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MkºkeÞfkÞo {kxu ykð~Þf Mkq[™kyku
r«Þ rðãkÚkeo r{ºkku
ËqhðŒeo rþûký{kt yÇÞkMk {kxu Ëhuf yÇÞkMk¢{{kt …kXÞ¢{ ËeX MðkæÞkÞfkÞkuo hsq fhðk VhSÞkŒ Au.
yk Þwr™ðrMkoxe{kt ð»ko 2008 MkwÄe™k …úðuþkÚkeoyku {kxu B.A./B.Com ™k …úÚk{ ð»ko, ƒeò ð»ko Œu{s ºkeò ð»ko™k
Œ{k{ yÇÞkMk¢{/…kXÞ¢{{kt [kh fuúrzx™k …kXÞ¢{{kt ƒu y™u ykX ¢urzx™k …kXÞ¢{{kt ºký MðkæÞkÞfkÞkuo ŒiÞkh
fhðk™ku r™Þ{ nŒku. yufuzu{ef Ã÷k™et„ ƒkìz™e (A.P.B.BktsqheÚke) yku„ü-2009 Úke …kXÞ¢{ ËeX yuf-yuf
MðkæÞkÞfkÞo hsq fhðk™e ™ðe …ØrŒ þY ÚkÞu÷ Au. ŒuÚke yk…™u …kXÞ¢{ ËeX yuf-yuf MðkæÞkÞfkÞo su yÇÞkMk fuLÿ
…hÚke {uékððk™k nkuÞ y™u Œu™u r™rùŒ ÚkÞu÷ AuÕ÷e Œkhe¾{kt Mð-yæÞÞ™™k ykÄkhu ŒiÞkhe fhe, …kuŒk™k yÇÞkMk fuLÿ
…h s{k fhkððk™k hnuþu. Ëhuf MðkæÞkÞfkÞo {kxu 100 „wý r™rùŒ Au. su{kt …kMk Úkðk {kxu 36 „wý sYhe
Au.…rhýk{{kt Œu™ku ¼khktf 30% Au.
yk MkºkeÞfkÞo™ku {wÏÞ WËTu~Þ …heûkk {kxu™e …qðo ŒiÞkhe Au. MkºkeÞfkÞo{kt …qAðk{kt ykðu÷«&™ku™wt {k¤¾wt
…heûkk™k …ú&™…ºkku suðwt nkuÞ Au. «&™ku™k sðkƒ{kt yÇÞkMk Mkk{„úe™wt …w™hkðŒo™ fhðk™wt ™Úke nkuŒwt. Œ{u ðkt[™Úke su
þeÏÞk Aku, su Mk{ßÞk Aku, Œu …kuŒk™e Çkk»kk{kt ÷¾ðk™wt nkuÞ Au.suÚke Œ{u MðkæÞkÞfkÞkuo ŒiÞkh fhðk™e fk{„ehe
„t¼ehŒkÚke fhþku.Œ{khu …kXÞ¢{™k MðkæÞkÞfkÞkuo{kt …qAðk{kt ykðu÷ «&™ku™k sðkƒ Õk¾Œk …nu÷k «Úk{ …k™k W…h
™e[u {wsƒ™e {krnŒe ÷¾ðe sYhe Au.
™kutÄýe ™tƒh:…qÁt ™k{ :Mkh™k{wt :{kuƒkR÷ ™t :Œkhe¾ :yÇÞkMk¢{ :…kXÞ¢{ :MðkæÞkÞ MktÏÞk:y{u RåAeyu Aeyu fu Œ{u Ëhuf MkºkeÞfkÞo y÷„ y÷„ [ku…zk{kt MkwtËh Çkk»kk{kt W…h Ëþkoðu÷ {wsƒ™e
{krnŒe MkkÚku AuÕ÷e Œkhe¾ …nu÷k yÇÞkMk fuLÿ …h {kuf÷e yk…þku.
sq™k rðãkÚkeoyku (2008 MkwÄe™k) {kxu sq™e …æÄrŒ™k MðkæÞkÞfkÞkuo Þwr™ðŠMkxe™e ðuƒMkkRx…h W…ÕkçÄ Au.
su æÞk™u ÷uðwt.
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zkì. ƒkƒkMkknuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠMkxe
…kXÞ¢{ fkuz:- AMK-01:-çkòh «r¢Þk
MkºkeÞfkÞo fkuz:- AMK-01/AST-01/TMA/2016
(Œ{k{ …kXÞMkk{„úe …h ykÄkrhŒ)
yÇÞkMk fuLÿ™u Mkkut…ðk™e AuÕ÷e Œkhe¾ :-30/06/2016

(fw÷ „wý:-100)

rð¼køk-f rððhýkí{f ©uýeLkk «&™ku™k sðkçk 1Ãk00 þçËku{kt ykÃkku. /Ëk¾÷kLkku sðkçk ykÃkku.
(hXh0=40)
ાહક વતનને અસર કરતાં પ રબળો િવશે ચચા કરો.

(1)

yÚkðk
ા ડ ગનો અથ અને અગ યતા સમ!વો.

(2)

પેક"#ગના કાય$ જણાવો.મ'ય(થી*ના +કારો જણાવો.

yÚkðk
સરકાર, ભંડારોના ફાયદા – ગેરફાયદા જણાવો.

rð¼k„-¾

{æÞ{ ©uýe™k «&™ku™k sðkƒ 1000 þçËku{kt yk…ku.(„{u Œu ƒu) (2×15=30)
(1) 1ય23તગત વેચાણ4ુ ં મહ વ સમ!વો.
(2) ખચના +કારો જણાવી 8ુકમાં ચચા કરો
(૩) મ'ય(થી*ના +કારો જણાવો.
(4) પેક"#ગના +કારો જણાવી દર" ક િવષે 8ુકમાં ચચા કરો.

rð¼køk-øk Lke[u ykÃku÷k «&™ku™k xqtf{kt sðkçk ykÃkku. /Lke[u ykÃku÷e Mkt¿kkyku (þçËkð÷e) Mk{òðku.

(øk{u íku çku)

(hXÃk=10)

(1) મૌસમી વટાવ એટલે ?ુ ં ?
(2) ભારતમાં A"ડમાકની નBધણીની પ'ધિત િવષે જણાવો.
ૂ માં ચચા કરો.
(૩) વેચાણ લDી ઉFે શોની 8ંક
(4) િવHાપનના ઉFે શો જણાવો.

rð¼køk-½ ¾k÷esøÞk Ãkwhku / (øk{u íku Ëþ)
(1)

(hX10=h0)

ાહક િશDણનાં હક માટ" _________________ધારો છે .

(2) ભારતીય વેચાણધારો_______________ 1યવહાર ને િનયંિKત કર" છે .
(૩) ભેળસેળ વાદ, ખાL પેદાશો વેચાતા રોકવા __________________કાયદો અમલ માં છે .
(4) કMમત માં માલવાહનનો ________થતા_________નો સમાવેશ થાય છે .
(5) __________ઉ પાદક પોતાનો માલ

ાહક વNચેનો માણસ ક" O માલ નાં િવતરણ માં મદદ કર" .

(6) વેચાણ +વેગીકરણ નો______________ ઉપાય છે .
(7) બી# બPક સેવા ને બી#_____________________ નામથી ઓળખવા માં આવે છે .
(8) વેચાણ કાય$ માં ___________+ યાયનની + Sયા રહ"લી હોય છે .
(9) 1યવ(થા તંKીય બ!ર િવભાજનનાં TુUય________ આધારો ઉપયોગમાં લેવાય છે .
(10) ડ,પાટમે ટ (ટોર એક ____________છે .
(11) વેચાણ કMમત = ચVલત ખચાઓ +__________+ નફા નો ગાળો.
(12) માક ટગના

ુ લ ________ Uયાલો છે .

_____________________________________________________________________
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zkì. ƒkƒkMkknuƒ yktƒuzfh yku…™ Þwr™ðŠMkxe
…kXÞ¢{ fkuz:- AED-01:- rLkfkMk «r¢Þk yLku ËMíkkðuS fhý
MkºkeÞfkÞo fkuz :- AED-01/AST-01/TMA/2016
(Œ{k{ …kXÞMkk{„úe …h ykÄkrhŒ)
yÇÞkMk fuLÿ™u Mkkut…ðk™e AuÕ÷e Œkhe¾ :- 30/06/2016

(fw÷ „wý:-100)
rð¼køk-f rððhýkí{f ©uýeLkk «&™ku™k sðkçk 1Ãk00 þçËku{kt ykÃkku. /Ëk¾÷kLkku sðkçk ykÃkku.
(hXh0=40)
1. દ(તાવેજોના +કારો અને કાય$ની િવગતે સમજ આપો.
yÚkðk
પોલીસી ધારકની જવાબદાર, િવષે ચચા કરો.

2.

દશનીશાખા અને Xુદરતી શાખાનો તફાવત (પYટ કરો.

yÚkðk
4ુકશાનનાં +કારો ની િવ(Z ૃત સમજ આપો.

rð¼køk-¾ {æÞ{ ©uýeLkk «&™ku™k sðkçk 1000 þçËku{kt ykÃkku. /Ëk¾÷kLkku sðkçk ykÃkku.(øk{u íku çku) (hX1Ãk=30)
1. CIF કરારનો અથ સમ!વી િનકાસકારની ફરજો જણાવો.
2. (પેસીફ,ક પોલીસી* એટલે ?ુ ં
3. જકાતની Tુ23ત સામે િધરાણ એટલે ?ુ ં
4. \તરરાYA,ય કરાર4ુ ં મહ વ સમ!વો

rð¼køk-øk Lke[u ykÃku÷k «&™ku™k xqtf{kt sðkçk ykÃkku. /Lke[u ykÃku÷e Mkt¿kkyku (þçËkð÷e) Mk{òðku. (øk{u íku çku)
(hXÃk=10)
1. દ રયાઈ જોખમો અને બા_ જોખમો વNચેનો તફાવત (પYટ કરો.
2. ઓપન પોલીસીનો અથ સમ!વો.
ૂ માં ચચા કરો.
3. ક(ટમ પરવાનગીનાં ક"ટલા તબaા છે .તેના િવષે 8ંક
4. િવિનમયદરનો અથ અને 1યાUયા જણાવો.

rð¼køk-½ ¾k÷esøÞk Ãkwhku /nk-Lkk {kt sðkçk ykÃkku. (øk{u íku Ëþ)

(hX10=h0)

1. િવદ" શી c ં ૂ ડયામણ િવિનમયધારાનો વહ,વટ __________સંભાળે છે .
2. િવિનમય દર એટલે એક દ" શ4ુ ં નામ ______________નાણા T ૂdયમાં.
3. તરત જeર,યાતવાળા માલને _________કહ" છે .
4. ક(ટમ કાયદાની __________સમય લેતી પfિત છે .
5. માલની િનકાસ કરવા ____________ફોમ ભરવામાં આવે છે .
6. ભારત માટ" િનકાસની Dમતા જળવાઈ રહ" તે માટ"______________બPક ની (થાપના કર,.
7. __________ કરારમાં થયેj ું વેચાણ સમ

દ" શ માટ" સ(Zુ ં છે ?

8. _________+થમ કો ફર સની રચના કઈ સાલમાં થઈ હતી.
9. ભારતને (વતંKતા મmયાબાદ ભારત માટ"__________ દ" શ4ુ ં બ!ર મહ વ4ુ ં છે .
10. _________ કરારમાં વેચનાર" મોકલેલ માલનાં વીમાનો કરાર લેવાની જeર રહ"તી નથી.
11. બંદર ઉપર ____________________એજ ટ માલની ડલીવર, મેળવે છે .
12. ભારતમાં િનકાસ વધારવા માટ"નો_____________ કાયદો અમલ છે .
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