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

https://docs.google.com/forms/d/1y1eDdfQAHjr0nFU9iVUYLVIGepcZwrRcwr_BTniGjOM/edit 1/10

1.

2.

3.

4.

Bharatiya Vidya Bhavan’s Shri Ishvarlal L. P.
A�s-Science & J. Shah Commerce
College, Dakor Online Internal
Examination, October - 2020 B.Com. :
(Semester – III ) Paper Code :
UB03CCOM52 Paper Name : Materials &
Production Management
Date :07/10/2020                                         Time : 12:00 to 12:30 pm                                                  
Total Marks: 30
* Required

Full Name *

EMAIL ID

Mobile No. *

Roll No. *



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

https://docs.google.com/forms/d/1y1eDdfQAHjr0nFU9iVUYLVIGepcZwrRcwr_BTniGjOM/edit 2/10

5.

Mark only one oval.

B.Sc.

B.Com.

B.A.

6.

Mark only one oval.

I

III

V

Give the answer of the following multiple choice questions. [attempt all] [30] નીચેના
બધાજ ��ોના જવાબ માટે સાચો િવક�પ પસંદ કરો.

7.

Mark only one oval.

�િ�યા અધૂરી હોય

બી� �િ�યા બાકી હોય

કોઈ �િ�યા બાકી ના હોય

8.

Mark only one oval.

માલસામાન અંકુશ

વ�તુિવકાસ

�માણીકરણ

Class *

Semester *

અંશત: તૈયાર માલ એટલે...

નીચેનામાંથી માલસામાન સંચાલનનો મુ�ય ઉ�ેશ કયો છે.
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9.

Mark only one oval.

વરદીસપાટી

લઘુ�મ સપાટી

ગુ��મ સપાટી

10.

Mark only one oval.

મજૂરી

માલસામાન

વેચાણ ખચ�

11.

Mark only one oval.

િબનકાડ�

આવક ર��ટરમાં

�વક ર��ટરમાં

12.

Mark only one oval.

બનાવવું કે ખરીદવું

�માણીકરણ

ખરીદી

માલસામાનમાં િબનજ�રી મૂડીરોકાણ ના થાય તેના માટે કઈ સપાટી ન�ી કરવામાં આવે છે ?

ઔ�ોિગક એકમના ખચ�માં સૌથી મોટો ખચ� કયો છે ?

�યિ�ગત માલસામાનની નોધં શેમાં કરવામાં આવે છે ?

નીચેના પૈકી કઈ બાબત માલસામાનનો ગૌણ ઉ�ેશ ના ગણાય ?
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13.

Mark only one oval.

કમ�ચારી

કાચા માલ

મેનજેર

14.

Mark only one oval.

ભારતીય �માણ સં�થા

ભારતનું બ�ર ખાતું

ભારત સરકાર

15.

Mark only one oval.

યો�ય સમય

યો�ય �િ�યા

યો�ય ગુણવ�ા

16.

Mark only one oval.

બગાડ વધે

સં�હ ખચ� વધે

ભાવનું જોખમ

નીચેનામાંથી તૈયાર ઉ�પાિદત માલની ગુણવ�ા કોના પર આધાિરત છે ?

ઔ�ોિગક વ�તુઓનું �માણીકરણ કોણ કર ેછે ?

નીચેના પૈકી કઈ બાબત વૈ�ાિનક ખરીદીનો �� નથી ?

નીચેનામાંથી કઈ બાબત મોટા પાયા પર ખરીદીનો ગેરલાભ નથી ?
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17.

Mark only one oval.

ખરીદ માંગણીપ� બનાવવા

માલ �વકપ� બનાવવા

ભાવપ�કો બનાવવા

18.

Mark only one oval.

શેર બ�રમાંથી ખરીદી

સ�ાકીય ખરીદી

વાયદા બ�રમાંથી ખરીદી

19.

Mark only one oval.

નીચો ભાવ

સરળ ખરીદી

ઉ�પાદન સાત�ય

20.

Mark only one oval.

�વતં�તા

પિરવત�નશીલતા

ગુણવ�ામાં ફેરફાર

નીચેના પૈકી કઈ બાબત ખરીદ �િ�યાનો ભાગ નથી ?

નીચેના પૈકી કઈ બાબત ખરીદીની પ�ધિત નથી ?

નીચેના પૈકી કઈ બાબત �લે�કેટ ખરીદીનો લાભ નથી ?

નીચેનામાંથી કઈ િવગત િવકેિ��ત ખરીદીનો લાભ નથી ?
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21.

Mark only one oval.

મૂડી રોકાણ ઘટે

ઓડ�ર ખચ� ઘટે

બગાડ ઘટે

22.

Mark only one oval.

કરકસર

ખચા�ળ

જવાબદારીમાં વધારો

23.

Mark only one oval.

સમૂહ ઉ�પાદન

બેચ ઉ�પાદન

�િ�યા

24.

Mark only one oval.

હરીફાઈનો સામનો

કમ�ચારી િવકાસ

ઉ�પાદન સાત�ય

નીચેનામાંથી કઈ બાબત જ�િરયાત મજુબ ખરીદીનો લાભ નથી ?

નીચેના પૈકી કઈ બાબત કેિ��ત ખરીદીનો ગેરલાભ ના ગણાય ?

દવા બનાવવા માટે નીચેનામાંથી કઈ પ�ધિતનો ઉપયોગ કરી શકાય ?

ઉ�પાદન સંચાલનથી નીચેનામાંથી કયો લાભ મળે છે ?
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25.

Mark only one oval.

કાય�રચના

ખરીદી

સં�હ

26.

Mark only one oval.

આયોજન

સંશોધન

કમ�ચારીને બઢતી

27.

Mark only one oval.

પિરયોજના

�િ�યા

બેચ

28.

Mark only one oval.

�િ�યા ઉ�પાદન

�વાહ ઉ�પાદન

પિરયોજના ઉ�પાદન

નીચેનામાંથી કયું કાય� માલસામાનને લગતું નથી ?

નીચેનામાંથી કયું કાય� ઉ�પાદનને લગતું નથી ?

નીચેનામાંથી કઈ પ�ધિત સતત ઉ�પાદન પ�ધિત છે ?

કાપડના ઉ�પાદન માટે નીચેનામાંથી કઈ પ�ધિતનો ઉપયોગ થશે ?
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29.

Mark only one oval.

સમૂહ ઉ�પાદન

�િ�યા ઉ�પાદન

જોબ ઉ�પાદન

30.

Mark only one oval.

ડેરી ઉ�પાદન

મકાન બાંધકામ

િ��ટીગં �ેસ

31.

Mark only one oval.

ઉ�પાદન સાત�ય

અક�માતમાં ઘટાડો

કાચામાલની �ાિ�

32.

Mark only one oval.

વહન ખચ� વધુ

િવિશ�કરણ

િનરી�ણ ખચ�માં ઘટાડો

નીચેનામાંથી કઈ પ�ધિત સતત ઉ�પાદન પ�ધિત નથી ?

નીચેના પૈકી કયા ધંધામાં �િ�યા િવ�યાસ ઉપયોગી છે ?

નીચેના પૈકી કઈ બાબત કારખાના િવ�યાસનો હેતુ નથી ?

નીચેના પૈકી કઈ બાબત �િ�યા િવ�યાસનો ફાયદો છે ?
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33.

Mark only one oval.

સાધનોનો �ે� ઉપયોગ

કમ�ચારી �ાિ�

માલની હેરફેર

34.

Mark only one oval.

કારખાના �થાનપસંદગી

યં�ોની ગોઠવણી

ખાતાઓની ફાળવણી

35.

Mark only one oval.

િમ� િવ�યાસ

�િ�યા િવ�યાસ

વ�તુ િવ�યાસ

36.

Mark only one oval.

સરકારી િનયં�ણો

યં�ોનો �કાર

વાહન �યવહારની સગવડ

નીચેના પૈકી કઈ બાબત કારખાના િવ�યાસનો હેતુ છે ?

કારખાના િવ�યાસ એટલે ?

યં�ોની ગોઠવણી સળંગ �મ �માણે કરવામાં આવે �યાર ેતેને કયું િવ�યાસ કહેવાય ?

નીચેના પૈકી કયું પિરબળ �થાન પસંદગીને અસર નથી કરતુ ?
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