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No. Qué Ans 

1) प्रत्येक उद्योग संस्थेचे उद्दिष्ट काय असते ? 1) उपयोगगता 2)महत्तम नफा 3) उत्तम 
उत्पादन  4)कमी खचाात उत्पादन 

2 

2) एकूण उत्पादनापैकी बाजारात ववक्रीला मेलेल्या नगर सखं्येला ववकून जे उत्पन्न गमळते 
त्याला काय म्हणतात 1) एकूण प्राप्ती 2) सरासरी प्राप्ती 3)सीमांत प्राप्ती 4)यापैकी नाही 

1 

3) एकूण प्राप्तीीला एकूण ववक्री नगसंख्येने भागल्यास येणाऱ्या रकमेला काय म्हणतात?  
1)एकूण प्राप्ती 2)सरासरी प्राप्ती 3)सीमांत प्राप्ती 4)यापैकी नाही 

  2 

4)  वस्तूचा एक अगतररक्त नग ववक्री केल्यामुळे प्राप्त होणारे उत्पन्न म्हणजे काय1 ) एकूण 
प्राप्ती 2)सरासरी प्राप्तीव3) सीमांत प्राप्ती 4)यापैकी नाही 

3 

5) द्दकंमत स्स्थर असते तोपयतं सीमांत प्राप्ती बदल होत नाही म्हणून प्राप्तीचा वक्र कशा 
स्वरूपाचा असतो ? 1) प्राप्ती वक्र वरून खाली येणारा मागणी वकी रासारखा असले 2) 
सरासरी प्राप्ती आस्ण सीमांत प्राप्तीचा वक्र एकच असेल व तो आडवा आस्ण क्ष अक्ष ला 
समांतर असेल 3) प्राप्तीचा वक्र उभा व अक्ष य याला समांतर असेल 4)इंग्रजी U 
अक्षरासारखा असेल 

2 

6) स्पर्धेतील प्राप्तीचा वक्र कोणत्या स्वरूपाचा असतो,? 1) वरून खाली येणारा असेल  
2)आडवा आस्ण क्ष अक्ष ला समांतर असेल 3) उभा व अक्ष य याला समांतर असले  
4)इंग्रजी U अक्षरासारखा असेल 

2 

7)  मके्तदारी आस्ण मके्तदारीयुक्त स्पर्धेतील उद्योग संस्थचे ेप्राप्तीी वक्र कस ेअसतात? 
1)वरून खाली येणारा असेल  2)आडवा आस्ण क्ष अक्ष ला समांतर असेल3) उभा व अक्ष 
य याला समांतर असेल 4) इंग्रजी U अक्षरासारखा असेल 

1 

8) अल्प ववके्रता अगर्धकार बाजारपेठेतील उद्योग ससं्थचेे प्राप्ती वक्र कस ेअसतात ?1)वरून 
खाली येणाराअसेल  2)आडवा आस्ण क्ष अक्ष ला समातंर असेल 3)उभा व अक्ष य याला 
समांतर असेल  4)मागणी वकराला खाच kink  असते 

4 

9) अल्प ववके्रता अगर्धकार बाजारपेठेतील उद्योग ससं्थेच्या मागणी वकराला खास का गनमााण 
होत?े 1)मागणी पणूा लवगचक असते 2)मागणी पूणा अलवगचक असते 3)ववगशष्ट 
पातळीपयतं मागणी लवगचक असते ववगशष्ट पातळी नंतर मागणी कमी लवगचक होत4े ) 
यापैकी नाही 

3 

10) उद्योग संस्था आपल्या उत्पादन संख्येत कोणतेही बदल करत नाही अशी स्स्थती म्हणजे 
काय ? 1) उद्योग संस्थेचा समतोल होतो 2)उद्योग संस्थेला तोटा होतो 3) उद्योगसंस्थ 

1 



स्पर्धेत द्दटकू शकत नाही 4)उद्योग ससं्थचेा उत्पादन खचा जास्त असतो  
11) एकूण प्राप्तीपेक्षा एकूण बदलता खचा जास्त असेल तर उद्योग ससं्था1) उत्पादन वाढववते 

2) उत्पादन थांबवते3) उत्पादन कमी करत3े) वरील सवा 
2 

12) एकूण प्राप्तीपेक्षा एकूण बदलता खचा घटक जाणार असेल तर 1)उद्योग ससं्था उत्पादनात 
वाढ करून नफा गमळू शकतात 2) उत्पादन वाढववले असता तोटा होईल 3)उत्पादन 
कमी करून उत्तम नफा गमळतील 4)यापैकी नाही 

1 

13  एकूण प्राप्ती व एकूण खचा ज्या द्दठकाणी एकमेकांना छेदतात त्या वबंद ूला काय 
म्हणतात ? 1)प्रवेश आकर्ाण वबंद ू2) बद्दहगामन वबंद ू3)समववछेदन वबंद4ू) यापैकी नाही 

3 

14 सीमांत खचा आस्ण सीमांत प्राप्ती समान होतात यावरून उद्योग ससं्था कोणता गनणाय 
घेऊ शकतात ?1) उत्पादन वाढ करणे 2)उत्पादन कमी करणे 3)उत्पादन स्स्थर ठेवणे 
4)उत्पादन थांबवण े

4 

15  खालीलपैकी कोणते पूणा स्पर्धेचे वैगशष्ट्य आहे ?1) वस्त ूभेद2) मलू्य भेद 3)एक 
स्जन्सी वस्तू 4)ववक्री खचा 

3 

16 अगतररक्त नफा गमळवीण्याच्या स्स्थतीत बाजारातील उद्योग संस्था 1)स्पर्धेत प्रवेश करतील 
2)बाहेर पडतील 3)संगणमत करतील 4)यापैकी सवा 

1 

17 पूणा स्पर्धेत एकच द्दकंमत कशी गनस्ित होत े?1) एकूण मागणीवरून 2)एकूण परुवठा 
वरून 3)एकूण मागणी आस्ण एकूण पुरवठा यांच्या सघंर्ाातून 4)यापैकी नाही. 

3 

18 प्रत्येक उद्योग संस्थेला पणूा स्पर्धेत ठरलेली द्दकंमत स्वीकारावे लागत ेकारण ?1)  पुरवठा 
प्रत्येक उद्योग संस्थेचा वाटा अत्यल्प असतो 2) एखाद्या उद्योग संस्थेन ेजास्त द्दकंमत 
आकारल्यास त्याच्या वस्तचूी ववक्री कमी होईल 3)एखाद्या उद्योग संस्थेन ेद्दकंमत कमी 
ठेवल्यास त्याची ववक्री वाढेल पण त्याला तोटा होईल 4) वरील सवा. 

4 

19 कोणत्याही बाजारपेठेतील उद्योग संस्थेचा समतोल केव्हा सार्धला जातो ? 1)सीमांत खचा 
बरोबर सीमांत प्राप्ती आहे 2)सीमांत खचा वक्रा ने प्राप्ती वकराला  छेदनू वर गेले पाद्दहजे 
3)जी उत्पादनपातळी महत्तम नफा गमळवून देईल4) वरील सवा. 

3 

20 सरासरी खचा बरोबर सरासरी प्राप्ती अशी स्स्थती असते तेव्हा उद्योग संस्थेला द्दकतीी 
नफा गमळेल ? 1)अगतररक्त नफा गमळतो 2) सवासार्धारण  नफा गमळतो 3) ना नफा ना 
तोटा  4)तोटा होतो. 

2 

21 स्पर्धाात्मक बाजारातील उद्योग संस्थचेा अल्पकालीन समतोल स्पष्ट करताना कोणत्या 
पररस्स्थतीचा ववचार केला जात  ? 1) उत्पादनाचे सवा घटक समान असतात 2)उद्योजक 
असमान व इतर घटक समान असतात 3) सवा घटक असमान असतात 4)वरील सवा 

4 

22 पूणा स्पर्धाात्मक बाजारातील उद्योग ससं्थाचा उत्पादन बंद करण्याची अट कोणती ? 
1)एकूण खचाापेक्षा एकूण प्राप्ती कमी आहे 2)एकूण खचा बरोबर स्स्थर खचा   आहे 
3)सरासरी प्राप्ती  बदलत्या खचाापके्षा जास्त आहे 4)सीमांत खचा बरोबर सीमांत प्राप्ती 

3 



23 स्पर्धाात्मक बाजारातील उद्योग संस्थचेा दीघाकालीन समतोल अवस्थेतअगतररक्त नफा 
गमळत असेल तर 1) उद्योग संस्था नव्याने प्रवेश करतील  2) उद्योग संस्था बाहेर 
पडतील 3)ववदेशी कंपन्यांना आमंवित करतील 4)परदेशात गुंतवणूक करतील 

1 

24 एक सारख्या वस्तूचंे उत्पादन करणाऱ्या अनेक उद्योग संस्थांच्या समूहाला काय 
म्हणतात ?1) उद्योग संस्था 2)उद्योग समूह 3)उद्योग र्धदंा 4)यापैकी नाही 

3 

25 उद्योगाच्या दीघाकालीन समतोलासाठी कोणत्या अटी आवश्यक आहेत ? 1)उद्योगातील 
सवा उद्योग संस्था समतोल अवस्थेत असतात 2) उद्योगातील उद्योग संस्थांची संख्या 
स्स्थर असते 3) उद्योगाची एकूण मागणी बरोबर एकूण पुरवठा अशी स्स्थती असते 
4)यापैकी सवा 

4 

26 बाजारातील ज्या द्दकंमतीला उद्योग ससं्थेला उत्पादन करणे फायद्याचे नसते त्या 
कीमगतला काय म्हणतात ? 1)प्रवेश आकर्ान द्दकंमत 2)बद्दहगामन प्रेरक द्दकंमत 
3)समवीछेदन द्दकंमत 4)बाजार द्दकंमत 

2 

27 एकाच उद्योग ससं्थचेे संपूणा पुरवठ्यावर गनयंिण असते अशी बाजारपठे म्हणजे ? 1) 
पूणा स्पर्धाा 2)अपणूा स्पर्धाा 3)मके्तदारी 4) अल्प ववके्रता अगर्धकार 

3 

28 उत्पादकाने उत्पाद्ददत केलेल्या एक सारख्या वस्त ूवेगवगेळ्या ग्राहकांना वेगवेगळ्या 
द्दकमतीला ववकण ेया द्दक्रयलेा काय म्हणतात ? 1)वस्तूभेद 2)मूल्यभेद 3)वस्तू बदल 4) 
द्दकंमत स्पर्धाा 

2 

29 ववदेशी चलन प्राप्त करण्यासाठी ववदेशी बाजारात हेतुपुरस्कर उत्पादन खचाापके्षा कमी 
द्दकंमत आकारणे आस्ण देशातंगात बाजारात जास्त द्दकंमत आकारणे या कृतीला काय 
म्हणतात ?1) अवमूल्यन 2)अवपूनजन 3)असमतोल व्यवहारतोल 4)वववत्तय घट 

2 

30 सुरत येथे कापडाची द्दकंमत कमी असते/ कोकणात आंबा स्वस्त असतो व इतरि महाग 
असते हा कोणत्या प्रकारचा मूल्यभेद आहे ? 1)व्यवक्तगत मूल्यभेद 2)सामास्जक  
मूल्यभेद  3)व्यवसागयक मलू्यभेद 4)भौगोगलक  मलू्यभेद 

4 

31  भारतीय कर रचनेत प्रगतशील उत्पन्न कर रचना मलू्यभेदाचा सामास्जक पररणाम 
कोणता  ? 1)उत्पादन वाढववणे 2)उत्तम नफा गमळवण े3) आगथाक ववर्मता कमी करणे 
4)अगतररक्त उत्पादन खपववण े

3 

32 बाजारात कोणत्या कारणामळेु अपूणाता गनमााण होते ? 1)उद्योग संस्थांची संख्या 2)वस्त ू
भेद 3) उपभोगत्यांच ेअज्ञान 4)वरील सवा 

4 

33 पूणा स्पर्धाा आस्ण मके्तदारी दोन्ही बाजाराचंे एकीकरण करून मके्तदारीयुक्त स्पर्धाा हा 
ववचार चचेत आणण्याचे श्रये कोणाला द्ददल ेजाते  ? 1) प्रा एडवडा चेंबरलीन 2)सौ जॉन 
रोवबन्सन  3)वपअरो श्रॉफ  4)एडवडा चेंबरलीन &सौ जॉन रोवबन्सन 

4 

34 जाद्दहराती, टे्रडमाका , कॉपीराइट, टोल फ्री सवेा इत्यादी मर्धून अपूणा स्पर्धचेे कोणत े
वैगशष्ट्य स्पष्ट होते ? 1)वस्त ूभेद 2) मूल्य भेद 3)वस्तू बदल  4)द्दकंमत स्पर्धाा 

1 



35 कमीत कमी खचाात जेवढ्या नगसंख्येचे उत्पादन करण ेशक्य आहे त्याला उद्योग 
संस्थेची काय म्हणतात ? 1)उद्योग संस्थेची कायाक्षमता 2)उद्योग संस्थेची अकायाक्षमता 
3)उत्पादनक्षमता 4)उद्योग संस्थेचा समतोल. 

3 

 
36 एकमेकांना अत्यंत जवळच्या पयााय वस्तूचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योग ससं्थांना एकि 

केल्यावर त्याला काय म्हणतात ? 1)उद्योग संस्था 2) उद्योग र्धंदा 3)उद्योग समूह 
4)कारखाना 

3 

37 वस्तूची द्दकंमत कमीजास्त करून ववक्रीत वाढ द्दकंवा घट करण ेयाला काय 
म्हणतात ? 1)द्दकमतीतील ववस्तार 2)द्दकमतीतील संकोच 3)वबगर द्दकंमत स्पर्धाा 
4)द्दकंमत स्पर्धाा 

4 

38 वस्तूची द्दकंमत कमीजास्त न करता वस्त ूभदे आस्ण ववक्री खचा करून ववक्रीत वाढ  
करणे याला काय म्हणतात ?  1)द्दकमतीतील ववस्तार 2)द्दकमतीतील संकोच 3)वबगर 
द्दकंमत स्पर्धाा 4)द्दकंमत स्पर्धाा 

3 

39 जाद्दहराती कोणत्या प्रकारच्या असतात ? 1)मन वळववणाऱ्या 2)माद्दहती देणाऱ्या 
3)दोन्ही प्रकारच्या 4)यापैकी नाही. 

3 

40 
 

त्या बाजारपेठेत प्रत्येक ववके्रत्याला आपल्या प्रगतस्पर्धी ववके्रत्याचा द्दक्रया प्रगतद्दक्रयांचा 
ववचार करावा लागतो अशी बाजारपेठ कोणती ?1) पूणा स्पर्धाा 2)अल्प ववके्रता 
अगर्धकार 3)द्ददव्यागर्धकार 4)एकागर्धकार. 

2 

41 अल्प ववके्रता अगर्धकारातील द्दकंमत गनस्िती चा अगर्धकार कोणत्या संस्थेला द्ददला 
जातो ?  1) मोठे उद्योग ससं्था 2)अनुभवी उद्योग संस्था 3) आक्रमक उद्योग संस्था 
4)वरील पैकी सवा. 

4 

 
42 

ववभाजनाच्या गसद्ांतानुसार राष्ट्रीय उत्पन्नाचे ववभाजन कोणत्या क्रमाने केले जात े? 
1)प्रथम भूमीला खंड व श्रमाला मजुरी नंतर व्याज आस्ण नफा, 2)व्याज आस्ण नफा 
नंतर खंड आस्ण व्याज ,3)श्रमाला मजुरी नंतर व्याज आस्ण नफा,4.)यापैकी नाही 

1 

43 उत्पादनाच्या इतर घटकांची संख्या स्स्थर ठेवून एका घटकांची संख्या वाढल्यानंतर 
एकूण उत्पादनात पडणारी भर म्हणजे काय ? 1)सीमातं प्राप्ती 2)सीमांत उत्पादन 3) 
सीमांत उत्पादकता 4)सीमंत घटक. 

3 

44 उत्पादन घटकांना त्यांच्या ----- वापराबिल गमळणारा मोबदला ही त्याचंी प्राप्ती 
असते आस्ण उद्योग संस्थेचा ----- असतो  ? 1)सेवा खचा  2)उत्त्पन उत्पादकता3) 
उत्पादकता खचा 4)यापकैी नाही. 

1 

45 मजुरांना जेव्हा सीमांत प्राप्ती उत्पादकतेपेक्षा जास्त मोबदला द्ददला जातो तवे्हा उद्योग 
संस्थेला गमळेल -1) अगतररक्त नफा 2)सवासार्धारण नफा 3)तोटा 4)ना नफा ना 
तोटा. 

 3  



46 वस्तूंची मागणी आस्ण घटकांची मागणी यामर्धील संबंर्ध कशा प्रकारचा असतो  ? 
1)र्धनात्मक 2)ऋणात्मक 3)प्रत्यक्ष 4)अप्रत्यक्ष 

1 

47 जमीन मालक आस्ण जमीन कसणारा शेतकरी यांच्यामध्ये कृर्ी उत्पदनाचा वाटा 
ठरवण्यासाठी जो करार केला जातो त्याला काय म्हणतात ? 1)एकूण खंड 
2))आगथाक खंड 3)करार खडं  4)गनव्वळ खंड. 

3 

48 ररकार  रडोची या मते जगमनीला  खंड का गमळतो ? 1)जगमनीची दगुमाळता 2) 
सुपीकतेत फरक 3)जगमनीची उपजाऊ वअववनाशी शक्ती 4)वरील सवा. 

4 

49 घटकांचा पुरवठा अल्पकाळात स्स्थर असल्यामळेु त्यांना  खंड सदृश्य उत्पन्न गमळत े
ही संकल्पना कोणी मांडली ?  1) रेकॉडा  2) माशाल  3) केन्स 4) रोवबन्सन. 

2 

50 खंड=वास्तव उत्पन्न- सगंर्धत्याग खरी च संकल्पना हीकोणी मांडली  ? 1)रेकॉडा 
2)माशाल 3)केन्स 4)रोवबन्सन. 

4 

51 श्रगमकांना पैसा रुपये मजुरी बरोबर प्रवास भत्ता मोफत होईल आरोग्य सुववर्धा 
पुरवल्या जातात याला काय म्हणतात ? 1) पैसा रुप मजुरी 2) वास्तव मजुरी  3) 
द्दकमान वेतन  4) यापैकी नाही. 

2 

52 कामगार संघटना आस्ण मालक यांच्यामध्ये वाटाघाटी होऊन वेतन आस्ण इतर शती 
ठरवल्या जातात याला काय म्हणतात ? 1) करार खंड  2)सामुदागयक सौदा 3) 
द्दकमान वेतन  4)कमाल वतेन. 

2 

53 व्याजाच्या कालपसनती गसद्ांतानुसार व्यक्ती कोणत्या गोष्टीला महत्त्व देत े? 1) 
भूतकाळ  
2) भववष्टयकाळ  3) वतामान काळ  4) वरीील सवा. 

3 

54 जनतेच्या ठेवीच्य आर्धीारे व्यापारी बँका जो पैसा गनमााण करतात त्याला काय 
म्हणतात  ? 1) ववगर्धग्राह्य पैसा  2) जवळ जवळ पैसा  3) पतपैसा 4) रोख पैसा. 

3 

55  केन्स च्या मते पैशांची कोणती मागणी उत्पन्नाच ेफलन असते ? 1) स्टेबाजी 
हेत ू 2) व्यवहार हेत ू3)सावर्धानता  हेत ू 4)वरील सवा . 

2 

56 खालीलपैकी  नफ्याच्या गसद्ांताबाबत कोणती जोडी चकुीची आहे  ? 1)शंुवपटर आस्ण 
नवा योजना  2) नाईट अगनस्ितता वहन  3) टागसंग जोखीम वहन 4) क्लाका  
आस्ण गगतमानता . 

3 

57 कल्याणाची अथाशास्त्र यामध्ये कोणत्या  गोष्टींचा समावशे होतो ? 1)उपलब्र्ध 
सार्धनसंपत्तीचा जास्तीत जास्त वापर 2)  जास्तीत जास्त लोकांच्या गरजाचंी तपृ्तता  
3) समाजातील लोकांचे महत्तम समार्धान 4) वरील सवा . 

4 

58 कल्याणाच अथाशास्त्र  संकल्पना सवाप्रथम कोणी मांडली  ? 1)ररकाडो  2)माशाल 3) 
श्री गुरु रेडर  4) वपग ू. 

4 

59 उत्तम सामास्जक आगथाक कल्याण साध्य करणे म्हणज ेकाय  ? 1) राष्ट्रीय 4 



उत्पादनात वदृ्ी करणे  2)पैशातील राष्ट्रीय उत्पन्नाचे समाजात समान वाटप करणे 
3) राष्ट्रीय उत्पन्नाचे पुनर ववभाजन करण े 4)वरील सवा . 

60 महत्तम सामास्जक कल्याण सार्धण्यासाठी सरकारने कोणत्या सार्धनाचा करावा ? 1) 
कर  2)खचा कजा 3) कर व अनुदान  4) यापकैी नाही 

 3 

61 ज्या पररवतानामळेु इतरांच्या कल्याणात घट न होता कोणाच्या तरी कल्याणात वाढ 
होत ेयाला काय म्हणावे ? 1)आगथाक कल्याण  2)सामास्जक कल्याण 3) पयााप्त 
सामास्जक कल्याण 4) व्यवक्तगत कल्याण . 

3 

62 ज्या पररवतानामळेु इतरांच्या कल्याणात घट नव्हता कोणाच्या तरी कल्याणात वाढ 
होत ेहा गसद्ांत कोणी मांडला आहे ? 1) ॲडम स्स्मथ  2)पेराटो  3)एजवथा  
4)द्दहक्स . 

2 

63 सामास्जक कल्याण फलनाचा गसद्ांत कोणी मांडला आहे  ? 1)ॲडम स्स्मथ 2) पेराटो 
3) एजवथा 4) बगासन . 

4 

64 प्रत्येक व्यक्तीने उपभोगलेल्या वस्त ूआस्ण सेवानपासून त्यांना गमळणाऱ्या व्यवक्तगत 
उपयोगीतांची बरेीज म्हणज ेकाय ? 1)  सीमांत उपयोगगता  2) एकूण उपयोगगता  
3) महत्तम सामास्जक कल्याण 4) यापकैी नाही . 

3 

65 व्याजदर याबाबतचे कोणत ेगसद्ांत व अथा तज्ञाचंे नाव बरोबर आहे ? 
1)आर्धुगनक गसद्ांत =ररकाडा. 2) कालपसंती गसद्ांत= द्दफशर 3)रोखता पसंती गसद्ांत 
=ववकसेल 4) ऋण योग्य गनर्धी गसद्ांत = केन्स.                              

2 

66 उद्योग ससं्थेच्या समतोलाच्या अटी स्पष्ट करणारी आकृती कोणती आहे ? हे ओळखा     
______ 

3 



1)    2).    3).    4) 

67 श्रमाचा पुरवठा याचा अथा म्हणजे काय ?  
1)श्रगमकांची कायाक्षमता        2)श्रगमकाचंी संख्या  
3) देशाची एकूण लोकसंख्या  4) श्रगमकांच ेप्रत्यक्ष कामाचे एकूण तास.                                          

4 

68 पूणा स्पर्धाात्मक बाजारपठेेतील उद्योगाच्या दीघाकालीन समतोलाचा अटी कोणत्या ? 
1)एकूण मागणी= एकूण पुरवठा 2) सरासरी खचा =सरासरी प्राप्ती.      3)सीमांत 
खचा =सीमांत प्राप्ती  4) सीमांत खचा =सीमांत प्राप्ती =सरासरी खचा =सरासरी प्राप्ती                                                                    

4 

69 मके्तदारी बाजार पठेेतील उद्योग संस्थेला केव्हा नफा गमळू शकतो ? 
1)अल्पकाळात. 2)दीघाकाळात  3)अल्प व दीघा काळात  4)केव्हाच नाही. 

3 

70 मूल्य भेद म्हणजे काय ? 1)वाजवी द्दकमती 2)घटत्या द्दकमत 3)एकाच वस्तूच्या 
वेगवेगळ्या द्दकमती 4)वाढत्या द्दकमती  

3 

71 नैसगगाक ,सामास्जक ,व्यवसागयक, स्वरूपाची बाजारपेठ हे प्रकार कोणत्या बाजारपेठेत 
आढळतात ?1) पणूा स्पर्धाा  2)अपूणा स्पार्धाा   3)मके्तदारी  4)मके्तदारीयुक्त स्पर्धाा.     

3 

72 श्रमाचा अथा काय ? 1) बौवद्क श्रम 2)शारीररक श्रम 3)बौवद्क आस्ण शारीररक श्रम  
4)आगथाक मोबदला गमळववण्याच्या अपेक्षन ेकेले जाणारे बौवद्क आस्ण शारीररक श्रम 
असतात.   

4 

73  डॉक्टर माशाल यांच्या मते शेतीक्षेिात उत्पादनात फलाची कोणती स्स्थती द्ददसून 
येत े? 1)वाढत ेउत्पादन फल.   2) घटत ेउत्पादन फल 3)स्स्थर उत्पादन फल  
4)यापैकी एकही नाही.  

2 

74 डॉक्टर माशाल यांनी खंडाची कोणती सकंल्पना मांडलेली आहे ?  2 



1)आगथाक खंड            2)आभास खंड 
 3) बदली उत्पन्न.         4)पािता खंड 

75 खालीलपैकी कोणत ेववर्धान बरोबर आहे?  
1)मके्तदारी बाजारपेठेत मतदाराचे द्दकंमत आस्ण पुरवठ्यावर पूणापण ेगनयंिण नसते. 
 2)पूणा स्पर्धेच्या बाजारात ववके्रत्याच ेद्दकंमत आस्ण परुवठ्यावर पूणापणे गनयंिण 
नसते. 
 3) अल्प ववके्रता अगर्धकार बाजारात असंख्य ववके्रत ेअसतात . 
4) अपूणा स्पर्धाा बाजारात मयााद्ददत ववके्रत ेअसतात .          

2 

76 भूमीला द्ददला जाणारा मोबदला म्हणजे काय ? 
 1) व्याज  2) वेतन  3)खंड   4) नफा    

3 

77 अल्प ववके्रता अगर्धकार बाजारात ववके्रत्याचंी संख्या द्दकती असते ?  
1) 1   2)2   3)असंख्य  4) मोजकी 

4 

78  j.b.clark यांनी कोणत्या ग्रंथात ववभाजनाच्या गसद्ांताचे प्रगतपादन केल ेआहे ? 
   1)राष्ट्राची संपत्ती.          2)संपत्तीचे ववभाजन    
  3) सूक्ष्मलक्षी अथाशास्त्र  4)आंतरराष्ट्रीय अथाशास्त्र                      

2 

79 अल्प ववके्रता अगर्धकारातील मागणी वकराचा आकार कसा द्ददसतो ?  
1)यु अक्षरासारखा             2)एल अक्षरासारखा  
3)लवगचक स्वरूपाचा       4)बाकदार/ वपळदार  

4 

80 व्याजाच्या संकल्पनेत खालील पैकी कोणत्या प्रकाराचा समावेश होतो ?  
I)गनव्वळ, 2)वास्तव ,3) स्थूल 4)स्थूल व गनव्वळ व्याज 

4 

81  मके्तदारी बाजार पेठेत-----a) स्पर्धाकांना मुक्त प्रवेश गमळतो द्दकंवा b) प्रवेशात 
अडथळे येतात, यापैकी कोणत ेवैगशष्ट्ये बरोबर आहे ? 
1) a n bदोन्ही वैगशष्ट्ये बरोबर आहेत 2) a n bदोन्ही वैगशष्ट्ये चुकीचे आहेत.    
 3)  à पद्दहल ेवैगशष्ट बरोबर आहे 4 ) b दसुरे वैगशष्ट्य बरोबर आहे 

4 

82 श्रगमकाचंी खरेदीशक्ती म्हणजे काय ? 1) पैशांचा वापर  2)श्रगमकाचे वेतन 
 3) पैशांच्या स्वरुपातील उत्पन्नात वस्त ूव सेवांचे द्दकती नगखरेदी करता येतात 
  4)यापैकी एकही नाही.        

3 

83 खालीलपैकी कोणत ेवैगशष्ट्य अल्प ववके्रता अगर्धकार बाजारातील आहे ?  
1)द्दकंमत बदल.      2) द्दकंमत ताठरता  
3)मूल्य भेद.          4) वतामान द्दकमती. 

2 

84 चेंबरलीन, बट्रेंड, कुनोट,था ही नावे कोणत्या बाजारपेठेतील प्रगतमानगश संबगंर्धत 
आहे ? 
 1) पूणा स्पर्धाा.            2)मके्तदारी 

3 



 3)द्वीयाअगर्धकार.      4)अल्प ववके्रता अगर्धकार   
85 खालीलपैकी कोणता गसद्ांत नफा ववर्यक गसद्ांत आहे? 1)र्धोका व अगनस्ितता 

वहन गसद्ांत 2)घटत्या फलाचा गसद्ांत 3)रोखता पसंती गसद्ांत 4)वरील सवा 
1 

86 उत्पादन घटकांची खरेदी-ववक्री स्जथे केली जाते त्या बाजाराला कोणता बाजार 
म्हणतात ?1)वस्तू व सेवा बाजार 2)घटक बाजार 3)ववत्तीय बाजार 4)यापैकी एकही 
नाही 

2 

87 पूणा स्पर्धेच्या बाजारातील उद्योग संस्थेची दीघाकालीन समतोल स्स्थती कोणती आहे ? 
1) सरासरी प्राप्ती बरोबर सरासरी खचा 2)सीमांत प्राप्ती बरोबर सीमांत खचा 3) सीमांत 
प्राप्ती बरोबर सरासरी प्राप्ती 4)सीमांत खचा बरोबर सीमातं प्राप्ती,=सरासरी खचा बरोबर 
सरासरी प्राप्ती                  

4 

88 बदली उत्पन्न म्हणजे काय ? 1)वतामान उत्पन्न 2)वास्तव उत्पन्न 3)पैसारूप 
उत्पन्न 4)घटकांच्या पयाायी वापराबिल गमळणारे उत्पन्न  

4 

89 मकतेदारी बाजारपेठेतील उद्योग संस्थेचा मागणी वक्र कसा असतो ?  
1)डावीकडून उजवीकडे चढता  2)डावीकडून उजवीकडे उतरता 3)'य'अक्षाला समांतर.  
4)'क्ष' अक्षाला समांतर    

2 

90 खालीलपैकी नफाचे वगैशष्ट्य कोणते ? 
1)नफा हा ऋणात्मक असतो 2) नफा हे करार उत्पन्न नसते व अगनस्ित उत्पन्न 
असते 3) नफ्याच्या दरात सतत चढ-उतार होत नसतात 4)वरीलपैकी एकही नाही        

2 

91 सामुदागयक सौदा शक्ती म्हणजे काय ?  
1) वेतनगनस्िती 2) कामगारांनी संघद्दटतपणे वेतन ठरवने 
 3) व्यवस्थापकांनी ठरवललेे वेतन  4) श्रमीकांनी वेतन ठरवण.े                             

2 

92 covid१९ महामारी व्यावसागयकांच्या दृष्टीने कोणत्या प्रकारचा र्धोका आहे ?  
I) गनस्ित स्वरूपाचा.       2)अगनस्ित स्वरुपाचा 
3) गगतमान स्वरूपाचा    4)नवगनगमातीचा 

2 

93 अपूणा स्पर्धेतील समूहाचा दीघाकालीन समतोल सार्धण्यासाठी आवश्यक अटी 
कोणत्या ? 
 1) समूहात मुक्त प्रवेश गमळतो 2)समुहात प्रवेश गमळवण्यात अडथळे येतात   
3)उद्योग समूहातील उद्योगसंस्थांची संख्या स्स्थर असावी 4)वरीलपैकी एकही नाही   

3 

94 नफा हे "र्धोका आस्ण अगनस्ितता पत्करण्याचा मोबदला असतो "ही व्याख्या कोणी 
केलेली आहे ?  I)डॉक्टर माशाल   2) प्राध्यापक गशंपीटर 3) होल ेव नाईट.   
4)मेयर.            

3 

95 द्दकरकोळ वस्तू व सेवा बाजारातील देवाण-घेवाण कोणत्या व्यक्तीमध्ये चालते ? 
 1)मालक आस्ण मजूर     2) उत्पादक आस्ण ववके्रता  

4 



3) ग्राहक आस्ण मजूर    4)ग्राहक आस्ण ववके्रता 
96 खालीलपैकी कोणत ेववर्धान मके्तदरी बाजारात लागू पडत े 1) उत्पादन आस्ण 

उत्पादन खचा समान असतात  2)उत्पादन आस्ण उत्पादन खचा घटते असतात 
3)उत्पादन आस्ण उत्पादन खचा वाढत ेअसतात 4) उत्पादन वाढत असताना खचा 
घटता असतो 

4 

97 नव आयोजन म्हणजे काय ? 
1)वस्तूच्या मागणीत वाढ होणे. 2)द्दकमतीत वाढ होणे  
3) उत्पादनात वाढ होणे.    4)नाववन्य गनमााण करण े

4 

98 प्राध्यापक कें न्स यांच्या मते पैशांची मागणी का केली जाते ? 
1)व्यवहार हेतूने 2) सावर्धानता हेतूने 3)पररकल्प नहेतुने 4)वरील सवा.   

4 

99  खंडाबाबतचा आर्धुगनक गसद्ांत कोणी गलद्दहला आहे ? 1)डॉक्टर माशाल 2) अमत्या 
सेन 3)ररकाडा 4)श्रीमती जॉन रोवबन्सन                                                  

4 

100 पुढीलपैकी कोणती उत्पादन फलाची अवस्था नाही? 
I) वाढत ेउत्पादन फल 2) स्स्थर उत्पादन फल   
3)घटते उत्पादन फल 4) उत्पादन फलन  

4 

101 ववभाजनाचा सीमांत उत्पादकता गसद्ांत कोणी ववकगसत केला ? 
I)अडमस्स्मथ आस्ण ररकाडो 2) हीक्स माशाल आस्ण रोवबन्सन 3) जे बी क्लाका  4) 
ववकटीड वालरस ब्रोन.                      

4 

102 द्दकंमत नेततृ्व हे वगैशष्ट्य कोणत्या बाजारपेठेत असते ? 1)पूणा स्पर्धाा 2) अपणूा 
स्पर्धाा 
 3)मके्तदारी.4)अल्प ववके्रता अगर्धकार 

4 

103 उद्योग ससं्थेच्या बाबतीत खालीलपैकी कोणते ववर्धान बरोबर आहे.? 1) सरासरी 
खचाापके्षा सरासरी प्राप्ती जास्त असल्यास नफा कमी होतो 2)एकूण खचाापेक्षा एकूण 
प्राप्ती जास्त असल्यास नफा  कमीी गमळतो 3)सीमांत खचा आस्ण सीमांत प्राप्ती 
समान असते त्यावेळी अगतररक्त नफा गमळतो  4)सरासरी खचा सरासरी प्राप्ती बरोबर 
असल्यास तोटा होत व नफा गमळत नाही      

3 

104 श्रमाच्या पुरवठा वस्त्राचा आकार कसा असतो ? 1)मागणी वक्र सारखा खाली येणारा  
2) पुरवठा वक्र सारखा वर जाणारा 3) मागे वळणारा 4) वपळ /गाठ असलेला.  

3 

105 मके्तदारीयुक्त स्पर्धेत महत्तम नफा गमळवण्याचा मागा कोणता?  
1)द्दकंमत स्पर्धाा 2)ववक्री खचा 3)जाद्दहराती 4)वबगर द्दकंमत स्पर्धाा 

4 

106 उत्पादन घटकांची मागणी कोणत्या घटकांवर अवलंबून असते ? i)पयाायी घटकांच्या 
द्दकमती ii)घटकाचंी गगतशीलता iii) घटकाचंा पुरवठा iv)गशक्षण आस्ण प्रगशक्षण 
सुववर्धा. 

1 



107 मूल्यभेदात्मक मके्तदारी  बाजारपेठेत द्दकंमत ठरववताना कोणत्या बाबी महत्त्वाच्या 
असतात ? 
1) एकूण उत्पादन सवा बाजारातील सीमांत खचा इतके असते 2) सीमांत प्राप्ती बरोबर 
सीमांत खचा 3) सवा बाजारातील ववक्रीच्या नगसंख्येची बेरीज एकूण उत्पादना इतकी 
असते 4) वरील सवा बाबी.  

4 

108 खालीलपैकी कोणती जोडी कालावर्धीच्या दृष्टीने ,ववचारसरणीच्या दृष्टीने बरोबर आहे ? 
 I)माल्थस आस्ण कॅन्स 2)रॉवबन्सन आस्ण बोद्दडंग 3)बोद्दडंग आस्ण द्दफशर 4) 
ररकाडो आस्ण माशाल. 

4 

109 कोणत्या बाजारपेठेत ववके्रत्याचे पुरवठा आस्ण द्दकमतीवर संपूणा गनयंिण असते ? 
 I)पूणा स्पर्धाात्मक बाजारपठे 2) मके्तदारी बाजार पेठ 3) अपूणा स्पर्धचेी बाजारपेठ 
4)अल्प जनागर्धकार बाजारपेठ                                

2 

110 स्थूल व्याजदरात कोणकोणत्या घटकाचंा मोबदला समाववष्ट असतो ? 1)जोखीमचा 
मोबदला 2) जोखीम आस्ण गैरसोयीचा मोबदला 3) जोखीम गैरसोय आस्ण 
व्यवस्थापनाचा खचा यांचा मोबदला 4) जोखीम गैरसोय व्यवस्थापनाचा खचा आस्ण 
वास्तव व्याजाचा समावेश असतो        

4 

111 भूमी प्रमाणे उत्पादनाच्या इतर घटकांनाही खंड स्वरूपाचे उत्पन्न गमळत े" ही 
गसद्ांत कल्पना स्पष्ट कर करणारा गसद्ांत कोणता 1) ररकाडोचा खंड गसद्ांत 2) नव 
सनातनवादी खंड गसद्ांत 3)आर्धुगनक खंड गसद्ांत 4)आभास खंड गसद्ांत                                

3 

112 उद्योग संस्थेच्या समतोलाच्यआकृतीतील छेदन वबंद ूचा अथा काय असतो (break 
even point) 
 I)अगतररक्त नफा स्स्थती.    2)सवासार्धारण नफा 
 3)ना नफा ना तोटा         4)वरील सवा.    

3 

113 खालीलपैकी व्यीाज दरा बाबत कोणत ेववर्धान चुकीचे आहे I)व्याजाचा सनातन वादी 
गसद्ांत म्हणजेच व्याज ववर्यक मागणी व पुरवठा गसद्ांत आहे 2) नव सनातनवादी 
गसद्ांत म्हणजे  ऋण योग्य गनर्धी गसद्ांत होय 3) रोखता पसंती गसद्ांतनुसार 
"व्याज हे रोखतेला प्रार्धान्य द्यायचे पाररतोवर्क असते" 4)आर्धुगनक गसद्ांत म्हणजे 
व्याजाचा काल पसंती गसद्ातं  

3 

114 उद्योग संस्थचेा समतोल सार्धण्यासाठी आवश्यक अटी कोणत्या ? 1)सरासरी खचा 
बरोबर सरासरी प्राप्ती 2) सीमांत खचा बरोबर सीमांत प्राप्ती 3)महत्तम नफा 4)सीमातं 
खचा आस्ण सीमांत प्राप्ती समान होणे व जवे्हा सीमांत खचा बरोबर सीमांत प्राप्ती 
समान होईल त्यावेळी सीमांत खचााचा वक्र सीमांत प्राप्तीच्या वक्राला छेदनू वर गेला 
पाद्दहज े

4 

115 श्रगमकाचंी वेतनातील गभन्नतेची कारणे कोणती ? 1)श्रगमकांची गगतशीलता 4 



2)व्यवसायाचे स्वरूप 3)श्रगमकांची पािता     4)वरील सवा        
116 वबगर द्दकंमत स्पर्धाा म्हणज ेकाय ? 

1) वस्तूच्या द्दकमतीत बदल करणे 2)द्दकमतीत बदल न करता ववक्रीत वाढ करणे 
3)उत्पादन वाढववणे  4)वरील सवा.   

2 

117 स्पर्धाात्मक बाजारातील उद्योग संस्थेला उत्पादन बंद करण्याचा गनणाय केव्हा घ्यावा 
लागतो ? 1)सरासरी प्राप्ती पेक्षा सरासरी बदलता खचा जास्त असतो 2)सरासरी 
प्राप्तीपेक्षा सरासरी बदलता खचा कमी असतो 3)सरासरी प्राप्ती व सरासरी बदलता खचा 
समान असतात 4)वरीलपैकी एकही नाही.         

1 

118 गनरगनराळ्या श्रगमकांना गमळणाऱ्या मजुरी बाबत कोणते ववर्धान बरोबर आहे ? 
1)वेगवेगळ्या श्रगमकांना वेगवेगळ्या व्यवसायात गमळणारी मजुरी एक सारखी असते 
2)वेगवेगळ्या श्रगमकांना वगेवेगळ्या व्यवसायात गमळणारी मजुरी गभन्नगभन्न असते 
3)एका व्यवसायातील सवा श्रगमकांना सारखी मजुरी गमळते 4)सवा श्रगमकांना सवाि 
सारखीच मजुरी गमळते.                                 

2 

119 स्पर्धाात्मक बाजारपेठेतील उद्योग संस्थेच्या मागणी वकराचा आकार कसा असतो 
 1) समांतर"क्ष"अक्षाला समांतर   2)"य"अक्षाला समांतर 
3)डावीकडून उजवीकडे उतरता 4) डावीकडून उजवीकडे चढता.                                                     

1 

120 उद्योग संस्थचेा समतोल होतो तेव्हा खालीलपैकी कोणती स्स्थती असते ? 
I) अगतररक्त नफा.   2) सवासार्धारण नफा  
3)ना नफा ना तोटा  4)वरीलपैकी एकही नाही 

3 

121 पूणा स्पर्धाात्मक बाजारात नफा गमळवण्याच्या हेतूने कोणतीही उद्योग संस्था स्पर्धेत 
उतरू शकत ेद्दकंवा बाहेर पडू शकत ेयांचा अथा काय? 
 I) उत्पादन घटकाचंी गगतशीलता  2)बाजाराची संपूणा माद्दहती   
 3)मुक्त प्रवेश आस्ण गनगामन    4)वरीलपैकी एकही नाही.                

3 

122  खालील पैकी अपणूा स्पर्धाा बाजाराचे वगैशष्ट्य कोणत े   आहे ?  
 I) एक स्जनसी वस्त ू   2)मूल्य भेद 
3) वस्त ूभेद.          4)द्दकंमत नेततृ्व.  

3 

123 पूणा स्पर्धाात्मक बाजार म्हणजे काय.? 
    1) ग्राहकाने ववके्रत्यांची संख्या असंख्य असते. 
    2) सवा ववके्रत्याचंा वस्त ूएक सारख्या असतात. 
   3) सवाि एकच एक द्दकंमत असते. 
  4) वरील सवा.                   

4 

 


