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सूचना :- १.सर्व प्रश्न आर्श्यक २. सर्व प्रश्नाांना समान गुण  

१. अॅडमस्मिथने केलेली व्याख्या ................. ह्या दृष्टीकोनार्र आधाररत आहे. 

  अ)सांपत्तीच्या ब)कल्याणाच्या क) दुर्मवळतेच्या ड)राजकीय   

 २. रॉर्बन्सच्या व्याखे्यनुसार मानर्ी गरजा पूणव करणारी साधने ही .......... आहे. 

  अ)र्र्पुल  ब)दुर्मवळ  क) स्वदेशी  ड)अनांत  

3.स्थूल अथवशास्त्राने घेतलेली गृर्हते कशी आहेत. 

  अ)र्ास्तर्र्क  ब)अर्ास्तर्र्क क) अगर्तशील  ड)गर्तशील  

४)आर्थवक र्नयम हे इतर सामार्जक र्नयमाांच्या तुलनेत कसे असतात. 

  अ)अर्धक र्नस्मश्चत  ब)अर्धक अर्नस्मश्चत क) र्र्सांगत  ड)सुसांगत  

५) आर्थवक र्नयम हे कोणत्या प्रकारची प्ररू्ती दशवर्र्तात? 

  अ)भौर्तक  ब)आर्थवक  क) सांतुर्लत  ड)असांतुर्लत  

६) माशवल ह्याांच्या मते अथवशास्त्र हे ........शास्त्र आहे. 

  अ)सामार्जक  ब)राजकीय  क) धार्मवक  ड)नैर्तक  

७)  र्कां मत र् मागणीचा सांबांध ............ असतो. 

  अ)सम   ब)र्र्षम   क) दोन्ही   ड)र्रीलपैकी नाही. 

8) र्कमतीत होणारा शेकडा बदल र् त्यामुळे मागणीत होणार शेकडा बदल समान 

असतात तेव्हा मागणीची लर्र्चकता कशी असते? 

  अ)एकक   ब)शून्य   क) जास्त   ड)कमी  

९)  उत्पन्नात होणारा सापेक्ष बदल र् त्यामुळे मागणीत होणारा सापेक्ष बदल ह्याांच्या 

       प्रमाणाला काय म्हणतात                 

 अ) व्यय लर्र्चकता  ब)र्तरपी लर्र्चकता  क) उत्पन्न लर्र्चकता  ड)प्रर्तस्थापन   

                    लर्र्चकता  

९) चैनीच्या र्सू्तच्या मागणीची लर्र्चकता ही ......... असते. 

अ)भौर्तक  ब)आर्थवक  क) सांतुर्लत  ड)असांतुर्लत 

१०) मागणी र्नयमाचा र्क्र .........स्वरूपाचा असतो. 

  अ)लर्र्चक   ब)ऋणात्मक   क) धनात्मक   ड)अलर्र्चक  

११) हे मागणी र्नयमाचे  गृहीत........... आहे. 

  अ)स्मस्थर लोकसांख्या   ब)स्मस्थर उत्पन्न  क) स्मस्थर आर्डीर्नर्डी  ड)र्रील सर्व  

१२) सूक्ष्म अथवशास्त्रात .............एक्ाांच्या आर्थवक व्यर्हाराांचा अभ्यास होतो. 

  अ)सर्व प्रकारच्या   ब)एका   क) एकूण   ड)परीपूणव  

१३) कर्नष्ठ  दजावच्या र्सू्त मागणी र्नयमाला अपर्ाद असतात असे .......या  

          अथवशास्त्रज्ञाने म्हटले. 

अ)अॅडमस्मिथ   ब)र्गफेन   क) र्हक्स  ड)र्पगु  

१४)पुरर्ठा र्क्राचा आकार ..................असतो. 

अ)लर्र्चक  ब)अलर्र्चक  क) धनात्मक   ड)ऋणात्मक  

१५) नाशर्ांत र्सू्तच्या मागणीची लर्र्चकता ................ असते. 

  अ)कमी  ब)जास्त   क) शून्य   ड)र्रील सर्व  

१६) खालीलपैकी ...................र्ातूची लर्र्चकता सर्ावत कमी असते. 



अ)जीर्नार्श्यक   ब)र्टकाऊ   क) चैनीच्या   ड) यापैकी नाही. 

१७) .............. हे मागणी सांकोचाचे कारण होय. 

         अ)उत्पन्नात र्ाढ   ब)र्कां मतीत घट   क) लोकसांखे्यत र्ाढ  ड)र्कां मतीत  घट 

१८)  मागणीच्या रृ्द्धीचे ...........हे कारण होय. 

  अ) उत्पन्नात र्ाढ  ब)र्कां मतीत घट   क) र्कां मतीत र्ाढ   ड)र्रील सर्व  

१९) र्गफेन र्सू्तचे प्रणेते कोण? 

अ)माशवल   ब)सर रोबटव र्गफेन   क) र्हक्स   ड)र्पगु  

२०) Wealth of Nation.............. हे पुस्तकाचे लेखक आहेत. 

अ) अॅडमस्मिथ   ब) माशवल   क) रोर्बन्स   ड) ररकाडो  

२१) मानर्ी गरज पूणव करण्याच्या र्सू्तमधील गुणधमावला ........... म्हणतात. 

  अ)उपयुक्तता   ब)अनुपयुक्तता   क) उपयोर्गता   ड)तृप्तता  

२२) आऱ्हासी उपयोर्गता र्नयम ............. या अथवतज्ञाने माांडला. 

  अ)माशवल   ब) र्हक्स   क) एलन   ड)र्पगु  

२३) तटस्थता  र्क्राचा आकार ........ असतो. 

  अ)लर्र्चक  ब) ऋणात्मक   क) धनात्मक   ड)अलर्र्चक  

२४) भूमीचा पुरर्ठा ....... आहे. 

  अ)अमयावद   ब) प्रमाणशीर   क) मयावदीत   ड)अप्रमाणशीर  

२५) ................... हा मानर् र्नर्मवत उत्पादनाचा घटक होय. 

  अ) भूमी   ब)श्रम   क) भाांडर्ल   ड)सांयोजक  

२६) बदलत्या प्रमाणाच्या र्नयमाच्या अर्स्था .............आहेत. 

  अ)एक   ब) दोन   क) तीन   ड)चार  

२७) उपभोक्त्याच्या सांतोशाधीक्याची सर्वप्रथम  माांडणी करणारे अथवतज्ञ कोण? 

  अ) डु्यर्पट  ब) माशवल   क) र्पगू   ड) र्हक्स  
 

      २८) उपभोगात येणाऱ्या शेर्टच्या नगापासून र्मळणाऱ्या  उपयोर्गतेला .......              

उपयोर्गता म्हणतात. 

अ)एकूण उपयोर्गता  ब)सीमाांत उपयोर्गता   क) सम उपयोर्गता   ड)सेर्ा 

उपयोर्गता  

२९) तटस्थता र्क्रात र्सू्तचा र्र्चार........... होतो. 

  अ)एक   ब)दोन   क) तीन   ड)चार  

३०) तटस्थता र्क्राची सांकल्पना सर्वप्रथम ........... याांनी माांडली. 

  अ)एजर्थव   ब)माशवल   क) र्हक्स   ड) परेटो  

३१) समोत्पादन र्क्राला ........... म्हणतात. 

  अ)उत्पती र्क्र   ब)तटस्थता र्क्र   क) बचत र्क्र   ड)मागणी र्क्र  

३२) समउत्पती र्क्र  अ आरांभ र्बांदुला ..............असतो. 

अ) अांतगोल   ब) बर्हगोल   क) र्रील दोन्ही   ड) र्रीलपैकी नाही. 

३३) बदलत्या प्रमाणाच्या..........अर्स्थेत एकूण,सरासरी आर्ण सीमाांत उत्पादनात र्ाढ  

        होते. 

  अ)पर्हली   ब)दुसरी   क) र्तसरी   ड) चर्थी  

३४) र्रचा सामोत्पादक र्क्र ............उत्पादनाची पातळी दशवर्र्तो. 

  अ)कमी   ब)जास्त   क) समान   ड)असमान  

३५) दोन सम-उत्पती र्क्रामधे्य जास्तीत जास्त र्क्र र्कती असू शकतात. 

  अ) एकही नाही   ब) अनेक   क) एक   ड) दोन  



३६) र्टकाऊ र्सू्तच्या मागणीची लर्र्चकता ...... असते. 

  अ)कमी   ब)जास्त   क) शून्य   ड) यापैकी नाही. 

३७) मागणी लर्र्चकता मापनाची शेकडेर्ारी पद्धती या अथवशास्त्रज्ञाने  माांडली. 

  अ) प्लक्स   ब) र्हक्स   क) माशवल   ड) रोर्बन्स  

३८) र्कां मतजन्य लर्र्चकते चे ..........प्रकार आहेत. 

  अ) दोन    ब) तीन   क) चार   ड) पाच  

३९) अलर्र्चक मागणी र्क्राचा आकार .......... असतो. 

  अ) उदग्र   ब) ऋणात्मक   क) धनात्मक  ड) र्क्षतीज समाांतर  

४०) उत्पादनाचा घटक खालीलपैकी कोणता नाही आहे. 

  अ) भूमी र् श्रम ब) भाांडर्ल र् श्रम  क) शेतकरी र् शेतमजूर  ड)सांयोजक  

                   ________________________ 
 
 

 

 


