Q.P. Code :08653
[Time: 𝟐𝟏𝟐 / 3 Hours]
N.B:

[ Marks:80 / 100]

Please check whether you have got the right question paper.
For regular student 2 ½ Hrs. 80 marks
For IDOL students 3 Hrs. 100 marks
1. Attempt any four questions.
2. Figures to the right indicate full marks for the question
3. The student of IDOL should attempt any five questions for 100 marks in 3 hours.

Q.1 Answer any two of the following.
a) Explain the function of Entrepreneurship.
b) Discuss the factors influencing Entrepreneurship.
c) What are the challenges of women Entrepreneurship?

10
10
10

Q.2 Explain any two of the following
a) Product Identification
b) Time management Skill of Entrepreneur.
c) Project report

10
10
10

Q.3 Give the details of any two of the following.
a) Provident Fund Act
b) Workmen’s Compensation Act
c) Maternity Benefit Act

10
10
10

Q.4 Answer any two of the following
a) What are the Incentive available to the small scale Industries?
b) Review the change in small scale Industries after 1991
c) Explain the forms of business organization in brief

10
10
10

Q.5 Explain any two of the following
a) Fundamentals of management
b) Production & operation management
c) Total quality management (TQM)

10
10
10

Q.6 Give details of any two of the following.
a) Explains Export Documents and procedures for small Business
b) Major constraints of small scale Industries is International Trade
c) Export potential of small scale Industries

10
10
10

Q.7 Write short Notes on any two of the following.
a) SWOT Analyses
b) Factories Act
c) KVIC
d) Inventory Management.

10
10
10
10
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[वेळ: २१२ / ३ तास]

[गण
ु : ८० / १००]

ननयमित ववद्यार्थयाांसाठी (२ १/२ तास) एकूण गण
ु ८०

दरु व िक्
ु त अध्ययन संस्थेच्या ववद्यार्थयाांसाठी (३ तास) एकूण गण
ु १००
सच
ू ना:

१) खालील पैकी कोणतेही चार प्रश्न सोडवा.

२) उजवीकडील अंक प्रश्नांचे पण
ू ण गण
ु दर्णववतात.

३) दरू व िक्
ु त अध्ययन संस्थेच्या ववद्यार्थयाांनी १०० गण
ु ांसाठी ३ तासात पाच प्रश्न
सोडवावेत.
प्रश्न १

खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे मलहा.
अ) उद्योजकतेची काये स्पष्ट करा.

१०

क) िहहला उद्योजकांची आव्हाने कोणती आहे त?

१०

१०

ब) उद्योजकतेला प्रभावी करणाऱ्या घटकांची चचाण करा.

प्रश्न २

खालीलपैकी कोणत्याही दोहोववषयी स्पष्ट करा.
अ) उत्पादन अमभज्ञान

१०

क) प्रकल्प अहवाल.

१०

१०

ब) उद्योजकाचे वेळ व्यवस्थापन कौर्ल्य.

प्रश्न ३

खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची तपर्ीलवार िाहहती द्या.
अ) भववष्य ननवाणह ननधी कायदा

१०

क) िातत्ृ व लाभ कायदा

१०

१०

ब) कािगार नक
ु सान भरपाई कायदा

प्रश्न ४

खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे द्या.

अ) लघउ
ु द्योगांना मिळण्याजोगी प्रोत्साहने कोणती आहे त?

१०

क) व्यवसाय संघटनाच्या प्रकारांचे थोडक्यात स्पष्टीकरण द्या.

१०

१०

ब) १९९१ नंतरच्या लाघउ
ु द्योगातील बदलाचा आढावा द्या.

प्रश्न ५

खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंचे स्पष्टीकरण द्या.
अ) व्यवस्थापनाची िल
ु तत्वे

१०

क) सिग्र गण
ु वत्ता व्यवस्थापन

१०

१०

ब) उत्पादन व कायाणन्वीत व्यवस्थापन
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प्रश्न ६

खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची सववस्तर िाहहती द्या.

अ) लघउ
ु द्योगाचे ननयाणत दस्तऐवज व ननयाणत प्रक्रिया / प्रणाली

१०

क) लघउ
ु द्योगाची ननयाणत मभिख
ु ता/ ननयाणत क्षिता

१०

१०

ब) लघउ
ु द्योगाच्या आंतरराष्रीय व्यापारातील अडथळे
प्रश्न ७

खालीलपैकी कोणत्याही दोन वर थोडक्यात हटपा मलहा.
अ) स्वोट ववश्लेषण

१०

क) खादी व ग्रािोद्योग कमिर्न

१०

ब) कारखाना कायदा

१०

ड) सािग्री व्यवस्थापन

१०
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