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१) प्रा. रॉयवन्स िानंी ______________ वर आधारीत अथगशास्त्राची व्िाख्िा केली. 

 अ) संपत्ती  ब) कल्िाण  क) दयुमगळता  ड) यवकास 

२) प्रा. रॉयवन्स िानंी अथगशास्त्राची दयुमगळतेवर आधारीत व्िाख्िा _____________ िा गं्रथात केली. 

 अ) राष्ट्राची संपत्ती  ब) अथगशास्त्राची मलुतत्वे  क) अथगशास्त्राच ेस्वरूप आयण मित्व  ड) पैसा,रोजगार व व्िाजदर यसधदांत 

३) प्रा. रॉयवन्स िाचंा अथगशास्त्राचे स्वरूप व मित्व िा गं्रथ ______________ मधिे प्रकायशत झाला. 

 अ) १९३२ ब) १९३६  क) १९८९  ड) १७७६ 

४) सकू्ष्म अथगशास्त्रात ________________ आयथगक घटकांचा अभ्िास केला जातो. 

 अ) सकू्ष्म  ब) समग्र   क) सामान्ि ड) एकूण 

५) सकू्ष्म अथगशास्त्राचा _______________ िा अभ्िास यवर्ि नािी. 

 अ) यकंमत यसधदातं ब) घटक यकंमत यनयिती  क) उत्पादन यसधदांत ड) उपिोयगता यसधदातं 

६) सकू्ष्म अथगशास्त्राला ________________ िासाठी मित्व आि.े 

 अ) उत्पादकांना मागगदशगक  ब) मलु्ि यसधदातं यवशे्लर्ण क) समग्रलक्षी अथगशास्त्राला आधार  ड) वरीलपैकी सवग  

७) अथगव्िवस्थेची _________________ िी मलुभतू आयथगक समस्िा आि.े 

 अ) कोणत्िा वस्तचूे उत्पादन करावे  ब) उत्पादन कसे करावे  क) उत्पादन कोणासाठी करावे ड) वरीलपैकी सवग 

८) आयथगक प्रश्ांची सोडवणकू करण्िासाठी भांडावलशािीत _______________ वापर केला जातो. 

 अ) आदशे िंत्रणा  ब) यकंमत िंत्रणा   क) अ आयण ब दोन्िी  ड) िापैकी नािी  

९) अथगव्िवस्थेत यकंमती मागणी परुवठ्िाने ठरतात त्िा यकंमत समिूाला _______________ म्िणतात. 

 अ) अथगव्िवस्था   ब) यकंमत िंत्रणा   क) आदशे िंत्रणा  ड) िापैकी नािी 

१०) वस्तू खरेदी करण्िाची इच्छा आयण _______________ म्िणजे मागणी िोि. 

 अ) कल्पना   ब) भावना    क) पैशाच ेपाठबळ   ड) िापैकी नािी  

११) सकू्ष्म अथगशास्त्राची ________________ िी मिागदा आि.े 

 अ) अवास्तव गिृीतके    ब) मलु्ियसधदान्ताला आधार     क) आयथगक धोरण यनयिती    ड) 

 िापैकी नािी 

१२) मलुभतू समस्िा सोडयवण्िासाठी मानव जे वतगन करतो त्िाला ______________ यसधदांत म्िणतात. 

 अ) यनवडीचा   ब) उपभोग    क) मागणी    ड) परुवठा  

१३) एक संधी यनवडल्िावर दसुरी संधी सोडून द्यावी लागत ेत्िा त्िागाला ______________ खचग म्िणतात. 

 अ) सामायजक खचग   ब) वैकयल्पक खचग     क) खाजगी खचग    ड) िापैकी नािी 

१४) आयथगक प्रश् सोडयवण्िासाठी यकंमत िंत्रणेचा कोणत्िा अथगव्िवस्थेत वापर केला जातो? 

 अ) भांडवलशािी    ब) समाजवाद      क) साम्िवादी     ड) िापैकी नािी 

१५) मागणीवर __________________ घटक पररणाम करतो. 

 अ) वस्तूची यकंमत    ब) ग्रािकांची संख्िा      क) उत्पन्न      ड) वरीलपैकी सवग  

१६) वस्तूची यकंमत व मागणी िांच्िात _______________ संबंध असतो. 

 अ) व्िस्त     ब) सम      क) बरोबरीचा       ड) िापैकी नािी 

१७) वेगवेगळ्िा यकंमतीला मागणीची नग संख्िा दाखायवना-िा पत्रकाला ________________ म्िणतात. 

 अ) उपिोयगता पत्रक    ब) मागणी पत्रक       क) परुवठा पत्रक       ड) िापैकी नािी 

१८) मागणी वक्राचा उतार ______________ स्वरूपाचा असतो. 

 अ) डावीकडून उजवीकडून उतरत जाणारा     ब) डावीकडून उजवीकडून चढत जाणारा        क) आडव्िा 

अक्षाला समांतर       ड) िापैकी नािी 

 

 



१९) यकंमत घटल्िावर मागणीत िोणाऱ्िा वाढीला __________________ म्िणतात. 

 अ) वधृदी   ब) संकोच      क) यवस्तार        ड) क्षि 

२०) यकंमत वाढल्िामळेु िोणाऱ्िा घटीला________________ म्िणतात. 

 अ) वधृदी   ब) संकोच      क) यवस्तार        ड) क्षि 

२१) यकंमत यस्थर असतांना मागणीत िोणाऱ्िा घटीला _________________ म्िणतात. 

 अ) वधृदी   ब) संकोच      क) यवस्तार        ड) क्षि 

२२)  यकंमत यस्थर असतांना मागणीत िोणाऱ्िा वाढीला _________________ म्िणतात. 

 अ) वधृदी   ब) संकोच      क) यवस्तार        ड) क्षि 

२३) यकंमत वाढल्िास मागणीत ________________ िोते. 

 अ) घट  ब) वाढ      क) यस्थर      ड) िापैकी नािी  

२४) यकंमत घटल्िास मागणीत _______________ िोते. 

 अ) घट िोत े  ब) वाढ िोते      क) यस्थर रािते       ड) िापैकी नािी 

२५) मागणी बदलाचे प्रमाण व ________________ बदलाचे प्रमाण म्िणजे मागणीची लवयचकता िोि. 

 अ) यकंमत ब) उत्पन्न     क) उपभोग     ड) िापैकी नािी 

२६) यकंमत बदलामळेु मागणीत िोणाऱ्िा बदलाचा प्रमाणाला मागणीची ______________ लवयचकता    म्िणतात. 

 अ) यकंमत ब) उत्पन्न     क) पिागिता    ड) छेदक 

२७) उत्पन्न बदलामळेु मागणीत िोणाऱ्िा बदलाच्िा प्रमाणाला मागणीची ____________ लवयचकता म्िणतात. 

 अ) यकंमत ब) उत्पन्न     क) पिागिता    ड) छेदक 

२८) पिागिी आयण परूक वस्तूच्िा बाबत यवचारात घेतलेल्िा लवयचकतेला मागणीची ___________ लवयचकता म्िणतात. 

 अ) यकंमत ब) उत्पन्न     क) छेदक ड) िापैकी नािी  

२९) मागणीची लवयचकता काढण्िाचे सतू्र _______________ ि ेआि.े 

 अ) मागणीतील शेकडा बदल  ब) यकमतंीतील शेकडा बदल    क) उत्पन्नातील शेकडा बदल  ड) िापैकी नािी  

३०) मागणीची यकंमत लवयचकता ठरयवणारा िा ______________ घटक आि.े 

 अ) वस्तूची यकंमत ब) आवश्िक वस्तू      क) परूक वस्तू   ड) वरीलपैकी सवग   

३१) परुवठा व वस्तचूी यकंमत िांच्िात_________________ संबंध असतो. 

 अ) सम  ब) व्िस्त     क) यवरोधी  ड) िापैकी नािी  

३२) वस्तूची यकंमत वाढल्िास परुवठ्िात _______________ िोते. 

 अ) वाढ  ब) घट      क) यस्थर  ड) िापैकी नािी  

३३) वस्तूची यकंमत घटल्िास परुवठ्िात ___________________ 

 अ) वाढ िोत े ब) घट िोत े     क) यस्थरता रािात े  ड) िापैकी नािी 

३४) परुवठ्िाची संकल्पना _________________ स्वरूपाची आि.े 

 अ) साठा   ब) प्रवाि      क) अप्रवािी   ड) िापैकी नािी  

३५) परुवठ्िावर पररणाम करणारा ___________________ िा घटक आि.े 

 अ) उत्पादकाच ेउयिष्ट    ब) ततं्रयस्थती   क) भयवष्ट्िाचे अंदाज    ड) िापैकी नािी  

३६) परुवठा यनिमाला िापैकी कोणता _________________ अपवाद आि.े 

 अ) नाशवंत वस्तू   ब) वस्तचूी यकंमत      क) बँकाचंा यवकास   ड) िापैकी नािी 

३७) यकंमत यस्थर असताना परुवठ्िातील घटक म्िणज ेपरुवठ्िातील ________________ िोि. 

 अ) ऱ्िास  ब) यवस्तार     क) वधृदी   ड) संकोच  

३८) यकंमत यस्थर असताना परुवठ्िातील वाद म्िणज ेपरुवठ्िातील_________________ िोि. 

 अ) ऱ्िास   ब) यवस्तार     क) वधृदी   ड) संकोच 

 



३९) यकंमत कमी झाल्िावर परुवठ्िात िोणाऱ्िा वाढीला ________________ म्िणतात. 

 अ) ऱ्िास  ब) यवस्तार     क) वधृदी   ड) संकोच 

४०) यकमतीतील वाढीमळेु परुवठ्िातील वाढीला परुवठ्िातील ________________ म्िणतात. 

 अ) ऱ्िास  ब) यवस्तार     क) वधृदी   ड) संकोच 

४१) मागणी-परुवठा च्िा समतोला न ेठरणाऱ्िा यकमतीला _________________ यकंमत म्िणतात. 

 अ) समतोल   ब) सामान्ि     क) दीघगकालीन   ड) िापैकी नािी  

४२) परुवठा यस्थर असताना मागणीत वाढल्िास समतोल यकमतीत ____________________ िोते. 

 अ) वाढ  ब) घट    क) यस्थर    ड) िापैकी नािी 

४३) मागणी यस्थर असताना परुवठ्िात वाढ झाल्िास यकमतीत __________________ िोते. 

 अ) वाढ  ब) घट    क) यस्थर    ड) िापैकी नािी 

४४) यकरकोळ व घाऊक यवके्रत ेआयण सरकारी प्रशासकीि अयधकाऱ्िाकडून यनयित केलेल्िा यकमतीला 

___________________ यकंमत म्िणतात. 

 अ) संयमश्र  ब) प्रशासकीि  क) तळ   ड) िापैकी नािी 

४५) यललाव यकंमत _________________पद्धतीने करतात. 

 अ) बोली लावनू  ब) गपु्त यनयवदा मागवनू  क) अ आयण ब दोन्िी    ड) िापैकी नािी 

४६) प्रशासकीि अयधकारी आयण मागणी-परुवठा बदलानुसार बदलणाऱ्िा यकमतीला ________________ यकंमत म्िणतात. 

 अ) यललाव   ब) संयमश्र क) मलई     ड) िापैकी नािी 

४७) सरकारन ेबाजारात िस्तक्षेपान ेकरणाऱ्िा यकमतीला ________________ यकंमत म्िणतात. 

 अ) उच्चतम ब) संयमश्र क) मलई     ड) िापैकी नािी 

४८) जीवनावश्िक वस्तचू ेस्वस्त धान्ि दकुानामंधनू ज्िा यकंमतीला वस्तू यवकल्िा जातात त्िा यकमतीला ________________ 

यकंमत म्िणतात. 

 अ) यशधावाटप ब) संयमश्र क) मलई     ड) िापैकी नािी 

४९) उत्पादकाचंा उत्पन्नात स्थैिग िावे म्िणनू सरकारने ठरयवलेल्िा यकमतीला ________________ यकंमत म्िणतात. 

 अ) यशधावाटप ब) संयमश्र क) मलई     ड) तळ 

५०) संशोधन व यवकास खचग भरून काढण्िासाठी उत्पादन खचागपके्षा जास्त यकंमत आकारली जाते यतला 

__________________ यकंमत म्िणतात. 

 अ) यशधावाटप ब) संयमश्र क) मलई     ड) तळ 

५१) संख्िात्मक उपिोयगता दृयष्टकोन िानंी ________________ मांडला. 

 अ) डॉ. माशगल  ब) प्रा. यपग ु क) प्रा. केन्स    ड) िापैकी नािी 

५२) वस्तू व सेवेत मानवी गरज भागयवण्िाचा क्षमतलेा __________________ म्िणतात. 

  अ) उपिोयगता  ब) मागणी   क) उपभोग     ड) िापैकी नािी 

५३) उपिोयगता िी शक्ती _________________आि.े 

 अ) सदृश  ब) अदृश    क) भौयतक   ड) िापैकी नािी 

५४) उपभोगलेल्िा सवग वस्तूंच्िा नगा पासनू यमळण्िाच्िा उपिोगीतलेा ____________________ म्िणतात. 

 अ) समस्त उपिोयगता  ब) सीमातं उपिोयगता क) स्थल उपिोयगता     ड) िापैकी नािी 

५५) लाकडा पासनू टेबल यनमागण करणे ___________________ उपिोयगतचेी यनयमगती िोि. 

 अ) स्थल   ब) आकार  क) काल   ड) सेवारूप  

५६) छत्री, लोकरी कापड, शीतपेि िामळेु ________________ उपिोयगता यनमागण िोते. 

 अ) स्थल   ब) आकार  क) काल   ड) सेवारूप 



५७) सेवांचा उपभोग घेतल्िामळेु यमळण्िाचा उपिोगीतलेा _____________________ म्िणतात. 

 अ) आकार उपिोयगता   ब) स्थल उपिोयगता  क) काल उपिोयगता     ड) सेवारुपी उपिोयगता     

५८) घटत्िा सीमांत उपिोयगतेचा यनिमाला ____________________ यनिम िी म्िणतात. 

 अ) गोसेनचा पयिला  ब) गोसेनचा दसुरा  क) समयसमांत उपिोयगता     ड) िापैकी नािी  

५९) वस्तूच्िा साठिात िोणाऱ्िा वाढीबरोबर सीमांत उपिोयगता ____________________ जाते. 

 अ) वाढत जात े  ब) घटत जात े क) यस्थर रािते    ड) िापैकी नािी  

६०) सवग वस्तू पासनू यमळणारी ____________________जेव्िा समान िोते तेव्िा उपभोक्ताचा समतोल प्रस्थायपत िोतो. 

 अ) एकूण उपिोयगता  ब) समस्त उपिोयगता  क) सीमातं उपिोयगता  ड) िापैकी नािी 

६१) समसीमातं उपिोयगता यनिम खालीलपैकी कोणत्िा गिुीतकावर आधारलेला आि?े 

 अ) उपभोक्त्िाच ेउत्पन्न मिागयदत असते  ब) उपिोयगता पैशात मोजता िेते  क) उपभोक्ता यववेकशील असतो 

 ड) वरीलपैकी सवग 

६२) समसीमातं उपिोयगता यसद्धातंाच्िा _______________ िी मिागदा आि.े 

 अ) उपिोयगता संख्िेत मोजता िेत नािी  ब) पैशाची सीमांत उपिोयगता यस्थर नसते  क)उपभोक्ता यववेकशील 

नसतो  ड) वरीलपैकी सवग 

६३) क्रमवाचक उपिोयगता दृष्टीकोण_________________ अथगशास्त्रज्ञानंी मांडला. 

 अ) सनातनवादी  ब) केन्सवादी  क) आधयुनक  ड) मदु्रा वादी 

६४) समवतृ्ती वक्र यवशे्लर्ण ___________________उपिोयगता दृयष्टकोनावर आधारललेे आिे. 

 अ) संख्िावाचन    ब) क्रमवाचन  क) अ आयण ब दोन्िी     ड) िापैकी नािी  

६५) ज्िा वक्रावरील सवग यबंद ूसमान समाधानाची पातळी दाखयवतात त्िा वक्राला_________________ वक्र म्िणतात. 

 अ) उपिोयगता वक्र    ब) मागणी वक्र  क) समवतृ्ती वक्र     ड) परुवठा वक्र 

६६) एकाच आकृतीत समाधानाची वेगवेगळी पातळी दाखयवणारे अनेक समवतृ्ती वक्र त्िाला समवतृ्ती वक्र_______________ 

असे म्िणतात.   

 अ) नकाशा     ब) पत्रक   क) रकाना    ड) तक्ता  

६७) सीमांत पिागितादर______________________ असतो. 

 अ) वाढत जाणारा  ब) घटत जाणारा    क) यस्थर रािणारा     ड) िापैकी नािी  

६८) एकूण समाधानाची पातळी कािम ठेवण्िासाठी एका वस्तूच्िा नगर संख्िेत वाढ केल्िावर दसुऱ्िा वस्तूच्िा नग संख्िेच्िा ज्िा 

दराने करावा लागतो त्िाला ________________ म्िणतात. 

 अ) सीमातं पिागितादर ब) सीमातं तायंत्रक पिागितादर    क) अ आयण ब दोन्िी       ड) िापैकी नािी  

६९) समवतृ्ती वक्र आरंभ यबंदशूी निेमी __________________ असतात. 

 अ) अंतगोल     ब) बयिगोल    क) समातंर     ड) िापैकी नािी  

७०) दोन समवतृ्ती वक्र एकमेकांना कधीिी __________________ नािी.  

 अ) छेदत     ब) स्पशग करीत   क) अ आयण ब दोन्िी         ड) िापैकी नािी 

७१) वरचा समवतृ्ती वक्र खालच्िा समवतृ्ती वक्र च्िा तुलनेने ____________________ समाधान दतेो. 

 अ) जास्त      ब) कमी    क) सारख े   ड) वरीलपैकी नािी  

७२) उपभोक्ता मिागयदत उत्पन्नातून दोन वस्तचूे यकती नग खरेदी करू शकेल िी सीमा दाखयवणाऱ्िा रेरे्ला__________________ 

रेर्ा म्िणतात. 

 अ) अंदाजपत्रक रेर्ा      ब) समखचग रेर्ा  क) सम उत्पादन रेर्ा    ड) वरीलपैकी नािी 

७३) मित्तम __________________ यस्थत उपभोग त्िाचा समतोल प्रस्थायपत िोतो. 

 अ) समाधान     ब) नफा   क) उत्पन्न  ड) वरीलपैकी नािी 



७४) उपभोक्त्िाच्िा उत्पन्नात बदल झाल्िाने त्िा एकूण समाधानावरील पररणामाला ____________________म्िणतात. 

 अ) यकंमत पररणाम     ब) उत्पन्न पररणाम  क) पिागिता पररणाम  ड) वरीलपैकी नािी 

७५) दोन वस्तूच्िा यकंमतीत सापके्ष बदल झाल्िास उपभोक्त्िाच्िा उपभोगावर िोणाऱ्िा पररणामाला __________________ 

म्िणतात. 

 अ) यकंमत पररणाम     ब) उत्पन्न पररणाम  क) पिागिता पररणाम  ड) वरीलपैकी नािी 

७६) इतर वस्तूंच्िा यकमती यस्थर असताना एका वस्तूच्िा यकंमतीत बदल झाल्िामळेु उपभोक्त्िाच्िा समतोलावर िोणाऱ्िा 

पररणामाला ____________________ म्िणतात. 

 अ) यकंमत पररणाम     ब) उत्पन्न पररणाम  क) पिागिता पररणाम  ड) वरीलपैकी नािी 

७७) यवयनमि मलू्ि असलेल्िा उपिोयगतेची यनयमगती म्िणजे _________________ िोि. 

 अ) उपभोग     ब) यवयनमि क) यवभाजन ड) उत्पादन 

७८) उत्पादनासाठी आवश्िक असलेल्िा सवग साधनांना एकयत्रतररत्िा _____________________ म्िणतात. 

 अ) सिंत्र     ब) भांडवल क) उत्पादन घटक  ड) िापैकी नािी  

७९) उत्पादन घटकाचंे एकत्रीकरण आयण त्िाचा वापर करून यनिंत्रण ठेवणाऱ्िा पररणाम म्िणजे _________________ िोि. 

 अ) उद्योगसंस्था     ब) उद्योग  क) कारखान्िाचा समिू   ड) िापैकी नािी  

८०) एक सारख्िा वस्तूच ेउत्पादन करणाऱ्िा उद्योग संस्थांच्िा समिूाला ______________________असे म्िणतात. 

अ) उद्योगसंस्था     ब) उद्योग  क) व्िवसाि संस्था   ड) िापैकी नािी  

८१) वस्तू उत्पादनासाठी लागणाऱ्िा सवग साधनसामग्रीला ____________________संबोधले जात.े  

 अ) िंत्र     ब) प्रदान  क) आदान ड) भांडवल  

८२) वेगवेगळ्िा उत्पादन घटकांच्िा संिोगातनू जे उत्पादन िोत ेत्िाला _____________________ म्िणतात.  

 अ) आदान     ब) प्रदान  क) अ आयण ब दोन्िी  ड) िापैकी नािी  

८३) उत्पादनाची साधन ेआयण उत्पायदत वस्तूचंी संख्िा िातील संबंधाला ____________________ म्िणतात. 

 अ) उपभोग फलन    ब) मागणी फलन  क) उत्पादन फलन    ड) गुंतवणकू फलन  

८४) उद्योग संस्था यवयशष्ट काळात ज्िा एकूण नगसंख्िेच ेउत्पादन करते त्िाला ______________________ म्िणतात. 

 अ) एकूण उत्पादन     ब) सीमांत उत्पादन क) सरासरी उत्पादन   ड) िापैकी नािी  

८५) एकूण उत्पादनाला बदलत्िा घटकाच्िा मात्रेने भागल्िास ________________________ यमळते. 

 अ) एकूण उत्पादन     ब) सीमांत उत्पादन क) सरासरी उत्पादन   ड) िापैकी नािी 

८६) शेवटच्िा उत्पादन घटकामंळेु एकूण उत्पादनात जी वाढ िोते त्िाला ___________________ म्िणतात. 

 अ) एकूण उत्पादन     ब) सीमांत उत्पादन क) सरासरी उत्पादन   ड) िापैकी नािी 

८७) दोन उत्पादन घटकांच्िा वेगवेगळ्िा जोड्िापासनू समान उत्पादन दशगयवणाऱ्िा वक्राला _________________ म्िणतात. 

 अ) समवतृ्ती वक्र     ब) सम उत्पादन वक्र क) मागणी वक्र   ड) परुवठा वक्र 

८८) उत्पादनाची वेगवगेळी पातळी दाखयवणाऱ्िा समउत्पादन वक्राच्िा समिूाला____________________ म्िणतात. 

 अ) समवतृ्ती वक्र नकाशा    ब) सम उत्पादन वक्र नकाशा  क) अ आयण ब दोन्िी   ड) िापैकी नािी  

८९) दसुऱ्िाच्िा मालकीच ेघटक खरेदी करण्िासाठी जो खचग करावा लागतो त्िाला ___________________ म्िणतात. 

 अ) व्िक्त खचग     ब) अव्िक्त खचग   क) संधीत्िाग खचग     ड) खाजगी खचग  

९०) स्वतःच्िा मालकीच्िा घटकावंरील जो खचग यवचारात घ्िावा लागतो त्िाला ___________________ म्िणतात. 

 अ) व्िक्त खचग     ब) अव्िक्त खचग   क) संधीत्िाग खचग     ड) खाजगी खचग  

९१) उद्योग संस्थेला बाजारात यटकून रािण्िासाठी आवश्िक असललेा नफा म्िणजे ____________________ िोि. 

 अ) मित्तम नफा     ब) सवगसाधारण नफा  क) नाममात्र नफा      ड) यनव्वळ नफा  

 



९२) संधी त्िाग खचग म्िणजे स्वीकारलेल्िा संधीमळेु गमावललेा____________________ िोि. 

 अ) नफा       ब) व्िाज    क) लाभ       ड) िापैकी नािी  

 

९३) उत्पादक उत्पादन घटकांवर जो पैशातील खचग करतो त्िाला___________________ म्िणतात. 

 अ) खाजगी खचग    ब) सामायजक  खचग   क) संधीत्िाग खचग     ड) िापैकी नािी  

९४) खाजगी उत्पादक समाजावर जो खचग ढकलतात त्िाला ____________________ म्िणतात. 

 अ) खाजगी खचग    ब) सामायजक  खचग   क) संधीत्िाग खचग     ड) िापैकी नािी  

९५) उत्पादन घटकांच्िा खरेदीसाठी जो प्रत्िक्ष आयण अप्रत्िक्ष पैशाच्िा रूपात खचग िोतो त्िाला _____________ खचग म्िणतात. 

 अ) एकूण खचग    ब) सरासरी खचग   क) सीमातं खचग        ड) िापैकी नािी  

९६) उद्योग संस्थेला प्रयतनग उत्पादन करण्िासाठी िेणारा खचग म्िणजे ___________________ िोि. 

 अ) एकूण खचग    ब) सरासरी खचग   क) सीमातं खचग        ड) िापैकी नािी  

९७) शेवटचा नग उत्पादन करण्िासाठी िेणारा खचग म्िणज े____________________ िोि. 

 अ) एकूण खचग    ब) सरासरी खचग   क) सीमातं खचग        ड) िापैकी नािी 

९८) अल्पकाळात उत्पादन पातळीत बदल केल्िावर जो खचग कमी जास्त िोत नािी त्िाला _______________ खचग म्िणतात. 

 अ) एकूण खचग    ब) बदलता खचग   क) यस्थर खचग        ड) िापैकी नािी 

९९) उत्पादन पातळीतील बदलामळेु खचग कमी जास्त िोतो त्िाला _________________ म्िणतात. 

 अ) एकूण खचग    ब) बदलता खचग   क) यस्थर खचग        ड) िापैकी नािी 

१००) अल्पकालीन सरासरी खचग वक्र ________________आकाराचा असतो. 

 अ) अंतगोल     ब) बयिगोल    क) ि ूआकाराचा     ड) िापैकी नािी  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


