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𝟏
𝟐

[ Marks:80 / 100]

[Time: 2 / Three Hours]
Please check whether you have got the right question paper.
N.B:

Q.1

𝟏

1. College Ex-student of yearly pattern will attempt 80 marks for 2𝟐 Hours duration.
2. Idol students will attempt Section I and Section II of 100 marks for 3 Hours duration.
3. Figures to right indicate full marks.

Explain the following terms/ concept in about 30 words (any eight)
i)
Trade Barriers
ii)
Letter of Credit
iii)
Let Ship Order
iv)
Sunrise Exports
v)
Ad- valorem Duty
vi)
Export Under Bond
vii)
EPZ
viii)
Seed Capital Scheme
ix)
Negative List Under Exports
x)
EXIM Bank.
xi)
Core Product
xii)
Give the full forms of : a) EPC b) SEEPZ

(16)

Answer any two from the following:
Define Export Marketing. Explain its features.
Discuss various problems faced by Indian Exporters in Export Marketing.
Explain in brief various Tariff Barriers in Export Marketing.
Write a note on European Union.

(16)

(a)
(b)
(c)
(d)

Answer any two of the following:
Distinguish between Direct Exporting and Indirect Exporting.
Explain in brief various Export Marketing Organizations.
Write a note on Techno Parks.
Discuss various highlights of Foreign Trade Policy 2009-2014.

(16)

(a)
(b)
(c)
(d)

Q.2

Q.3

Q.4
(a)

(b)

(c)
(d)

Answer any two of the following:
(16)
From the following data, calculate the minimum FOB price to be quoted by an exporter in US $ (dollar)
if 1 US $ = Rs. 60/Particulars
Amount (Rs.)
EX – factory Cost
4,00,000
Transport charges
50,000
Packaging cost
50,000
Profit contribution @ of 10% of FOB Cost
Duty drawback @ of 10% of FOB Price
Prashant Exports wants to enter the overseas market
i) Explain the factors Prashant Exports should consider while selecting the foreign market.
ii) What product planning strategies should Prashant Exports adopt?
Discuss in brief various export pricing strategies.
Write a note on SIDBI.
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Q.5
(a)
(b)
(c)
(d)

Q.6
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Answer any two of the following:
Discuss the Registration Procedure to be followed by Exporters.
Explain in brief various services provided by Custom House Agents.
Write a note on Duty Drawback.
Explain the importance of the following Export Documents.
i.
Consular Invoice
ii.
Mate’s Receipt
Section - II
(Only for IDOL students)
Write notes on any four of the following:
EPCG Scheme
Commercial Invoice
ECGC
Commodity Boards
Towns of Export Excellence
Importance of International Marketing
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[वेळ २१२ / ३ तास]

[ गुण ८०/१००]

आपणास आपल्या अभ्यासकर्ााची योग्य प्रश्नपत्रिका मर्ळाली आहे ह्याची खातरजर्ा करा

सूचना:

1.
2.

र्हाववद्यालयातील र्ाजी ववद्यार्थी फक्त ववभाग – १, ८० गुणाांची प्रश्नपत्रिका, २१२ तासात सोडवतील .

दरू व र्ुक्त अध्ययन सांस्र्थेतील ववद्यार्थयाांनी ववभाग – १ व ववभाग – २ मर्ळून १०० गुणाांची प्रश्नपत्रिका – ३

तासात सोडवावी.
3.

उजवीकडील आकडे प्रश्नाचे पूणा गुण दर्ाववतात.

4. र्ळ
ू इांग्रजी प्रश्नपत्रिका प्रर्ाण र्ानावी.

खालीलपैकी कोणत्याही आठ संज्ञा ३० शब्ांमध्ये स्पष्ट करा.

प्र.१

i) व्यापारी अडथळे

ii) पतपत्र

iii) लेट शशप ऑडडर.

iv) उगवती नियाडत

v) मूल्यावर्धडत जकात

vii) नियाडत प्रक्रिया क्षेत्र
ix) नियाडतीमधील िकारात्मक या्ी
xi) मुख्य उत्पाद्त वस्तू

(१६)

vi) बॉड अंतगडत नियाडत.
viii) भांडवली बीज योजिा
x) आयात नियाडत बँक
xii) पूर्ड रूप द्या: अ) ई.पी.सी. ब) सीप्झ (SEEPZ)

खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्ि सोडवा.

प्र.२

(१६)

(अ)

नियाडत ववपर्िाची व्याख्या ्े ऊि त्याची वैशशष्टये स्पष्ट करा.

(ब)

नियाडत ववपर्िात भारतीय नियाडत्ाराला भेडसावर्ाऱ्या ववववध प्रश्िांची चचाड करा.

(क)

नियाडत ववपर्िामधील ववववध जकाती अडथळे थोडक्यात ववश् करा.

(ड)

‘युरोवपअि युनियि’- दटपर् शलहा.
खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्ि सोडवा.

प्र.३

(१६)

(अ)

प्रत्यक्ष नियाडत व अप्रत्यक्ष नियाडत फरक स्पष्ट करा.

(ब)

नियाडत ववपर्िामधील कायडरत ववववध संघटिा थोडक्यात ववष् करा.

(क)

टे क्िो पाकड - दटपर् शलहा.

(ड)

आयात नियाडत धोरर् २००९-१४ च्या वैशशष्टयांची चचाड करा.
खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्ि सोडवा.

प्र.४
(अ)

(१६)

खालील मादहतीच्या आधारे कमीतकमी एफ.ओ.बी. क्रकं मत अमेररकि डॉलसड मध्ये काढा.
तपशील

रक्कम (रु.)

उत्पा्ि खचड

४,००,०००

वाहतूक खचड

५०,०००

बांधर्ी खचड

५०,०००

िफा दहस्सा एफ.ओ.बी. कॉस्टच्या १०%
कर परतावा एफ.ओ.बी. क्रकमतीच्या १०%
ववनिमय ्र एक अमेरीकि डॉलर = रु. ६०/पषृ ठाांतर.....
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प्र.४ (ब)

जागनतक बाजारपेठत, “प्रशांत एक्सपोटड स” नियाडतीच्या दृष्टीकोिाति
ू प्रवेश करू इच्च्ितात.

i) नियाडत बाजारपेठेची निवड करतािा प्रशांत एक्सपोटड स हयांिी कोर्त्या घटकांचा ववचार करावा ते ववश् करा.
ii) प्रशांत एक्सपोटड स हयांिी वस्तू नियोजिाचे कोर्ते डावपेच अंर्गकारावेत?

(क)
(ड)

नियाडत क्रकं मतीच्या ववववध डावपेचांची चचाड करा.
शसडबी (SIDBI) दटपर् शलहा.
खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्ि सोडवा.

प्र.५
(अ)
(ब)
(क)
(ड)

(१६)

नियाडतीच्या िों्र्ीकृत कायडपद्धतीची थोडक्यात चचाड करा.

जकात गह
ृ ्लाल पुरवीत असलेल्या ववववध सेवा थोडक्यात ववश् करा.
‘करपरतावा’- दटप शलहा.

खालील नियाडत ्स्तऐवजांचे महत्व ववश् करा.
i) वक्रकलाती बीजक
ii) कप्ताि पावती
ववभाग – २

प्र.६

(केवळ दरू व र्ुक्त अध्ययन सांस्र्थेर्धील ववध्यार्थयाांसाठी)

खालीलपैकी कोणतेही चार वर टीपा शलहा.
अ)

ई.पी.सी.जी.

ब)

व्यापारी बीजक

क)

ई.सी.जी.सी.

ड)

वस्तू महामंडळे

इ)

नियाडतयोग्य उत्कृष्ट शहरे

फ) जागनतक ववपर्िाचे महत्व
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(२०)

