ્મલવામભાાં. 
 લરવભટેડ કાંની 

 


