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Bharatiya Vidya Bhavan’s Shri Ishvarlal L. P.
A�s-Science & J. Shah Commerce
College, Dakor Online Internal
Examination, October - 2020 B.A
Economics (Semester – V ) Paper Code :
UA05CECO22 Paper Name : International
Trade
Date :07/10/2020                                         Time : 12:00 to 12:30pm                                                     
Total Marks: 30 
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5.

Mark only one oval.

B.Sc.

B.Com.

B.A.

6.

Mark only one oval.

I

III

V

Give the answer of the following multiple choice questions. [attempt all] [30] નીચેના
બધાજ ��ોના જવાબ માટે સાચો િવક�પ પસંદ કરો.

7.

Mark only one oval.

આવક

િવકાસ

વૃિ�

િવશી�ીકરણ

Class *

Semester *

વેપાર એ શાનું પિરણામ છે ?
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8.

Mark only one oval.

સાધનોની અગિતશીલતા

રા�� ીય આવક

વીશીિ�કરણ

સાધનોની ગિતશીલતા

9.

Mark only one oval.

માશ�લ

રોબી�સ

એડ�સ િ�મથ

િરકાડ�

10.

Mark only one oval.

કુલ માંગ અને કુલ પુરવઠા

કુલ માંગ

કુલ પુરવઠા

જ�િરયાત

આંતરરા�� ીય વેપારનો અલગ અ�યાસ શા માટે જ�રી છે ?

મુ� આંતરરા�� ીય વેપારની િહમાયત કોણ કરી છે ?

વ�તુની િકંમતનો આધાર શાના પર રહેલો છે ?
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11.

Mark only one oval.

એડ�સ િ�મથ

િરકાડ�

રોબી�સ

પીગું

12.

Mark only one oval.

વધુ

ઓછુ

સમાન

શૂ�ય

13.

Mark only one oval.

એડ�સ િ�મથ

િરકાડ�

રોબી�સ

પીગું

િનરપે� ખચ�લાભનો િસ�ધાંત કોણે આ�યો છે ?

િનરપે� ખચ�લાભની પિરિ�થિતમાં કોઈ એક દેશમાં વ�તુનું ઉ�પાદન ખચ� અ�ય દેશમાં એ જ વ�તુના
ઉ�પાદનખચ� થી કેવું હોય �યાર ેિનરપે� લાભ �ા� થયો કેહવાય ?

તુલના�ક ખચ� તફાવતનો િસ�ધાંત કોણે આ�યો છે ?
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14.

Mark only one oval.

�મખચ�નો િસ�ાંત

મૂડી ખચ�નો િસ�ાંત

િ�થર ખચ�ના િસ�ાંત

અિ�થર ખચ� ના િસ�ાંત

15.

Mark only one oval.

હે�સર - ઓહલીન

ડેિવડ િરકાડ�

એડ�સ િ�મથ

પીગું

16.

Mark only one oval.

િરકાડ�

એડ�સ િ�મથ

હે�સર ઓહલીન

પીગું

�ો. િરકાડ�ના િસ�ધાંતની સમજૂતીમાં �ાં િસ�ધાંતનો ઉપયોગ કય� છે ?

સાધન �માણ તફાવતનો િસ�ધાંત કોણે આ�યો ?

બે દેશો વ�ચે વ�તુઓ ઉ�પાદન કરવા માટે વૈકિ�પક ખચ�માં રહેલો તફાવત મુ�ય કારણ છે તેવું �ાં
અથ�શા�ીએ જણા�યું છે ?
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17.

Mark only one oval.

world trade organization

vorld trede organization

world trede organization

world trade orgenization

18.

Mark only one oval.

આંતર રા�� ીય વેપાર

આંતિરક વેપાર

�ાદેિશક વેપાર

�થાિનક વેપાર

19.

Mark only one oval.

અંદાજપ�

મહેસુલી ખાતું

મુડી ખાતું

લેણદેણ ની તુલા

WTO નું પૂ�ં નામ શું છે ?

બે રા�ો વ�ચે થતા વેપાર શું કેહવાય છે ?

વષ� દર�યાન ભૌિતક અને અભૌિતક આયાત િનકાસ નું મુ�ય દશા�વતું િહસાબી સરવૈયું એટલે .
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20.

Mark only one oval.

૨.૮ %

૫.૮ %

૭.૮ %

૮.૮ %

21.

Mark only one oval.

૧૯૮૧

૧૯૯૧

૨૦૦૧

2011

22.

Mark only one oval.

૩૮.૩ %

૪૨.૩ %

૪૫.૩ %

૪૬.૩ %

વષ� ૨૦૧૫-૧૬ નો વાિષ�ક વૃિ�દર શું હતો ?

ભારત દેશ માં નવા આિથ�ક સુધારાઓ �ાર ેકરવામાં આ�યા ?

વષ� ૨૦૧૪માં � ડી પી માં વેપારનો ટકાવારી િહ�સો શું હતો ?
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23.

Mark only one oval.

Organization of Petroleum Exporting Countries

Organzation of Petroleum Exporting Countries

Organization of Petroleam Exporting Countries

Organization of Petroleum Exporting Countri

24.

Mark only one oval.

િનકાસો કરતા આયાતો વધુ

િનકાસો કરતા આયાતો ઓછી

આયાતો કરતા િનકાસો સરખી

આયાતો કરતા િનકાસો શૂ�ય

25.

Mark only one oval.

જમીન

મૂડી

�મ

િનયોજન શિ�

OPEC નું પૂ�ં નામ જણાવો .

અસમતોલ લેણદેણ તુલા એટલે શું ?

િવદેશ વેપાર માં કયું સાધન સૌથી ઓછુ ગિતશીલ હોય છે ?
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26.

Mark only one oval.

એડ�સ િ�મથ

િમ�ટન �ીડમેન

હેિમ�ટન

જગદીશ ભગવતી

27.

Mark only one oval.

હેિમ�ટન

એચ સી કેરી

જ ેબી �લાક�

ફેડિરક િલ�ટ

28.

Mark only one oval.

�િપયા નું મુ�ય ઘટવું

�િપયા નું મુ�ય વધવું

�િપયા નું મુ�ય િ�થર

ઉપર માંથી એક પણ નહી

બાળ ઉ�ોગ ની દલીલની રજૂઆત સૌ �થમ કયા અથ�શા�ી એ કરી ?

બાળ ઉ�ોગની દલીલ નું જમ�નીના કયા અથ�શા�ી એ જોરદાર સમથ�ન કયુ� ?

નાણાનું અવમુ�યન એટલે શું ?
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29.

Mark only one oval.

�ો હેબરલર

�ો માશ�લ

�ો પીગું

�ો. એ�સવથ�

30.

Mark only one oval.

મૂડીની ઉઠાંતરી

મૂડી ડુબવી

મૂડી નું અવમુ�યન

મૂડી નું અધીમુ�યાણ

31.

Mark only one oval.

ઔ�ોિગક નીિત

સંર�ણ નીિત

કાયદાકીય નીિત

રાજકોષીય નીિત

કોના મત મજુબ િવિનમય અંકુશ એટલે પરદેશી હંુડીયામણ ની માંગ અને પુરવઠા પર િનયં�ણ

જયાર ેકોય પણ દેશના નાણાની આંતરરા�� ીય સ�રતા માં િવ�ાસ ડગી �ય �યાર ેતે નાણામાં
રોકાયેલી મૂડી ને અ�ય નાણામાં ખસેડી લેવાની િહલચાલ ને શું કેહવામાં આવે છે ?

દેશના ઉ�ોગોને િવદેશની હરીફાઈ સામે ર�ણ આપવાના હેતુસર જ ેપગલા ભરવામાં આવે તેને કઈ
નીિત કહેવામાં આવે છે ?
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32.

Mark only one oval.

International Monetary Fund

Intarnational Monetary Fund

International Monatary Fund

International Monetary Fand

33.

Mark only one oval.

૧૯૪૫

૧૯૪૬

૧૯૪૭

૧૯૪૮

34.

Mark only one oval.

િવકિસત

િવકસતા

ગરીબ

૨ અને ૩

IMF નુ પૂ�ં નામ જણાવો .

IMF ની �થાપના �ાર ેકરવામાં આવી ?

આંતરરા�� ીય વેપાર કયા દેશો માટે ઉપકારક છે ?
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35.

Mark only one oval.

૧.૭

૧.૮

૧.૯

૨.૦

36.

Mark only one oval.

બે

�ણ

ચાર

પાંચ

This content is neither created nor endorsed by Google.

વષ� ૨૦૧૪માં િવ�ની કુલ િનકાસો માં ભારતનો ટકાવારી િહ�સો શું હતો ?

લેણદેણ ની તુલા માં કેટલા ખાતા હોય છે ?
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