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[Time: 21/2Hours]

[ Marks:75]

Please check whether you have got the right question paper.
N.B:

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

1. All questions are compulsory.
2. Each question carries 15 marks.

Answer any two of the following.
a) What are the functions of export management?
b) Explain the qualities required to be successful export manager.
c) Explain the composition & direction of India’s export since 1991.
Answer any two of the following.
a) Explain the product designing strategy.
b) Analyse the product positioning.
c) Write about the significance of branding in export marketing.
Answer any two of the following.
a) What are the objectives of regulation of foreign trade?
b) Explain the difference between tariff & non-tariff barriers.
c) Discuss the methods of tariff barriers.
Examine the role of any two of the following in promoting growth of export.
a) WTO
b) ASEAN
c) EU
Write short notes of any three of the following.
a) Export management : A profession
b) Product development process.
c) Brand piracy.
d) SAARC
e) BRICS.
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सच
ू ना:

प्र.१

[गण
ु :७५]

१. सवव प्रश्न अननवार्व आहे त.

२. प्रत्र्ेक प्रश्नाला १५ गण
ु आहे त.

खालीलपैकी कोणत्र्ाही दोन प्रश्नाांची उत्तरे ललहा.
अ. ननर्ावत व्र्वस्थापनाची कार्े कोणती ?

१५

ब. र्शस्वी ननर्ावत व्र्वस्थापक होण्र्ासाठी आवश्र्क असलेले गण
ु वैलशष्टे स्पष्ट करा.
प्र.२

क. १९९१ पासन
ू च्र्ा भारताच्र्ा ननर्ावतीची रचना व ददशा स्पष्ट करा.

खालीलपैकी कोणत्र्ाही दोन प्रश्नाांची उत्तरे ललहा.

अ. उत्पादन आराखड्र्ाची व्र्ह
ु रचना स्पष्ट करा.

१५

ब. उत्पादन सादरीकरण ववशद करा.
प्र.३

क. ननर्ावत बाजारपेठेसाठी ब्रँड ग
ां चे महत्व ववशद करा.

खालीलपैकी कोणत्र्ाही दोन प्रश्नाांची उत्तरे ललहा.

अ. ववदे शी व्र्ापार ननर्ांत्रित करण्र्ासाठी उददष्टे कोणती?

१५

ब. जकात व जकातेतर ननर्ांिणातील फरक स्पष्ट करा.
प्र.४

क. जकात ननर्ांिणाच्र्ा पद्धतीची चचाव करा.

ववदे शी व्र्ापार वाढीसांदभावत पढ
ु ीलपैकी दोहोच्र्ा भलू मकेची मल्
ू र्मापन करा.
अ. जागनतक व्र्ापार सांघटना.

१५

ब. एलशर्न
प्र.५

क. र्रु ोवपर्न र्नु नर्न

खालीलपैकी कोणत्र्ाही तीन टीपा थो क्र्ात ललहा.
अ. ननर्ावत व्र्वस्थापन : एक व्र्वसार्
ब. उत्पादन ववकास प्रक्रिर्ा.
क. मद्
ु ाांकनाची चाचेगगरी
. साकव (SAARC)

इ. त्रब्रक्स (BRICS)
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