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[Time: Three Hours] [ Marks:100] 

Please check whether you have got the right question paper. 

N.B: 1. Attempt any five questions selecting not more than three from any each section. 

2. Figures to the right indicate full marks.  

3. Draw neat diagrams wherever necessary. 
 

  Section –I 
 

 

Q.1.  Attempt any two of the following :  

  a) What are the types of price leadership? Discus the low cost price leadership model. 10 

  b) With the help of kinked demand curve hypothesis, explain price rigidity in oligopoly. 10 

  c) Explain Prisoner’s dilemma strategy in Game Theory.  
 

10 

Q.2  Attempt any two of the following:  

  a) Show how factor price is determined under perfect competitive market. 10 

  b) Discuss the Modern Theory of Rent.  10 

  c) Explain Risk Bearing and Uncertainty Theory of Profit.  
 

10 

Q.3  Attempt any two of the following.  

  a) Discuss the attainment of a general equilibrium in production. 10 

  b) Explain marginal conditions of efficiency in exchange in Pareto optimality. 10 

  c) Show the relationship between marginal conditions of Pareto optimality and perfect 

competition. 
 

10 

Q.4  Attempt any two of the following :  

  a) What is search cost? Explain the process of search cost. 10 

  b) What is adverse selection? Explain how market signaling can be used to overcome this 

problem. 

10 

  c) Discus the principal - agent problem. 
 

10 

  Section II 
 

 

Q.5  Attempt any two of the following.  

  a) Explain how the equilibrium income and interest rate is determined in IS-LM model. 10 

  b) Show the relationship between slope of LM curve and effectiveness of fiscal policy.   10 

  c) Explain the trade-off between unemployment and inflation with the help of Philips curve.    
 

10 

Q.6  Attempt any two of the following.  

  a) Discuss the Modern theory of international trade.  10 

  b) Explain, with the help of offer curves, the determination of equilibrium terms of trade. 10 

  c) Explain protective trade policy?  
 

10 

Q.7  Attempt any two of the following.  

  a) Discuss how the demand for and supply of foreign exchange determine exchange rate. 10 

  b) Explain the relative efficiency of monetary policy under fixed exchange rate and perfect 

capital mobility in Mundell Fleming model. 

10 

  c) Explain the concept and causes for currency crisis. 

  

10 

Q.8  Attempt any two of the following :  

  a) Explain the ability to pay principle of Taxation. 10 

  b) Describe incidence of taxation under different elasticity of supply.   10 

  c) Discuss the Coase theorem. 10 
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[वळे : तीन तास] [ गणु : १००] 

सचूना:   १. कोणतेही पाच प्रश्न सोडवा परंत ूएका ववभागातील जास्तीत जास्त तीन प्रश्न सोडवा. 
२. उजवीकडील  अकं पणूण गणु दर्णववतात. 
३. आवश्यक तेथे सबुक आकृत्या काढा.    

विभाग – १ 

प्र.१  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.   

 अ) वकंमत नेततृ्वाचे प्रकार कोणते आहते? अल्प खचण वकंमत नेततृ्व प्रतीमानाचे स्पष्टीकरण करा. १० 

 ब) दतंरू मागणी वक्र गवृहतकाच्या सहाय्याने अल्पाविकार बाजारपेठेतील वकंमतीच्या ताठरपणाचे स्पष्टीकरण करा. १० 

 क) खळे वसद्ांतातील कैद्याच्या पेचप्रसंग डावपेचांचे स्पष्टीकरण करा. 
 

१० 

प्र.२  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.  

 अ) पणूण स्पिाण असताना उत्पादक घटकांची वकंमत कर्ी ठरववली जाते ते दाखवा. १० 

 ब) खडंाच्या आिवुनक वसद्ांताची चचाण करा. १० 

 क) नफ्याच्या िोका व अवनविततेच्या वसद्ांताचे स्पष्टीकरण करा. 
 

१० 

प्र.३  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.  

 अ) उत्पादनातील सावणजवनक समतोलाची चचाण करा. १० 

 ब) पयाणप्तेच्या संदभाणत पॅरेटोच्या वसमांत अटींचे स्पष्टीकरण करा. १० 

 क) पॅरेटोचा वसमांत पयाणयीता अटी व पणुण स्पिाण यातील संबंि दर्णवा. 
 

१० 

प्र.४  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.  

 अ) र्ोि खचण म्हणज ेकाय? र्ोि खचाणची प्रवक्रया स्पष्ट करा.  १० 

 ब) प्रवतकूल वनवड म्हणज ेकाय? बाजार संकेताचा इर्ाऱ्याद्वारे प्रवतकूल वनवडीतील समस्या कर्ी सोडववली जाते ते स्पष्ट 
करा. 

१० 

 क) मालक-प्रवतवनिी समस्येची चचाण करा. 
 

विभाग – २ 

 

१० 

प्र.५  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.  

 अ) संतवुलत उत्पन्न व व्याजदर IS-  प्रवतमानात कसे ठरववले जातात ते स्पष्ट करा. १० 

 ब) राजकोषीय िोरणाची पररणामकारकता  वक्राच्या उतारावर कसा अवलंबनू असतो ते स्पष्ट करा.  १० 

 क) फीवलप्स वक्राच्या साह्याने महागाई व बेरोजगारीतील द्वद्व ं(tra -o ) स्पष्ट करा. 
  
 

 

 

१० 
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प्र.६  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.  

 अ) आतंरराष्ट्रीय व्यापाराच्या आिवुनक वसद्ांताची चचाण करा. १० 

 ब) प्रस्ताव वक्राच्या सहाय्याने संतवुलत व्यापार र्ती कर्ा वनवमणत होतात ते स्पष्ट करा. १० 

 क) संरवित व्यापार स्पष्ट करा. 
 

१० 

प्र.७  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.  

 अ) वववनमय दर हा परकीय चलनाची मागणी व परुवठ्यानसुार करा वनवित होतो त्याचे स्पष्टीकरण करा. १० 

 ब) मुडेंल फ्लेवमगं प्रतीमानात भांडवल पणुण गवतर्ील व वववनमय दर ताठर असताना चलनववषयक िोरणाची 
पररणामकारकता स्पष्ट करा. 

१० 

 क) चलन आपत्ती संकल्पना आवण त्याची कारण ेस्पष्ट करा. 
 

१० 

प्र.८  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.  

 अ) कराचे करदये िमता तत्त्व स्पष्ट करा १० 

 ब) परुवठ्याच्या लववचकतेतील बदलाचा कर आकारणी वर होणारा पररणाम स्पष्ट करा. १० 

 क) कोसच्या प्रतीमानाची चचाण करा १० 
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[Time: Three Hours] [ Marks:100] 

Please check whether you have got the right question paper. 

N.B: 1. Attempt any five questions, selecting not more than three questions form any 

one section.  

2. Answers to the two sections should be written in the same answer book.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Draw neat diagrams wherever necessary.  
 

Section - I 

Q.1  Attempt any two of the following:- (20) 

  a. What is economic development? Distinguish between economic growth and economic 

development.  

b. Critically examine Sen’s capabilities Approach.  
c. Explain role of State in economic development.   

 

 

Q.2  Attempt any two of the following:- (20) 

  a. Discuss Rostow’s stages of growth.  
b. Explain Lewis’s theory of growth with unlimited supplies of labour.  
c. Write an explanatory note on sollow’s growth theroy.  

 

 

Q.3  Attempt any two of the following:-  (20) 

  a. Write an explanatory note on multiple equilibria. 

b. Discuss the big push theory.  

c. Explain Leibenstein’s theory of critical minimum efforts.  
   

 

Q.4  Attempt any two of the following:- (20) 

  a. What is Poverty? Explain the concept of head Count Index and Poverty Gap Indices.  

b. What are the causes of income inequality?  

c. Explain Kuznet’s inverted ‘U’ hypothesis.  
 

 

 

  Section – II 

 

 

Q.5  Attempt any two of the following:- (20) 

  a. What are the causes of high fertility in developing countries?  

b. Explain the effects of high fertility.  

c. State the contribution of health in economic development.  

 

 

Q.6  Attempt any two of the following:- (20) 

  a. Explain the causes and effects of migration.   

b. Discuss Harris-Todaro model of rural – urban migration.  

c. Write an explanatory note on microfinance revolution.  
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Q.7  Attempt any two of the following:- (20) 

  a. State the role of agriculture in economic development. 

b. What are the policies for rural development?  

c. Write a note on agriculture and WTO.   

 

 

Q.8  Attempt any two of the following:- (20) 

  a. Explain the inward looking trade strategy.  

b. What is BOP deficit? Explain the methods of financing balance of payments deficit.  

c. What are the advantages and disadvantages of Foreign Direct Investment?      

 

    

    

*********** 
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[वळे: ३ तास] [गणु: १००] 

Please check whether you have got the right question paper. 

सचूना: १) कोणतेही पाच प्रश्न सोडवा परंत ुकोणत्याही एका ववभागातील तीन पेक्षा जास्त प्रश्न सोडव ूनका.  
२) दोन्ही ववभागातील उत्तरे एकाच उत्तरपविकेत वलहा.  
३) उजवीकडील अकं प्रश्नाचे पणूण गणु दर्णववतात.  
४) आवश्यक तेथे सबुक आकृत्या काढा.  

 

  ववभाग-१ 

 

 

प्र.१  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे वलहा.  (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

आवथणक ववकास म्हणज ेकाय? आवथणक वदृ्धी आवण आवथणक ववकास यातील फरक स्पष्ट करा.  
सेनच्या क्षमताविष्टीत दृवष्टकोनाचे टीकात्मक पररक्षण करा.  
आवथणक ववकासामध्ये र्ासनाची भवूमका ववर्द करा.   
 

 

प्र.२  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे वलहा. (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

रोस्टॉच्या वदृ्धी अवस्थांवर चचाण करा.  
लेववस यांचे अमयाणद श्रमपरुवठा वदृ्धी प्रवतमान ववर्द करा. 
सोलो वदृ्धी प्रवतमानावर स्पष्टीकरणात्मक वटप वलहा.  
  

 

प्र.३  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे वलहा. (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

बहुववि समतोलावर स्पष्टीकरणात्मक वटप वलहा.  
जोराचा िक्का वसद्धांतावर चचाण करा.  
वलबेन्स्टाईन यांचा वकमान आवश्यक प्रयत्न वसद्धांत स्पष्ट करा.  
 

 

प्र.४  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे वलहा. (२०) 
 अ) 

 

ब) 
क) 

दाररद्रय म्हणज ेकाय? दाररद्रयमापनाच्या वर्रगणती गणुोत्तर आवण दाररद्रय दरी वनदरे्ांक या संकल्पना स्पष्ट 
करा.  
उत्पन्न ववषमतचेी कारण ेकोणती? 

कुझनेटच्या उलटा य ु(U) वसद्धांत ववर्द करा.  
 

 

  ववभाग-२ 

 

 

प्र.५  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे वलहा. (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

ववकसनर्ील दरे्ात उच्च जननदरांची कारण ेकोणती?  
उच्च जननदरांचे पररणाम ववर्द करा.  
आरोग्याचे आवथणक ववकासातील योगदान स्पष्ट करा.  
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प्र.६  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे वलहा. (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

स्थलांतरणाची कारण ेआवण पररणाम ववर्द करा.   
हरॅीस – टोडॅरो यांच्या ग्रामीण – र्हरी स्थलांतरण प्रवतमानावर चचाण करा.  
सकू्ष्म ववत्त क्ांती यावर स्पष्टीकरणात्मक टीप वलहा.  
 

 

प्र.७  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे वलहा. (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

आवथणक ववकासातील र्तेीची भवूमका ववर्द करा.  
ग्रामीण ववकास िोरण ेकोणती?  
र्तेी आवण जागवतक व्यापार संघटना यावर वटप वलहा.  
 

 

प्र.८  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे वलहा. (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

अतंलणक्षी व्यापार व्यहूरचना स्पष्ट करा.  
व्यवहारतोलातील तटू म्हणज ेकाय? व्यवहारतोलातील तटू कमी करण्याच्या ववत्तीय पद्धती स्पष्ट करा. 
परकीय थेट गुतंवणकूीचे फायद ेआवण तोटे कोणते?    

 

    

    

************* 
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[Time: 2  /3 Hours] [ Marks:80/100] 

Please check whether you have got the right question paper. 

N.B: 1. IDOL students should attempt any five questions. 

2. Regular students should attempt any four questions. 

3. Figures to the right indicate full marks. 
 

Q. 1  

a) 

b) 

c) 

Attempt any Two of the following: 

Explain the components of Indian Financial System. 

What are the functions of a financial system? 

Explain the indicator of financial development. 

 

(20) 

Q. 2  

a) 

b) 

c) 

Attempt any Two of the following: 

Recommendations of Narasimham Committee 1998 

Growth of NBFCs. 

Transmission channels of monetary policy. 

 

(20) 

Q. 3  

a) 

b) 

c) 

Attempt any Two of the following: 

Equities 

Debentures  

New types of bonds. 

 

(20) 

Q. 4  

a) 

b) 

c) 

 

Attempt any Two of the following: 

Components of organised money market. 

Structure of Indian Capital Market. 

Functions of foreign exchange market. 

 

(20) 

Q. 5  

a) 

b) 

c) 

Explain any Two of the following: 

Meaning an significance of derivativies 

Forwards and Futures 

Pricing of options. 

 

(20) 

Q. 6  

a) 

b) 

c) 

Attempt any Two of the following: 

Mutual funds in India 

SEBI 

Role of RBI. 

 

(20) 

Q. 7  

a) 

b) 

c) 

d) 

Write short notes on any Two of the following: 

Role of financial system in economic development 

Recommendations of Narasimham Committee- 1991 

Features of Indian money market 

IRDA. 

(20) 
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[वळ: 2  /3 तास] [ गणु:८०/१००] 

Please check whether you have got the right question paper. 

सचूना: 1. आयडॉलच्या ववद्यार्ाानी कोणतहेी पाच प्रश्न स डवावत. 
2. ननयमित ववद्यार्थयाांनी कोणतहेी चार प्रश्न स डवावत. 
3. उजवीकडील अक पणूा गणु दर्ाववतात.  

 

प्र. १  
 

अ) 
ब) 
क) 

खालीलपकी कोणतहेी दोन प्रश्न स डवा: 
भारतीय ववत्तीय व्यवस्र्च घटक स्पष्ट करा. 
ववत्तीय व्यवस्र्ची काये क णती? 

ववत्तीय ववकासाच ननदेर्क स्पष्ट करा.   

 

(२०) 

प्र. २  

अ) 
ब) 
क) 

खालीलपकी कोणतहेी दोन प्रश्न स डवा: 
1998 च्या नरमसहि समितीच्या मर्फारर्ी 
बकतर ववत्तीय कपन्याची वाढ  

ि द्रिक ध रणाच्या ववत्तरण वाद्रहन्या. 
 

(२०) 

प्र. ३  

अ) 

ब) 
क) 

खालीलपकी कोणतहेी दोन प्रश्न स डवा: 
सिभाग 

कजार ख 

नवीन प्रकारच र ख. 
 

(२०) 

प्र. ४  

अ) 
ब) 
क) 

खालीलपकी कोणतहेी दोन प्रश्न स डवा: 
सघद्रटत नाणबाजाराच घटक 

भारतीय भाडवल बाजाराची रचना 
परकीय ववननिय बाजाराची काये. 
 

(२०) 

प्र. ५  
अ) 
ब) 
क) 

खालीलपकी कोणत्याही दोहोंचे स्पष्टीकरण करा: 
अनजुात पत्ाचा अर्ा आणण िहत्व 

वायदबाजार आणण भावी करार 

पयाायाच ककित ननधाारण. 
 

(२०) 

प्र. ६  
 

अ) 
ब) 
क) 

खालीलपकी कोणतहेी दोन प्रश्न स डवा: 
भारतातील परस्पर ननधी 
भारतीय र ख आणण ववननिय िडळ 

भारतीय ररझव्हा बकची भमूिका. 
 

(२०) 

प्र. ७  
 

अ) 
ब) 
क) 
ड) 

खालीलपकी कोणत्याही दोहोंवर सक्षिप्त टीपा मलहा: 
आर्र्ाक ववकासातील ववत्तीय व्यवस्र्ची भमूिका 
१९९१ च्या नरमसहि ्समितीच्या मर्फारर्ी 
भारतीय नाणबाजाराची वमर्ष्टय 

वविा ननयिन आणण ववकास प्रार्धकरण. 

(२०) 
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[Time: Three Hours] [Marks: 100]  

Please check whether you have got the right question paper. 

N.B: 1. Attempt any five questions, seating not more than three from any one section. 

2. Figures to the right indicates full marks. 

3. Draw neat diagrams whenever necessary. 
 

  Section I  

Q.1  Attempt any two of the following   

 a) Explain Cournot model of oligopoly.  10 

 b) Explain how price output is determined under low cost price leadership model. 10 

 c) Discuss the price output determination under market sharing cartel.  

 

10 

Q.2  Attempt any two of the following     

 a) Discuss the factor price determination under perfect competition in product and factor market. 10 

 b) Explain the loanable funds theory of interest rate.  10 

 c) Profit is a reward for u ertai t  eari g  Discuss. 

 

10 

Q.3  Attempt any two of the following    

 a) Discuss the concept of general equilibrium and its existence.  10 

 b) How are Pareto optimality conditions achieved under perfect completion?  10 

 c) Discuss the Kaldor-Hicks composition criterion of social welfare.  

 

10 

Q.4  Attempt any two of the following    

 a) What is asymmetric information? Explain it with the help of market for used cars.  10 

 b) Explain principal-agent problem and suggest measures to overcome it. 10 

 c) Explain the efficiency wage theory.  10 

  Section II  

Q.5  Attempt any two of the following    

 a) Derive the IS curve and explain its features. 10 

 b) Explain the impact of fiscal policy on equilibrium national income and interest rate under IS-LM model. 10 

 c) Explain the long term Philips curve.  

 

10 

Q.6  Attempt any two of the following    

 a) Explain fixed exchange rate system. 10 

 b) Explain purchasing power parity theory of exchange rate.  10 

 c) Discuss the monetary and non-monetary measures of correcting disequilibrium in the balance payments. 

 

10 

Q.7  Attempt any two of the following    

 a) Explain the comparative cost advantages theory of international trade. 10 

 b) Explain determination of equilibrium terms of trade with the help of offer curves.  10 

 c) What is tariff? Explain its effects.  

 

10 

Q.8  Attempt any two of the following    

 a) Explain the features of public goods.  10 

 b) Explain Li dhal’s odel of e efit pri iple of ta atio .  10 

 c) Discuss the excess burden of taxation. 

 

 

 

10 
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[वेळ: ३ तास] [एकूण गणु:१००] 

Please check whether you have got the right question paper. 

सचूना: १. कोणतहेी पाच प्रश्न सोडवा, परंत ुएका ववभागातील जास्तीती जास्त तीन प्रश्न सोडवा. 
२. उजवीकडील अकं पणूण गणु दर्णववतात. 
३. आवश्यक तथेे सबुक आकृत्या काढा. 
ववभाग - १ 

प्र.१  खालीलपकी क णतही द न प्रश्न स डवा.    

 अ) कुनोच अल्पपष्ठाधिकार (Olig ly) प्रततमान स्पष्ट करा. १० 

 ब) अपपखचच ककमतं नततृ्व प्रततमानामध्य ककंमत आणण उत्पादन तनल्श्चत कशी ह त त स्पष्ट करा.  १० 

 क) बाजार ववभागणी काटेल मध्य ककमतं उत्पादन तनल्श्चतीची चचाच करा. 
 

१० 

प्र.२  खालीलपकी क णतही द न प्रश्न स डवा.    

 अ) वस्त ूआणण घटक बाजारात पणूच स्पिाच असताना उत्पादन घटक ककमतं तनल्श्चतीची चचाच करा. १० 

 ब) व्याजाचा कजाचऊ तनिी ससद्ांत स्पष्ट करा.  १० 

 क) अतनल्श्चतता पत्करण्याचा म बदला म्हणज नफा  चचाच करा. 
 

१० 

प्र.३  खालीलपकी क णतही द न प्रश्न स डवा.   

 अ) सावचत्रिक समत ल ही सकंपपना व ततच्या अल्स्तत्वाची चचाच करा.  १० 

 ब) पणूच स्पिेच्या व्यवस्थत पॅरट च्या पयाचप्ततच्या अटी कशा सािपया जातात त स्पष्ट करा. १० 

 क) कॅपड र –हहक्स याच्या सामाल्जक कपयाण ‘नकुसान भरणारी तत्वांची’ चचाच करा  

 

१० 

प्र.४  खालीलपकी क णतही द न प्रश्न स डवा.    

 अ) ववषम माहहती म्हणज काय? जुन्या कारच्या बाजारपठच्या सहाय्यान त्याच स्पष्टीकरण करा  १० 

 ब) मालक - प्रतततनिी समस्यच स्पष्टीकरण  करा व ती कमी करण्यासाठी उपाय सचुवा. १० 

 क) कायचक्षम वतन ससद्ांताच स्पष्टीकरण करा.  १० 

  ववभाग - २  

प्र.५  खालीलपकी क णतही द न प्रश्न स डवा.    

 अ) IS वक्र काढून त्याच्या वसशष्टयांच स्पष्टीकरण करा. १० 

 ब) IS-LM प्रतीमानाच्या सहाय्यान राजकीय ि रणाच्या बदलामळु सतंसुलत राष्रीय उत्पन्न व व्याजदरावरील 
ह णाऱ्या पररणामाचंी चचाच करा.  

१० 

 क) दीघचकालीन कफलीप्स वक्र स्पष्ट करा. 
 

१० 

प्र.६  खालीलपकी क णतही द न प्रश्न स डवा.    

 अ) ल्स्थर ववतनमयदर प्रणाली स्पष्ट करा. १० 

 ब) ववतनमय दराचा क्रयशक्ती समता ससद्ांत स्पष्ट करा. १० 

 क) व्यवहार शषातील असमत ल कमी करण्याऱ्या म हिक व अम हिक उपायाचंी चचाच करा. 
 

१० 
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प्र.७  खालीलपकी क णतही द न प्रश्न स डवा.  

 अ) आंतरराष्रीय व्यापाराचा तलुनात्मक खचच लाभ ससद्ांत स्पष्ट करा. १० 

 ब) प्रस्ताव वक्राच्या सहाय्यान सतंसुलत व्यापार शती कशा तनल्श्चत ह तात. त्याच स्पष्टीकरण करा. १० 

 क) जकात म्हणज काय? त्याच्या पररणामाच स्पष्टीकरण करा. 
 

१० 

प्र.८  खालीलपकी क णतही द न प्रश्न स डवा.  

 अ) सावचजतनक वस्त ूम्हणज काय? त्यांची वसशष्टय स्पष्ट करा. १० 

 ब) सलडालं यांच्या कराचा लाभ तत्त्व पररणामाची चचाच करा. १० 

 क) अततररक्त कर भाराची चचाच करा. १० 
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[Time: Three Hours] [ Marks: 100] 

Please check whether you have got the right question paper. 

N.B: 1. Attempt any five questions, selecting not more than three questions form any 

one section.  

2. Answers to the two sections should be written in the same answer book.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Draw neat diagrams wherever necessary.  
 

Section - I 

Q.1  Attempt any two of the following:- (20) 

  a. What is economic development? Distinguish between economic growth and economic 

development. 

b. Write a note on Sen’s Capabilities Approach.  

c. Explain the role of state as an agency of development.  

 

 

Q.2  Attempt any two of the following:- (20) 

  a. Critically examine Rostow’s stages of growth.  

b. Explain Harrod - Domar growth model.  

c. Critically examine Lewis’s theory of growth with unlimited supplies of labour.   
 

 

Q.3  Attempt any two of the following:-  (20) 

  a. Explain Romer’s growth model. 
b. Discuss big push theory.  

c. Explain theory of critical minimum effort.  

   

 

Q.4  Attempt any two of the following:- (20) 

  a. Define poverty. Write an explanatory note on Head - Count Index and Poverty Gap 

Indices.  

b. Explain various policies for alleviation of poverty.  

c. Explain the impact of inequality on development.  

 

 

 

  Section – II 

 

 

Q.5  Attempt any two of the following:- (20) 

  a. Explain the theory of demographic transition. 

b. What are the causes and effects of high fertility in developing countries?  

c. Explain contribution of education and health to economic development.  

 

 

Q.6  Attempt any two of the following:- (20) 

  a. Explain Harris-Todaro model of rural-urban migration.  

b. Write a note on women in the informal sector. 

c. Explain the concept of microfinance revolution.   
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Q.7  Attempt any two of the following:- (20) 

  a. Explain the role of agriculture in economic development.  

b. Discuss the policies for rural development.   

c. Write a note on agriculture and WTO.  

 

 

Q.8  Attempt any two of the following:- (20) 

  a. Explain inward looking trade strategy. 

b. Discuss the role of Foreign Direct Investment. 

c. Examine the structural adjustment programme of IMF and World Bank.     

 

    

    

*********** 
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[वळे: ३ तास] [गणु: १००] 

Please check whether you have got the right question paper. 

सचूना: १) कोणतेही पाच प्रश्न सोडवा परंत ुकोणत्याही एका ववभागातील तीन पेक्षा जास्त प्रश्न सोडव ूनका.  
२) दोन्ही ववभागातील उत्तरे एकाच उत्तरपविकेत वलहा.  
३) उजवीकडील अकं प्रश्नाचे पणूण गणु दर्णववतात.  
४) आवश्यक तेथे सबुक आकृत्या काढा.  

 

  ववभाग-१ 

 

 

प्र.१  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे वलहा.  (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

आवथणक ववकास म्हणज ेकाय? आवथणक वदृ्धी आवण आवथणक ववकास यातील फरक स्पष्ट करा.  
सेन यांच्या क्षमताविष्टीत दृवष्टकोनावर विप वलहा.  
ववकासातील मध्यस्थ म्हणनू र्ासनाची भवूमका ववर्द करा.   
 

 

प्र.२  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे वलहा. (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

रोस्िॉच्या वदृ्धी अवस्थांचे विकात्मक पररक्षण करा.  
हरॅॉड – डोमार यांचे वदृ्धी प्रवतमान ववर्द करा. 
लेववस यांच्या अमयाणद श्रमपरुवठा वदृ्धी प्रवतमानाचे िीकात्मक पररक्षण करा.  
  

 

प्र.३  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे वलहा. (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

रोमर यांचे वदृ्धी प्रवतमान स्पष्ट करा.  
जोराचा िक्का वसद्धांतावर चचाण करा.  
वकमान आवश्यक प्रयत्न वसद्धांत स्पष्ट करा.  
 

 

प्र.४  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे वलहा. (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

दाररद्रयाची व्याख्या द्या. वर्रगणती गणुोत्तर व दाररद्रयदरी वनदरे्ांक यावर स्पष्टीकरणात्मक विपा वलहा.  
दाररद्रय वनमुणलनाची ववववि िोरण ेस्पष्ट करा. 
ववषमतेचे ववकासावरील पररणाम स्पष्ट करा. 
 

 

  ववभाग-२ 

 

 

प्र.५  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे वलहा. (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

लोकसंख्या संक्रमण वसद्धांत ववर्द करा. 
ववकसनर्ील दरे्ातील उच्च जननदराची कारण ेआवण पररणाम कोणते?.  
आवथणक ववकासात वर्क्षण आवण आरोग्य यांचे योगदान स्पष्ट करा.  
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प्र.६  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे वलहा. (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

ग्रामीण – र्हरी स्थलांतर संबंिीचे हरॅीस – िोडॅरो प्रवतमान स्पष्ट करा.   
असंघवित के्षिातील वियां यावर विप वलहा.  
सकू्ष्मववत्त क्रांती संकल्पना ववर्द करा.  
 

 

प्र.७  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे वलहा. (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

आवथणक ववकासातील र्तेीची भवूमका ववर्द करा.  
ग्रामीण ववकास िोरणाची चचाण करा.  
कृषी आवण जागवतक व्यापार संघिना यावर विप वलहा.  
 

 

प्र.८  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंची उत्तरे वलहा. (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

अतंलणक्षी व्यापार व्यहूरचना ववर्द करा.  
परकीय थेि गुतंवणकू भवूमकेची चचाण करा. 
जागवतक बँक आवण आतंराष्ट्रीय नाण ेवनिीचा संरचनात्मक समायोजन कायणक्रम स्पष्ट करा.     

 

    

    

************* 
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Time: 2 ½ / 3 Hours     Marks: 80/ 100 

 

N.B. (1) IDOL students  should  attempt  any  five  Questions. 

         (2) Regular students  should  attempt  any  four  Questions. 

         (3) Figures to  the  right  indicate  full  marks. 

 

1. Attempt any  two  of  the  following:          (20) 

   (a) What are the important components of the Indian financial system? 

   (b) Discuss the various functions of a financial system. 

   (c) Explain the indicators of financial development. 

 

2. Attempt any  two  of  the  following:         (20) 

   (a) Development functions of RBI 

   (b) Objectives of monetary policy of RBI 

   (c) Development banking in India. 

 

3. Attempt  any  two  of  the  following:         (20) 

   (a) Management  of  non-performing assets of commercial banks 

   (b) Meaning and types of equities 

   (c) New types of bonds. 

 

4. Attempt  any  two  of  the  following:         (20) 

   (a) Structure of Indian money market 

   (b) Features of Indian money market 

   (c) Overview of debt market in India. 

 

5. Attempt any two  of  the  following:         (20) 

   (a) Structure of Indian capital market 

   (b) Meaning and functions of derivatives market 

   (c)  Types of derivatives. 

 

6. Attempt  any  two  of  the  following:          (20) 

   (a) Mutual funds in India 

   (b) Insurance business in India 

   (c) SEBI- functions and role. 

 

7. Write  short notes  on any  two  of  the  following:       (20) 

   (a) Recommendations of the Narasimham Committee of  1991 

   (b) Role of NBFCs in India 

   (c) Functions and participants in foreign exchange market 

   (d) Credit rating in India. 

 

 

 

********** 
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मराठी रुपाांतर 
[वेळ: २:३० / ३ तास] [एकूण गुण: ८० / १००] 

Please check whether you have got the right question paper. 

सचूना १. आयडॉलच्या विद्यार्थयाांनी कोणतेही पाच प्रश्न सोडिािेत.  
२. वनयवित विद्यार्थयाांनी कोणतेही चार प्रश्न सोडिािेत.  
३. उजिीकडील अंक पणूण गणु दवशणवितात. 

 

प्र.१  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडिा: (२०) 
 अ) 

ब) 
क)  

भारतीय विविय व्यिस्थचेे िहत्त्िाचे घटक कोणते? 

विविय व्यिस्थेच्या विविध कायाांची चचाण करा. 
विविय विकासाचे वनदशेक स्पष्ट करा. 
 

 

प्र.२  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडिा: (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

ररझव्हण बँकेची विकासात्िक काये 

ररझव्हण बँकेच्या िौविक धोरणाची उविष्टये  
भारतातील विकास बँका.  
 

 

प्र.३  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडिा: (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

व्यापारी बँकांच्या अनतु्पादक िालििेचे व्यिस्थापन  
सिभागांचा अथण आवण प्रकार  
निीन प्रकारचे रोखे.   
 

 

प्र.४  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडिा: (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

भारतीय नाणेबाजाराची रचना  
भारतीय नाणेबाजाराची िैवशष्टये  
भारतातील ऋण बाजाराचा आढािा.  
 

 

प्र.५  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडिा: (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

भारतीय भांडिल बाजाराची रचना  
अनजुातपत्र बाजाराचा अथण आवण काये  
अनजुात पत्रांचे प्रकार.  
 

 

प्र.६  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडिा: (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 

भारतातील परस्पर वनधी  
भारतातील वििा व्यिसाय  
सेबी-काये आवण भवूिका.  
 

 

प्र.७  खालीलपैकी कोणत्याही दोहोंवर संविप्त वटपा वलहा: (२०) 
 अ) 

ब) 
क) 
ड) 

१९९१ च्या नरवसंहि ्सवितीच्या वशफारशी  
भारतातील ब केंतर विविय कंपनयांची भवूिका  
परकीय विवनिय बाजाराची काये ि सहभागी घटक  
भारतातील पत िापन संस्था.  

 

*********** 
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[Time: Three Hours] [Marks: 100] 

Please check whether you have got the right question paper. 

N.B: 1. Attempt any five questions, selecting not more than three questions from each section. 

2. Answers to both the sections should be written in the same answer book. 

3. Figures to the right indicate full marks. 

4. Use of simple calculator is allowed. 

5. Graph papers will be supplied on request.  

6. Attach the graph paper inside the answer-book. 

 

  Section I  

Q.1  Attempt any two of the following. 20 

 a) Define research and state the charateristics of scientific research.  

 b) Explain various types of research.  

 c) Elaborate the process of research work. 

 

 

Q.2  Attempt any two of the following. 20 

 a) What are the criteria of a good sample?  

 b) Discuss merits and demerits of sample survey method.  

 c) Describe various probability sampling methods. 

 

 

Q.3  Attempt any two of the following. 20 

 a) Discuss merits and demerits of observation method.  

 b) Explain questionnaire method of data collection.  

 c) Give a brief report on any case study that you have undertaken. 

 

 

Q.4  Attempt any two of the following. 20 

 a) i) Write a note on – ases of lassifi atio . 04 

  ii) Draw Histogram for the following data. 

Marks  0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 

No.of students 02 27 48 35 20 
 

06 

 

 

 b) Calculate arithmetic mean and mode for the following data. 

Weight(in kgs) 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 

No.of boys 15 25 30 18 12 
 

10 

 

 

 

 c) Calculate Quartile Deviation (QD) for the following data. 

Income (Rs) 100-150 150-200 200-250 250-300 300-350 350-400 

No.of workers  05 12 23 35 21 04 
 

10 
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  Section II  

Q.5  Attempt any two of the following. 20 

 a) Cal ulate Spear a s Ra k Correlatio  coefficient for the following data. 

Marks by Judge I 80 78 90 92 75 

Marks by Judge  II 90 87 93 91 89 
 

 

 

 

 b) Find the regression equation of X on Y and Y on X for the following data. 

   n=10    ∑X= 50   ∑Y= 0 

   byx=0.95   bxy=1.05 

 

 

 c) Fit a trend using three yearly moving averages. 

Year  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Production(in kgs) 220 240 250 270 290 300 310 330 
 

 

 

 

Q.6  Attempt any two of the following.   20 

 a) i) Explain the uses of index numbers. 05 

  ii) Find real income for the following data. 

Year 2006 2007 2008 2009 2010 

Income (Rs) 600 700 800 900 1000 

Index number  110 115 120 125 130 
 

05 

 

 

 b) Calculate Fisher s Index Number for the following data. 

Commodity P0 Q0 P1 Q1 

A 20 10 22 10 

B 25 12 30 12 

C 30 8 40 6 
 

10 

 

 

 

 c) Calculate Cost of Living index number for the following data. 

Commodity Current Year Price (Rs) Base Year Price(Rs) Weights 

Food 60 55 25 

Clothing 40 32 15 

House rent 30 28 22 

Fuel and lighting 25 22 18 

Miscellaneous 50 46 20 
 

10 
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Q.7  Attempt any two of the following. 20 

 a) Define hypothesis and explain its role in research.  

 b) What are the criteria of a good hypothesis?  

 c) Explain various types of hypothesis. 

 

 

Q.8  Attempt any two of the following. 20 

 a) Discuss types of a Reseach Report.  

 b) Outline the structure of a Research Report.  

 c) What are the precautions to be taken while writing a Research Report?  
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(मराठी रूपाांतर)  

[वेळ: तीन तास] [गणु: १००] 

Please check whether you have got the right question paper. 

सचूना: १. कोणतही पाच प्रश्न सोडवा, परंत ुएका ववभागातील जास्तीत जास्त तीनच प्रश्न सोडवा. 
२. दोन्ही ववभागातील उत्तर एकाच उत्तरपत्रिकत ललहावीत. 
३. उजवीकडील अकं प्रश्नांच पणूण गणु दर्णववतात. 
४. साधा कॅलक्यलुटर वापरण्यास परवानगी आह. 
५. ववनतंीवरून आलखपि दण्यात यतील. 
६. आलखपि उत्तरपत्रिकत बांधाव. 

 

  ववभाग-१  

प्र.१  खालीलपकी कोणतहेी दोन प्रश्न सोडवा. २० 

 अ) सरं्ोधनाची व्याख्या द्या आणण र्ास्िीय सरं्ोधनाची वलर्ष्टय ववर्द करा.  

 ब) सरं्ोधनाच ववववध प्रकार स्पष्ट करा.  

 क) सरं्ोधन कायाणची प्रक्रिया सववस्तर स्पष्ट करा. 
 

 

प्र.२  खालीलपकी कोणतहेी दोन प्रश्न सोडवा. २० 

 अ) चांगल्या नमनु्याच ननकष कोणत आहत?  

 ब) नमनुा सवेक्षण पद्धतीच्या गणु-दोषांची चचाण करा.  

 क) सभंाव्यता नमनुा ननवडीच्या ववववध पद्धतींच वणणन करा. 
 

 

प्र.३  खालीलपकी कोणतहेी दोन प्रश्न सोडवा. २० 

 अ) ननरीक्षण पद्धतीच्या गणु-दोषांची चचाण करा.  

 ब) तथ्य सकंलनाची प्रश्नावली पद्धत स्पष्ट करा.  

 क) तमु्ही कलल्या एखादया ववलर्ष्ट अभ्यासाचा थोडक्यात अहवाल द्या. 
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प्र.४  खालीलपकी कोणतहेी दोन प्रश्न सोडवा. २० 

 अ) i) ‘वगीकरणाच आधार’ यावर टीप ललहा. ०४ 

  ii) पढुील माहहतीवरून स्तभंालख काढा. 
गणु  ०-१० १०-२० २०-३० ३०-४० ४०-५० 

ववद्याथी 
सखं्या 

०२ २७ ४८ ३५ २० 

 
 

०६ 

 

 

 ब) पढुील माहहतीवरून गणणतीय मध्य व बहुलक काढा. 
 

वजन (क्रकगॅ्र) २०-२५ २५-३० ३०-३५ ३५-४० ४०-४५ 

मलुांची सखं्या १५ २५ ३० १८ १२ 
 

१० 

 

 

    

 क) पढुील माहहतीवरून चतथुणक ववचलन (QD) काढा. 
उत्पन्न (रू) १००-१५० १५०-२०० २००-२५० २५०-३०० ३००-३५० ३५०-४०० 

कामगार सखं्या ०५ १२ २३ ३५ २१ ०४ 
 

१० 

 

 

 

 

  ववभाग -२   

प्र.५  

 
खालीलपकी कोणतहेी दोन प्रश्न सोडवा. २० 

 अ) पढुील माहहतीवरून स्पीअरमानचा श्रणी सहसबंधं सह्गणुक काढा. 
परीक्षक I- गणु ८० ७८ ९० ९२ ७५ 

परीक्षक II- गणु ९० ८७ ९३ ९१ ८९ 
 

 

 

 

 ब) पढुील माहहतीवरून ‘क्ष’ च ‘य’ वरील आणण ‘य’ च ‘क्ष’ वरील समाश्रयण समीकरण र्ोधा. 
  न=१०      ∑क्ष=२५०   ∑य=३२० 

     बयक्ष=०.९५            बक्षय =1.05 

 

 

 क) तीन वषीय सरकती सरासरी पद्धत वापरून कल र्ोधा. 
वषण २००६ २००७ २००८ २००९ २०१० २०११ २०१२ २०१३ 

उत्पादन (क्रकगॅ्र) २२० २४० २५० २७० २९० ३०० ३१० ३३० 
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प्र.६  खालीलपकी कोणतहेी दोन प्रश्न सोडवा. २० 

 अ) i) ननदेर्ांकाच उपयोग स्पष्ट करा. ०५ 

  ii) पढुील माहहतीवरून वास्तव उत्पन्न काढा. 
वषण २००६ २००७ २००८ २००९ २०१० 

उत्पन्न (रू) ६०० ७०० ८०० ९०० १००० 

ननदेर्ांक  ११० ११५ १२० १२५ १३० 
 

०५ 

 

 

 

 

 

 ब) पढुील माहहतीवरून क्रिर्रचा ननदेर्ांक काढा. 
वस्त ू P0 Q0 P1 Q1 

अ २० १० २२ १० 

ब २५ १२ ३० १२ 

क ३० ८ ४० ६ 
 

१० 

 

 

 

 

 
 

 

 क) पढुील माहहतीवरून राहणीमानाचा ननदेर्ांक काढा. 
वस्त ू चाल ूवषण क्रकंमत (रू) पायाभतू वषण क्रकंमत (रू) भार 

अन्न ६० ५५ २५ 

वस्ि ४० ३२ १५ 

घरभाड ३० २८ २२ 

इंधन व वीज २५ २२ १८ 

इतर ५० ४६ २० 
 

१० 

 

 

 

 

 

 

प्र.७  खालीलपकी कोणतहेी दोन प्रश्न सोडवा. २० 

 अ) गहृीतकृत्याची व्याख्या द्या आणण सरं्ोधनातील त्याची भलूमका स्पष्ट करा.   

 ब) चांगल्या गहृीतकृत्याच ननकष कोणत आहत?  

 क) गहृीतकृत्याच ववववध प्रकार स्पष्ट करा. 
 

 

प्र.८  खालीलपकी कोणतहेी दोन प्रश्न सोडवा. २० 

 अ) सरं्ोधन अहवालाच्या प्रकाराचंी चचाण करा.  

 ब) सरं्ोधन अहवालाच्या आराखड्याची रूपरषा द्या.  

 क) सरं्ोधन अहवाल ललहहताना कोणती खबरदारी घ्यावी?  

--------------------------------------------------- 
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[Time: Three Hours] [ Marks:100] 

Please check whether you have got the right question paper. 

N.B: 1. Answer any five questions selecting not more than three from any section.  

2. Figures to the right indicate full marks. 

SECTION I 

Q.1  Examine. (any two) 

a) Ricardo’s theory of international trade.  
b) Factor endowment theory of international trade. 

c)  Leontief paradox.  

 

20 

Q.2  Explain (any two)  

a) Factors determining capital mobility.  

b) Wage – convergence  

c) Role of FDI.  

 

20 

Q.3  Discuss (any two) 

a) Economic arguments for protection. 

b) Export – oriented trade strategy  

c) Labour standards and environment issues in WTO. 

 

20 

Q.4  Explain (any two) 

a) Theory of optimum tariff. 

b) Voluntary export restraint and commodity agreements. 

c) Meaning and effects of tariffs.  

 

20 

  SECTION II  

Q.5  Examine (any two)  

a) Structure of balance of payments 

b) Types of disequilibrium in balance of payments 

c) Monetary measures to reduce deficit in balance of payments.  

 

20 

Q.6  Explain (any two) 

a) Functions of foreign exchanges market.  

b) Purchasing power parity theory. 

c) Spot and forward exchange rates.  

 

20 

Q.7  Discuss (any two) 

a) Fixed versus flexible exchanges rate system. 

b) RNC of IMF 

c) Exchange rate experience between oil stocks, 1973 – 1980.  

20 

Q.8  Explain (any two) 

a) Benefits and types of economic integration 

b) NAFTA  

c) SAARC 

20 
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[वेळ : तीन तास] [ गणु: १००] 

Please check whether you have got the right question paper. 

सचूना : १. क णतहेी पाच प्रश्न स डवा, ज्यामध्ये क णत्याही एका ववभागातील तीनपके्षा अधिक प्रश्न 
अस ूनयेत.  

२. उजवीकडील अकं प्रश्नाच ेपणूण दर्णववतात. 
विभाग १  

प्र.१  अभ्यासा (फक्त द न ) 
अ. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा ररकाडोचा ससद्ांत  

ब. घटक ववपलुतचेा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा ससद्ांत  

क. सलऑन्टीक ववर िाभास 

  

२० 

प्र.२  चचाण करा (फक्त द न ) 
अ. भांडवल गतीक्षमतवेर पररणाम करणारे घटक.  

ब. वेतन – असभसारण 

क. परकीय थेट गुतंवणकुीची भसूमका.  

 

२० 

प्र.३  स्पष्ट्ट करा. (फक्त द न ) 
अ. सरंक्षणाच्या सदंभाणतील आधथणक यकु्क्तवाद  

ब. ननयाणत – प्रािान्याची व्यापार रचना.  

क. जागनतक व्यापार सघंटनेच्या सदंभाणतील र्मे पररणाम आणण पयाणवरणाचे मदु्द.े  

 

२० 

प्र.४  स्पष्ट्ट करा. (फक्त द न) 
अ. पयाणप्त जकात ससद्ांत  

ब. ऐक्च्िक ननयाणत बिंने आणण वस्त ूकरार 

क. जकातीचा अथण आणण पररणाम  

 

२० 

  विभाग ब   

प्र.५  अभ्यासा (फक्त द न)  

अ. व्यवहार त लाची रचना  

ब. व्यवहार त लाच्या असमत लाचे प्रकार  

क. व्यवहार त लातील तटु कमी करण्याचे म द्रिक उपाय  

 

 

 

 

 

 

२० 
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प्र.६  चचाण करा. (फक्त द न ) 
अ. परकीय चलन बाजाराची काये 

ब. खरेदी र्क्क्त समता ससद्ांत  

क. हजर आणण वायदा ववननमय दर  

 

२० 

प्र.७  स्पष्ट्टीकरण करा. (फक्त द न) 
अ. क्स्थर ववरुद् लवधचक ववननमय दर प्रणाली. 
ब. आंतरराष्ट्रीय नाणेननिीची भसूमका 
क. १९७३ – १९८० च्या तले िक्याच्या कालाविीतील ववननमय दराच्या सदंभाणतील अनभुव  

 

२० 

प्र.८  चचाण करा(फक्त द न ) 
अ. आधथणक एकाक्त्मकारणाचे फायदे आणण प्रकार  

ब. नाफ्ता (NAFTA) 

क. साकण  (SAARC)  

 

२० 

 

----------------------------------------- 
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[P.T.O] 

 

                                     [Time: 2  Hours/3 Hours] [Marks:80/100] 

Please check whether you have got the right question paper. 

N.B: 1. Attempt any four questions. 

2. Figures to the right indicate full marks. 

3. The student of IDOL should attempt any five questions for 100 marks in 3 hours. 
 

1.  Attempt any two of the following:- 

(a) State the functions of Export manager. 

(b) Discuss the qualities required to be successful Export manager. 

(c) Explain the products designing strategies. 
 

 

10 

10 

10 

2.  Attempt any two of the following:- 

(a) Examine the role of GATT in promoting International trade  

(b) What are the functions and achievements of UNCTAD? 

(c) Explain the Role of SAARC in promoting foreign trade   
 

 

10 

10 

10 

3.  Attempt any two of the following:- 

(a) What is the meaning of tapping foreign market? Examine the role of foreign office in export marketing. 

(b) In what way trade fairs and exhibition help exporter to penetrate in foreign markets? 

(c) Examine the contribution of festivals and Trade delegation in promoting exporter. 
 

 

10 

10 

10 

4.  Attempt any two of the following:- 

(a) What is export pricing? What are the cost factors involved in it? 

(b) Write a detail merits and demerits of skimming Pricing strategy. 

(c) Calculate the FOB price from the following details. 

1) Ex-factory cost.                                Rs.60,000 

2) Packing cost                                     Rs.12,000 

3) Transport cost                                 Rs.4,000 

4) Loading charges                              Rs.4,000 

5) Profit margin                                   15% of FOB cost 

6) Duty draw back                               15% of FOB price. 
        

 

10 

10 

10 

5.  Attempt any two of the following:- 

(a) What is significance of export finance? What do you mean by post-shipment finance? 

(b) Examine  the role of ECGC in promoting Indian exporter  

(c) Explain the role of EXIM bank in Export development in India.  
 

 

10 

10 

10 
 

6.  Attempt any two of the following:- 

(a) What are the different types of letter of credit? 

(b) Explain in brief shipping documents required by an exporter. 

(c) Explain the various incentives to an exporter. 
  

 

10 

10 

10 

7.  Write a note on any Two of the following:- 

(a) Importance of Branding 

(b) WTO 

(c) Comodity Board 

(d) Certificate of origin. 

20 

----------------------------------------------- 
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[P.T.O] 

 

 

                                    [वेळ: २१२ तास/३ तास] [गणु:८०/१००] 

Please check whether you have got the right question paper. 

सूचना: १. कोणतेही चार प्रश्न सोडवा. 
२. उजवीकडील अक पणूण गणु दर्णववतात. 
३. दरू व मुक्त अध्ययन सस्थेच्या ववध्यार्तयाांनी कोणतहेी पाच प्रश्न १०० गुणासाठी ३ तासात 
सोडवावेत. 

 

१.  कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा:- 
अ) ननयाणत व्यवस्थापकाची काये सागा. 
ब) यर्स्वी ननयाणत व्यवस्थापकाच्या अगी आवश्यक असलेल्या गुणाची चचाण करा. 
क) उर्तपादन आराखडा व्यूहरचना स्पष्ट करा. 
 

 

१० 

१० 

१० 

२.  कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा:- 
अ) आतराष्रीय व्यापार वदृ्धीबाबत ‘गट’च्या भूममकेचे परीक्षण करा. 
ब) अकटाडची( ) काये व यर्स्स्वता कोणती?  

क) ववदेर्ी व्यापार प्रोर्तसाहनाबाबत साकण चे भमूमकेचे परीक्षण करा. 
 

 

१० 

१० 

१० 

३.  कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा:- 
अ)ववदेर्ी बाजारपेठाचा र्ोध म्हणजे काय? अर्ा र्ोधासदभाणत ववदेर्ी कायाणलयाच्या भूममकेचे परीक्षण करा. 
ब) ववदेर्ी बाजारपेठेत मर्रकाव करण्यासाठी व्यापारीजत्रा आणण प्रदर्णने कर्ाप्रकारे मदत करतात? 

क)ववदेर्ी व्यापार वदृ्धीसाठी ‘उर्तसव’ आणण व्यापारी प्रनतननधी मडळाच्या भूममकेच ेपरीक्षण करा. 
 

 

१० 

१० 

१० 

४.  कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा:- 
अ)ननयाणत ककमत म्हणजे काय ? र्तयामध्ये अतभूणत असणारे खचण घटक कोणत?े 

ब)फायदा उठववणाऱ्या ककमत व्यूहरचनेच्या गणु-दोषाचे सववस्तर स्पष्टीकरण द्या. 
क)खाली ददलेल्या मादहतीच्या आधारे एफ.ओ.बी. ककमत काढा. 

१) कारखान्याचा खचण             रु. ६०,००० 

२) बाधणी खचण                  रु. १२,००० 

३) वाहतूक खचण                  रु. ४,००० 

४) जहाज भरण खचण              रु. ४,०००           

५) नफ्याचा प्रमाण                १५% एफ.ओ.बी. खचाणच्या  

६) करपरता                      १५% एफ.ओ.बी. ककमतीच्या. 

 

१० 

१० 

१० 
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५.  कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा:- 
अ)ननयाणत ववर्ततपरुवठ्याचे महर्तव कोणते? ननयाणतोर्ततर ववर्तत परुवठा म्हणजे काय? 

ब)भारतीय ननयाणतवाढीसाठी इ.सी.जी.ची. भूममका स्पष्ट करा. 
क)भारतीय ननयाणतवाढीसाठी ननयाणत-आयात बकेची ( I ) भूममका स्पष्ट करा. 
 

 

१० 

१० 

१० 

६.  कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा:- 
अ) पतपत्राचे ववववध प्रकार कोणते? 

ब)ननयाणत दाराला आवश्यक असणारे जहाजववषयक कागदपत्रे थोडक्यात स्पष्ट करा. 
क)ननयाणतदाराला प्राप्त होणारी ववववध प्रलोभने स्पष्ट करा. 
 

 

१० 

१० 

१० 

७.  कोणर्तयाही दोहोंवर दटप मलहा:- 
अ)चचन्हाचे ( ranc n ) महर्तव. 
ब)जागनतक व्यापार सघटना( ) 
क) ननयाणत वस्तू मडळे 

ड) उर्तपादन उगम प्रमाणपत्र  

 

२० 
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