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Bhavan’s Shri Ishvarlal L. P. A�s-Science &
J. Shah Commerce College, Dakor Online
Internal Examination, October - 2020 B.A. -
ECONOMICS (Semester – 5 ) Paper Code :
UA05CECO23 ECONOMICS OF
ENTREPRENEURSHIP
Date-08/10/2020                                                         12-00 t0 12.30                                     Total 
Marks :30
* Required

FULL NAME *

EMAIL ID

Mobile Number *

ROLL NUMBER *
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5.

Mark only one oval.

B.A.

B.Com

B.Sc.

6.

Mark only one oval.

I

III

V

Skip to question 7

નીચેના બધાજ ��ોના જવાબ માટે સાચો િવક�પ પસંદ કરો. કુલ ગુણ: 30

7.

Mark only one oval.

��ચ

પારસી

અં��ે

Class *

Semester *

એ�ટ� ીિ�િનયોર શ�દ _______ ભાષા પરથી ઉતરી આ�યો છે.
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8.

Mark only one oval.

કે�ટીલોન

જોસેફ એ. શુ�પીટર

એફ. એચ. નાઈટ

9.

Mark only one oval.

બાંધકામ

ઉ�ોગધંધા

લ�કર

10.

Mark only one oval.

સખત પિર�મ

સંશોધન વૃિત

ઉપરો� બધા

11.

Mark only one oval.

બ�ર

નફો

�િત�ા

___________ના મતે ઉ�ોગસાહિસક એટલે એવી �યિ� જ ેઅથ� તં�માં કોઈ નવીનતા અમલમાં મૂકે
છે.

કે�ટીલોને કયાં બાબતના સંદભ�માં ઉ�ોગસાહિસકતા શ�દનો ઉપયોગ કય� હતો?

ઉ�ોગસાહિસકના લ�ણ__________

ઉ�ોગસાહિસક હમેશા _______મેળવવાના હેતુથી ઉ�મ કર ેછે.
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12.

Mark only one oval.

ખોટંુ

સાચું

ઉપરો� કોઈ નહીં

13.

Mark only one oval.

3

4

5

14.

Mark only one oval.

ઔ�ોગીક સાહિસક

ધંધાકીય સાહિસક

�યવસાયી સાહિસક

15.

Mark only one oval.

ગાંધીનગર

અમદાવાદ

વડોદરા

ઉ�ોગસાહિસક સામા�ય �યિ� નથી – એક સંગઠન છે, એક સં�થા છે.

�વૃિતના �વ�પના આધાર ેઉ�ોગસાહિસકોનું કુલ ______વગ�માં િવભાજનથાય છે.

કયાં �કારના ઉ�ોગસાહિસકો મે�યૂફે�ચિરંગ �ે�માં કાય�રત હોય છે.

ભારતીય ઉ�ોગ સાહિસકતા િવકાસ સં�થાનું વડુ મથક �ાં આવેલું છે?
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16.

Mark only one oval.

�ી મનુભાઈ શાહ

ડો.વી.�.પટેલ

�ી કનુભાઈ શાહ

17.

Mark only one oval.

રાજ�થાન

મહારા��

ગજુરાત

18.

Mark only one oval.

િરતિરવાજો

સંયુ� કુટંુબ �થા

સરકારી કાયદા

19.

Mark only one oval.

રા�� ીય આવક

આિથ�ક નીિતઓ

સાં�કૃિતક

ગજુરાતમાં તાલીમ �ારા લઘુ ઉ�ોગકાર િવકસાવવા માટેનો િવચાર કોને આ�યો હતો?

ઉ�ોગસાહિસકતાના િવકાસમાં કયા રા�એ એક માગ�દશ�ક તરીકેનું કાય� કયુ� છે?

ઉ�ોગસાહિસકતાને અસર કરનારા સામાિજક પિરબળોમાં કોનો સમાવેશ થતો નથી.?

ઉ�ોગસાહિસકતાને અસર કરનારા આિથ�ક પિરબળોમાં કોનો સમાવેશ થતો નથી.
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20.

Mark only one oval.

માક�  કેસન

ડેિવડ મેકલેલે�ડ

નાઈટ

21.

Mark only one oval.

નાઈટ

યુંગ

િકઝનર

22.

Mark only one oval.

પિરવત�ક

વેપારી

ધંધાનો માિલક

23.

Mark only one oval.

નફાનો

�-કાય��મતા

માંગ-પુરવઠા

નીચેના માથી કોને ઉ�ોગસાહિસકતાનો મનોવૈ�ાિનક િસ�ાત આ�યો છે?

નીચેના માથી કોને ઉ�ોગસાહિસકતાનો આિથ�ક િસ�ાત આ�યો નથી?

શુ�પીટરના માટે ઉ�ોગસાહિસક એક ____________છે.

હાવ� લેબે�ટાઇનને ______________ ઉ�ોગસાહિસકતાનો િસ�ાંત આ�યો છે.
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24.

Mark only one oval.

નાઈટ

માક�  કેસન

િકઝનર

25.

Mark only one oval.

વેપારી

પિરવત�ક

ધંધાનો માિલક

26.

Mark only one oval.

1991

1993

1992

27.

Mark only one oval.

�ાિત�થા

સા�રતાનો નીચો દર

ઉપરો� તમામ

‘ધ એ�ટ�ે િ�િનયોર – એન ઇકોનોિમક થીયરી” પુ�તકના રચિયતા કોણ હતા?

શુ�પીટરના માટે ઉ�ોગસાહિસક એક ____________છે.

ભારતમાં ______વષ�માં નવા આિથ�ક સુધારાઓ અપનાવવામાં આ�યા હતા.

ભારતમાં ઉ�ોગસાહિસકતા િવકાસને અવરોધતું પિરબળ



17/10/2020 Bhavan’s Shri Ishvarlal L. P. Arts-Science & J. Shah Commerce College, Dakor Online Internal Examination, October - 2020 B.A. -ECO…

https://docs.google.com/forms/d/1Ch9NzSfEfX392DJGK4xg8SLCHsQ8PYschOLBK3uNRkc/edit 8/10

28.

Mark only one oval.

�િઢચુ�ત

િવશાળ

િવકિસત

29.

Mark only one oval.

ખેતી�ધાન

ઔ�ોગીક

સેવા�ધાન

30.

Mark only one oval.

કોટન િજન

લાઇટ બ�બ

દા�ગોળો

31.

Mark only one oval.

1860

1670

1760

ભારતમાં ઘણાં �ામીણ િવ�તારોની �� _______ માનસ ધરાવે છે.

િ�િટશ શાસકોના આગમન અગાઉ ભારતની ગણના _________ દેશોમાં થતી હતી.

સે�યુઅલ કો�ટે _______શોધ કરી હતી.

ઈં�લે�ડમાં ______માં ઔ�ોગીક �ાંિતનો આરંભ થયો.
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32.

Mark only one oval.

ખોટંુ

સાચું

33.

Mark only one oval.

ઓ�સફડ�  િડ�શનરી

�ટેપાનેક

એ. એચ. કોલ

34.

Mark only one oval.

એફ. એચ. નાઈટ

જોસેફ શુ�પીટર

પીટર એફ ડ� કર

35.

Mark only one oval.

ઉ�ોગપિત

િવચારક

સંશોધક

ઉ�ોગસાહિસકતા િનરંતર ચાલતી �િ�યા નથી.

__________ના મતે ઉ�ોગસાહિસકતા એટલે ઔ�ોિગક સાહસ �થાપવાની ત�પરતા, પહેલવૃિત
અને િહમત.

થીયરી ઓફ ઇકોનોિમ�સ ડેવલપમે�ટ પુ�તકના રચયતા કોણ હતાં?

�ન બેિપ�ટર પોતે એક __________હતાં.
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36.

Mark only one oval.

જમ�ની

ઈં�લે�ડ

�ાંસ

This content is neither created nor endorsed by Google.

િરચડ�  કે�ટીલોન ______ દેશના હતા.
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