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7717/NJ
Fundamentals of Entrepreneurship (BCH-504)
(Semester-5th)

[Time: Two Hours]

[Maximum Marks: 70]

Note- Attempt any four questions. All questions carry equal marks.

I.

II.

Define entrepreneurship and elaborate its initial role in developing economies.

Discuss social and economic environment affecting the growth of entrepreneurship.

III.

Explain the various Dimensions of Entrepreneurship.

IV.

Describe the incentive scheme for quality improvement in products by the small scale
units.

V.

Explain the various steps considered for setting up a small scale industry in the
preliminary stage.

VI.
VII.
VIII.
IX.

Discuss the various sources of entrepreneurial opportunities.
Discuss the role of financing for development and entrepreneurial sustainability.
Discuss the objectives and process of venture funding financing.
Attempt any 10 short answer questions.
a) Angel Investors
b) Need for Achievement theory
c) Technopreneurship
d) KVIB
e) Entrepreneurial Development Programme
f) Problems of MSME

g) Convergent Thinking
h) Women Entrepreneurs
i) Private Financing
j) Merchandising Functions
k) Break Even Analysis
l) Self Help Groups
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ਨਟ : ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਸ਼ਨ ਕਰੋ I ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰ ਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ I

ਦਮ ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਪਿਰਭਾ ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ੀਲ ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵ# ਚ ਇਸ ਦੀ

I.

ੁਰੂਆਤੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨੂੰ

ਿਵਸਤਾਰ ਿਵ# ਚ ਦ# ਸੋ.
ਦਮਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ.

II.

ਦਮ ਦੇ ਵ# ਖ ਵ# ਖ ਪਿਹਲੂ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ.

III.

ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨ, ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦ ਿਵ# ਚ ਗੁਣਵ# ਤਾ ਿਵ# ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦਾ

IV.

ਵਰਣਨ ਕਰੋ.
ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਿਵ# ਚ ਛੋਟੇ ਪ# ਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਚਾਰੇ ਗਏ ਵ# ਖੋ ਵ# ਖਰੇ ਕਦਮ ਦੀ

V.

ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ.
ਦਮ ਦੇ ਵ# ਖ ਵ# ਖ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ.

VI.
VII.

ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਦਮੀ ਸਿਥਰਤਾ ਲਈ ਿਵ# ਤ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ.
ਦਮ ਫੰ ਿਡੰ ਗ ਿਵ# ਤ ਦੇ ਉਦੇ

VIII.
IX.

ਿਕਸੇ ਦਸ 'ਤੇ ਸੰ ਖੇਪ

ਅਤੇ ਪਿਕਿਰਆ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ.

ਤਰ ਿਲਖੋ :

i.

ਦੂਤ ਿਨਵੇ ਕ

ii.

ਪਾਪਤੀ ਿਸਧ ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

iii.

ਟੈਕਨਪਰਨੀਅਰਿ ਪ

iv.

ਕੇਵੀਆਈਬੀ

v.

ਦਮੀ ਿਵਕਾਸ ਪੋਗਰਾਮ

vi.

ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀਆਂ ਮੁ ਕਲ

vii.

ਪਿਰਵਰਤਨ ੀਲ ਸੋਚ

viii.

ਮਿਹਲਾ ਉਦਮੀ

ix.

ਿਨਜੀ ਿਵ# ਤ

x.

ਵਪਾਰਕ ਕੰ ਮ

xi.

ਤੋੜੋ ਵੀ ਿਵ ਲੇ ਣ

xii.

ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ
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