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Fundamentals of Entrepreneurship (BCH-504) 

  (Semester-5
th

) 

(Syll-Dec-2019) 

[Time: Two Hours]                                                                                  [Maximum Marks: 70] 

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

I. Explain the conceptual model of entrepreneurship. 

 

II. Discuss the economic factors effecting the growth of entrepreneurs in India. 

 

III. Discuss various theories of entrepreneurship. Do you think each theory is complete in 

itself? 

 

IV. Define Entrepreneurial Development Programme. Explain the need and relevance of 

such Programme. 

 

V. Explain the contribution of small scale industries in the growth of an economy. 

 

VI. Define Environment Scanning. Explain the need and importance of environment 

scanning. 

 

VII. Discuss the objectives and process of venture funding financing. 

 

VIII. Explain the relationship between financial resources and other entrepreneurial 

function. 

IX. Attempt any 10 short answer questions. 

a) Intrapreneurship 

b) Is entrepreneurship an art or a science 

c) Qualities of entrepreneurs 

d) MSME 

e) What is a project report 

f) Opportunity Analysis 

g) Divergent Thinking Mode 

h) Woman Entrepreneur 

i) Cost Benefit analysis 

j) Self Help Groups 

k) Angel Investors 

l) Equity Shares 
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ਨ� ਟ  :  ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਸ਼ਨ ਕਰੋ I ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ� ਦੇ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ I 

I. �ਦਮਤਾ ਦੇ ਸੰਕਲਿਪਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ. 

  

II. ਭਾਰਤ ਿਵ" ਚ �ਦਮੀਆ ਂਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਪਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਿਥਕ ਕਾਰਕ� ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ. 

  

III. �ਦਮ ਦ ੇਵ" ਖ ਵ" ਖ ਿਸਧ�ਤ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਹਰੇਕ ਿਸਧ�ਤ ਆਪਣ ੇਆਪ ਿਵਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ? 

  

IV. �ਦਮ ਿਵਕਾਸ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਿਰਭਾ+ਾ ਦ" ਸੋ. ਅਿਜਹੇ ਪੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤ ੇਸਾਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਦ" ਸੋ. 

  

V. ਇ"ਕ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਿਵ" ਚ ਛੋਟ ੇਉਦਯੋਗ� ਦ ੇਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ. 

  

VI. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਜ�ਚ ਨੰੂ ਪਭਾਿ+ਤ ਕਰੋ. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਕੈਿਨੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹ"ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦ" ਸੋ. 

  

VII. �ਦਮ ਫੰਿਡੰਗ ਿਵ" ਤ ਦੇ ਉਦੇ+� ਅਤੇ ਪਿਕਿਰਆ ਤ ੇਿਵਚਾਰ ਕਰੋ. 

  

VIII. ਿਵ" ਤੀ ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਹੋਰ �ਦਮੀ ਕਾਰਜ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ. 

  

IX. ਿਕਸੇ ਦਸ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ �ਤਰ ਿਲਖੋ :  

i. ਇੰਟਰਾਪਰੇਨਯੂਰਿਸ਼ਪ      

ii. �ਦਮ ਇਕ ਕਲਾ ਹੈ ਜ� ਇਕ ਿਵਿਗਆਨ      

iii. �ਦਮੀਆ ਂਦੀਆ ਂਿਵ+ੇ+ਤਾਵ�      

iv. ਐਮਐਸਐਮਈ     

v. ਇ"ਕ ਪੋਜੈਕਟ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ      

vi. ਮੌਕੇ ਦਾ ਿਵ+ਲੇ+ਣ       

vii. ਿਵਿਭੰਨ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ 

viii. ਮਿਹਲਾ  ਉਦਮੀ     

ix. ਲਾਗਤ ਲਾਭ ਿਵ+ਲੇ+ਣ        

x. ਸਵ ੈਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ        

xi. ਦੂਤ ਿਨਵੇ+ਕ      

xii. ਇਕਿਵਟੀ +ੇਅਰ   

 


