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1 વ્યશુાત્ભક વચંારનનો નાણાકીમ પામદો. મડૂી ડતયભા ંધટાડો કામયક્ષભતાભા ંલધાયો કભયચાયીઓભા ંવબાનતા નુયાલતયન અટકવું A 

2 વ્યશુાત્ભક વચંારનનો બફનનાણાકીમ પામદો. નપાકાયકતાભા ંલધાયો જુદા પ્રવતૃતને પ્રોત્વાશન લતયના દયભા ંવધૃ્ધધ ખચયભા ંધટાડો B 

3 વ્યશુાત્ભક વચંારનના જોખભો. વભમની દ્રષ્ટટએ ખચાય યાલરન્ફી ણું રક્ષમાકંોની તનટપતાને 
કાયણે શતાળા આ ફધા C 

4 જીલનધમેમ દળાયલતા તલધાનના રક્ષણો. ચોકવાઈયકુ્ત શોવુ ંજોઈએ. પ્રોત્વાશક શોવુ ંજોઈએ. ળક્ય શોવુ ંજોઈએ. આ ફધા D 

5 SWOT  ભા ંS નુ ંફૂરપોભય જણાલો. SWEET SLRENGTH STRALGHT STATE B 

6
ધધંાકીમ ફાફતોને રગતા આજુફાજુના તલતલધ 
રયફો કે જે ધધંાકીમ એકભને અવય કયે છે ?

ધધંાકીમ માયલયણ આંતરયક માયલયણ ફાહ્ય માયલયણ તકો અને અલયોધો A 

7 નીચેનાભાથંી ધધંાના દુયોગાભી માયલયણ જણાલો આતથિક માયલયણ યાજકીમ માયલયણ ફજાય માયલયણ ઉયના ફધા D 

8 WTO નુ ંફુૃ નાભ જણાલો WAIT TO OWN 
WORLD TRODE 

ORGANIZATION 

WORLD TEEN 

ORGANIZATION 
WORLD IS TO OUER B 

9
S.T ફવો તેની વાભે ખાનગી રકઝયી ફવો ભાટે 
વયકાયની વેલા ક્યા ંપ્રકાયની છે ?

યુલઠો યૂો ાડનાય તયીકે ગ્રાશક તયીકે શયીપ તયીકે આ ફધા C 

10
નીચેનાભાથંી ળેનો આતથિક માયલયણોભા ંવભાલેળ 
થળે.

ભાથાદીઠ આલક તલકાવનો તફક્કો ફુગાલાનો દય આ ફધા D 

11
કામયકાયી માયલયણભા ંકયુ ંરયફ ભશત્લનુ ંગણામ 
છ ?

વપ્રામય કભયચાયીની પ્રાધ્પ્ત ભધમસ્થીઓ આ ફધા D 
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12
નીચેનાભાથંી કયુ ંરયફ માયલયણને અવય કયે છે 
?

વ્મલસ્થાતતં્રને રગતા 
રયફ

માયલયણ વાથે વકંામેરા 
રયફો

વ્યશૂયચનાકાય વાથે 
વકંામેર રયફો આ ફધા D 

13
સ્ધાયત્ભક યીફોના તલશ્રેણ ભાટે કોણે ાચં 
રયફોની થીમયી આી. થોભાવન ીમવય & યોફીન્વન ભાઈકર - ોટયય યોફટય વડુ C 

14 ગ્રાન્ડ વ્યશૂયચનાની વ્માખ્મા કોને આી. થોભાવન ીમવય & યોફીન્વન ભાઈકર - ોટયય યોફટય વડુ B 

15 નીચેનાભાથંી ક્યા લૈતલધમકયણના પ્રકાયો છે. વફંતંધત વભાતંય અવફંતંધત આ ફધા D 

16
જમાયે ફે કે તેથી લધ ુકંની વાથે ભી ધધંો કયે 
તેને શુ ંકશ ેછે ભર્જય ટેક ઓલય જોઈન્ટ લેન્ચય કોઈ નરશ C 

17
ગ્રાન્ડ વ્યશૂયચનાની વદંગી લમને ધમાનભા ં
રેલાની ફાફતો કંનીનુ ંજીલન ધમેમ દુયોગાની અવયો આંતરયક શ્રભતા ઉયના ફધા D 

18 BCGનુ ંરુુનાભ જણાલો ફોમ્ફે કેન્ટીન ગૃ બ્રધવય કન્વલ્ટન્ટ ગૃ ફોસ્ટન કન્વલ્ટીગ ફોમગડ કરોઝડ ગૃ A 

19 G.E. નલ રયફનુ ંભોડર કઈ કંનીએ તલકવાલેર જનયર ઈરેક્રીક RELIANCE BIRLA  GEOUP TATA A 

20 શોપય ભોડર કોણે તલકવાવ્યું સ્ટીપન શોપય ચાલ્વય શોપય ડેન શોપય કેનેડી શોપય B 

21
કામયરક્ષી વ્યશૂયચનાભા ંક્યા તલબાગોનો વભાલેળ 
થામ છે ?

નાણાકીમ ઉત્ાદન ભાકેરટિંગ આ ફધા D 

22
નાણાકીમ વ્યશૂયચનાભા ંકઈ ફાફતોનો વભાલેળ 
થામ છે ?

મડૂીની પ્રાધ્પ્ત બડંોની પાલણી કામયળીર મડૂીનુ ંવચંારન આ ફધા D 

23
ઉત્ાદન વ્યશૂયચનાભા ંકઈ ફાફતો ધમાનભા ંરેલામ 
છે ખયીદી ગણુલતા ઉત્ાદન આમોજન ઉયના ફધા D 

24
4P (Product,Price,Place,Promotion) કઈ 
વ્યશુયચનાનો બાગ છે Financial stretegy Production stretegy Marketing Strategy 

Research  & Development  

stretegy 
C 
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25 MIS ભા ંભ નુ ંરુુનાભ જણાલો ભેનેજભેન્ટ ભાકેરટિંગ ભની ભળીન A 

26
ક્ય ુરયફ વ્યશૂયચનાના માયલયણ રક્ષી 
અભરીકયણનુ ંઅલયોધક રયફો યાજકાયણ અછત લરણ ઉયના ફધા B 

27 વ્મલસ્થાતતં્રના તલકાવના ંકેટરા તફક્કાઓ છે ૧ ૨ 3 ૪ D 

28 વ્મલસ્થાતતં્રનો વૌથી પ્રાચીન પ્રકાય કમો છે કામાયનવુાય યૈબખક શે્રબણક તલબાગીમ B 

29
યૈબખક વ્મલસ્થાતતં્રભા ંવત્તાનુ ં______________શોમ 

છે ?
તલકેન્દ્રીકયણ કેન્દ્રીકયણ કાભ ધમાન B 

30 પોયભેન પ્રદ્ધતી કોણે તલકવાલી પેરિક ટેરય ગ્લકુ ભૌચ યોબફન્વન A 

31 CEO નુ ંફુૃનાભ જાણાલો Chief Engine Operator Chief Excuative officer Chief English officer 
Chief Entertainment 

officer
B 

32 જ્મોર્જ સ્ટેનયે ______ ની ભતૂભકા લણયલી છે ભેનેજય ડામયેક્ટય CEO GM C 

33
મલુ્માકંન પ્રરિમા ______ આંતરયક પ્રવતૃત્તઓ વાથે 
વકંામેરી છે એક ફે ત્રણ ચાય D 

34 પીડફેક કંરોર એ ________ શરેાની પ્રરિમા છે અંકુળ મલુ્માકંન અભરીકયણ વ્મશયચના A 

35
_________ ભેનેજય વ્યશૂયચનાના અભર ભાટે 
જલાફદાય શોમ છે જનરય ભાકેરટિંગ ઉત્ાદન વ્યશુાત્ભક D 

36
લેચાણ અંદાજોની દેખયેખ યાખલા ભાટે ________ 

ફજેટ તૈમાય કયામ છે મડૂી ખચય આલક વલયગ્રાશી C 

37
કામાયત્મ્ક અંકુળ ______ માયલયણ ઉય લધાયે 
આે છે આંતરયક ફાહ્ય આંતરયક અને ફાહ્ય ઉયનાભાથંી કોઈ નરશ A 
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38 PERT અને CP પ્રદ્ધતીનો ઉમોગ ળેભા ંથામ છે વ્યશુાત્ભક અંકુળ કામાયત્મ્ક અંકુળ વભમ તનયીક્ષણ ગણુલતા સધુાયલા C 

39
વ્યશુાત્ભક અંકુળભા ંકંનીના ______ ઉદ્રળેો ધમાનભા ં
યાખલાભા ંઆલે છે ટૂંકાગાા રાફંાગાાના વ્યશુાત્ભક કામાયત્ભક B 

40 SWOT  ભા ંT નુ ંફૂરપોભય જણાલો. Tea Threat Tiger Time B 


