
 

BOCM SEM 2  

SUB : F.E 
 

1. ____________ એ સંસ્થાની વ્યવસાયયક પ્રયિયાઓન ં એક આમૂલ રૂપ છ 

 

      A. રીએન્જિન્િયન્રિંગ      B.  કદ ઘટાડવ િં     C. િાદારી                    D. ન્વસ્તરણ  

2. ઉચ્ચ વોલ્ય મ, ઓછી-યવયવધ ઉત્પાદનોના ઉત્પાદન માટે _____________ વ્યૂહરચના સૌથી યોગ્ય 

રહેશે. 

      A.પ્રોસેસ્ડ ફોકસ      B.ઉત્પાદિ કેન્જિત          C. પ િરાવન્તિત કેન્જિત       D. વર્ચય િઅલ-કેન્જિત 

3.  ટંૂકા ગાળાના, ભડંોળનો આંતયરક સ્રોત નીચેના બધા એક્સેપ્ટને ઘટાડીને મેળવી શકાય છે 

         A. ટ િંકા ગાળાિી સિંપન્િ    B.  રોકડ   C.ન્સ્િર સિંપન્િ    D. ઈજવેજટરી 

4.  નીચે આપેલા બધા વ્યવસાય યોજનાના નાણાકીય ડટેા અને અન માનો યવભાગના મહત્વપૂણણ 

        A. સ્વાટ ન્વશ્લેષણ    B.અિ માન્િત આવક ન્િવેદિો   C. ન્વરામ-ન્વશ્લેષણ   D.ખર્િ ન્િયિંત્રણ 

 5.  જમે જમે ધંધો વધતો જાય છે તમે તેમ સમય વ્યવસ્થાપન એ એક મ દ્દો બનીને રહે છે, પરંત  

ઉદ્યોગસાહયસક મ ખ્ય યચંતા સામાન્ય રીત ેઆ બને છે: 

      A. લક્ષ્યો સ યોન્િત કરો            B.લાયક કમિર્ારીઓિે શોધવા, જાળવી રાખવા અિે પ્રોત્સાહિ આપવ િં 

      C. કામગીરી માપવા.                 D. ઉપરોક્ત તમામ. 

6.જો ઉદ્યોગ ઉદ્યોગ શરૂ થાય ત ેપહેલાં વીમાના પ્રથમ છ મયહના માટે ચૂકવણી કર ેછે, તો આ પ્રારંયભક 

ખચણ હેઠળ સૂયચબદ્ધ છે: 

      A. િાપણો    B. ઇજવેજટરી   C.ન્પ્રપેઇડ ખર્િ   D. ઉપયોન્ગતાઓ 

7. જો કોઈ ઉદ્યોગસાહયસકનો વ્યવસાય વતણમાન તકનીક પર આધાયરત છે, તો બકેાબૂ જોખમ આ હોઈ 

શકે છે: 

      A. ઉપભોક્તાિા સ્વાદમાિં ફેરફાર.    B. િવી તકિીકી ન્વકાસ   C.હવામાિ   D. ફેશિ વલણો 

8.  વલણો યવશેની માયહતી એકયિત કરવાની પ્રયિયા કહેવામાં આવે છે: 

       A. ન્સન્િિી િરૂર છે   B. સખ્તાઇ   C.જય રોન્ટન્કઝમ   D. પયાિવરણ સ્કેિ કરવ િં 

9. આંતયરક રીત ેકરી શકાય તવેા કાયો કરવા માટે બહારની કંપનીઓનો ઉપયોગ કરવાની પ્રથા 

કહેવામાં આવ ેછે: 

     A. સ ગમતા     B.ટ કડો      C.લીલોતરી   D. આઉટસોન્સિંગ 

10. જો કોઈ નવો વ્યવસાય શરૂ કર ેછે જ ેસયવણસ સ્ટેશન છે, તો આ (એન) ન ં ઉદાહરણ છે 

     A. િવો ખ્યાલ / િવો ધિંધો.                          B.હાલિો કજસેપ્ટ / િવો ધિંધો    

     C. હાલિો કજસેપ્ટ / હાલિો ન્િઝિેસ           D. ડી) િવો ખ્યાલ / હાલિો ધિંધો 

11. ------દ્વારા સ્પધાણત્મક સ્પધાણત્મક મોડેલ? 

           A. માઇકલ ઇ પોટિર   B.પીટર એફ ડરકર   C.ન્ફન્લપ કોટલર  D. કોઓજટઝ 

 

12.એક વ્યવસાય કેન્ર કે જ ેકાયણકારી જગ્યા અને નવા સાહસો માટે યવયશષ્ટ સપોટણ  આપ ેછે ત ેકહેવામાં 

આવે છે: 

         A. આઇસોલેટર    B.ન્પર્કારી   C.ઇિક્ય િેટર   D. ઇન્જટગે્રટર 

13.  કંઈક નવ ં બનાવવા માટે નીચેનીમાંથી કઈ એક સારી ટીમ યવકસાવવા માટે જરૂરી છે? 

       A. ટીમિા સભ્યો સાિેિા સિંિિંધો     B. ખ લ્લી ર્ર્ાિ   C. િોિ લવર્ીક વતિિ   D. લક્ષ્યો સ યોન્િત કરો 

14.  નીચેનામાંથી કય  કોઈ નવા સાહસમાં વ્યવસાય યોજનાની મહત્વપૂણણ પ્રવૃયિ નથી? 

      A. ઉદ્યોગસાહન્સકિી પૃષ્ઠભ ન્મ   B. કાયાિત્મક યોિિા   C. ઉદ્યોગ ન્વશ્લેષણ    D. કિંપિીિ િં િામ 

15.યવદેશી સીધા રોકાણના પ્રકાર નીચે પ્રમાણ ેછે 



       A. સિંય ક્ત સાહસ     B. મેિેિમેજટ કરારો    C. લઘ મતી ન્હત   D. ન્વલીિીકરણ 

16. નૈયતક સપોટણ  નેટવકણમાં નીચેના એક્સેપ્ટનો સમાવેશ થાય છે 

     A. જીવિસાિીઓ   B. ન્મત્રો   C. ન્િઝિેસ એસોન્સએટ્સ   D. સિંિિંધીઓ 

17.  સંસાધનો માટે વહીવટી ડોમેનની પ્રયતબદ્ધતા માટે છે 

     A.  સમયાિંતર ેઅિંતરાલો    B. ક લ િરૂરી રકમ   C.ર્ોક્કસ કાયો માટે    D. લાિંિા સમય સ ધી 

18.  નાના વ્યવસાય માટેન ં સંગઠનન ં સૌથી સામાન્ય સ્વરૂપ છે: 

     A. ભાગીદારી  B. ન્િગમો   C. એકમાત્ર માન્લકીિી   D.મયાિન્દત કિંપિીઓ 

19. નીચેનામાંથી નાણાકીય યોજનાની પાછળનો ભાગ છે? 

     A. િિટે   B. મ ડી   C.વ્યવસાયિી પ્રકૃન્ત  D. આપેલ તમામ ન્વકલ્પો 

20. નીચેના સંભયવત યધરાણ યવકલ્પોમાંથી ઉદ્યોગ સાહયસકો માટે લોકયપ્રય પસંદગી બની છે? 

     A.એજિલ રોકાણકારો   B. કે્રન્ડટ કાર્ડસિ   C.સાહસ મ ડીવાદીઓ  D.જાહેર અપિણ 

21.. નનન નન-નનન નનનનનનનન નનન નનનનન: 

A. નનનનનન ન નનન નનનન નનનનન            B. નનનનનનનન નનનનનનનન નનન નનનનન ન નનન 

નનન નનન 

C.  નનન ન નનન નન નનન નન              D.  નનનનનન નનનનનનન નનનનનનનનન નનનન નનન 

22. નનનનનનન નનનનનનન નનનનનનનન નનન નનનનન: 

A. નનનનનનનનન નનનનનન      B.નનનનનનનનન નનનનનન   C.નનનનનનનનન નનનનનનનન 

નનનનનન   D.નનનનનનનનન નનનનનનનનન 

23.  નનનનનનનનનનન નનનન નનનન નનનનનનન નનનન નનનનન નનન નન નન નનન નનનનનનન 

નનન નનન નન 

  A.  નનનનનનનનનનન નન નન નનનનનનનન નનન નનનનન    B.નનનનન નનનનન    C. નનનનન     D. 

નનનનનનનન 


