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1)  अर्थशास्त्राचे जनक कोणाला म्हणतात? 

A)एडम स्मित B)रोबिन्सन C)माशथल D) सॅमअलसन 

   A 

2)  एडम स्मिर् त्ाांनी अर्थशास्त्राचे स्वरूप कसे मानले आहे? 

A)सांपत्तीचे अध्ययन B)आबर्थक बियाांचे अध्ययन C)मानवी वतथणुकीचे अध्ययन 

D)दुबमथळ त्ाचे अध्ययनa 

   A 

3)  माशथल याांच्या मते अर्थशास्त्रात कशाचा अभ्यास केला जातो? 

A)सांपत्तीचा B)मानवी वतथणुकीचा C)मानवी कल्याणाचा D)आबर्थक बवकासाचा 

   C 

4)  समोल सांन याांच्या मते अर्थशास्त्रात कशाचा अभ्यास केला जातो? 

A)सांपत्तीचा B)मानवी वतथणुकीचा C)मानवीकल्याणाचा D)आबर्थक बवकासाचा 

   D 

5)  रोबिन्सन याांच्या मते अर्थशास्त्रात कशाचा अभ्यास केला जातो? 

A)सांपत्तीचा B)मानवी वतथणुकीचा C)मानवीकल्याणाचा D)आबर्थक बवकासाचा 

   B 

6)  मानवी गरजा अमयाथबदत तर उत्पादनाची साधने मयाथबदत असतात त्ामुळे बनमाथण 

होणारे प्रश्न कोणते? 

A)आबर्थक प्रश्न B)सामाबजक प्रश्न C)राजकीय प्रश्न D)व्यस्मिगत प्रश्न 

   A 

7)  मानवी गरजा व दुबमथळ साधन सांपत्ती याांचा मेल घालण्याच्या प्रयत्ाांचा अभ्यास करणारे 

शास्त्र कोणते? 

A) मानसशास्त्र B)समाजशास्त्र C) अर्थशास्त्र D)राज्यशास्त्र 

   C 

8)  सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्रे्तील असांख्य एककाांचा कोणत्ा पातळीवर अभ्यास 

करते?  

A)राष्ट्र ीय B)आांतरराष्ट्र ीय C)सामुबहक D) व्यस्मिगत 

   D 

9)  समग्रलक्षी अर्थशास्त्रात अर्थव्यवस्रे्तील असांख्य एककाांचा कोणत्ा पातळीवर अभ्यास 

केला जातो?  

A)राष्ट्र ीय B)आांतरराष्ट्र ीय C)समग्र D)व्यस्मिगत 

   C 

10)  सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्रचा मुख्य अभ्यास बवषय कोणता? 

A)वसू्त व सेवाांच्या बकां मत बनस्मश्चती B)एकूण राष्ट्र ीय उत्पन्न C)रोजगार बवभाजन 

D)उत्पादन 

   A 

11)  समग्रलक्षी अर्थशास्त्रचा मुख्य अभ्यास बवषय कोणता? 

A)वसू्त व सेवाांच्या बकां मत बनस्मश्चती B)एकूण राष्ट्र ीय उत्पन्न C)रोजगार बवभाजन 

D)उत्पादन 

   B 

12)  उत्पादन घटकाांचा मोिदला कसा बकती ठरतो यासांदभाथतील अध्ययन करणारा बसद्ाांत 

कोणता? 

A)घटका बसद्ाांत B)उत्पादन बसद्ाांत C)बवभाजन बसद्ाांत D)मूल्य बसद्ाांत 

   C 



13)  कोणत्ा अर्थव्यवस्रे्त वसू्त आबण सेवाांच्या बकमती मागणी-पुरवठाच्या सांघषाथतून 

ठरतात? A)भाांडवलशाही अर्थव्यवस्र्ा B)समाजवादी अर्थव्यवस्र्ा C)सांबमश्र 

अर्थव्यवस्र्ा D)यापैकी नाही 

   A 

14)  कोणत्ा अर्थव्यवस्रे्त वसू्त आबण सेवाांच्या बकमती सरकार ठरबवते? 

A)भाांडवलशाही अर्थव्यवस्र्ा B)समाजवादी अर्थव्यवस्र्ा C)सांबमश्र अर्थव्यवस्र्ा D) 

यापैकी नाही 

   B 

15)  कोणत्ा अर्थव्यवस्र्ातात आदेश यांत्रणा व िाजार यांत्रणा दोन्ही पद्तीने बकमती ठरतात? 

A)भाांडवलशाही अर्थव्यवस्र्ा B)समाजवादी अर्थव्यवस्र्ा C)सांबमश्र अर्थव्यवस्र्ा 

D)यापैकी नाही 

   C 

16)  उत्पादन शक्यता वि आरांभ बिांदू शी कोणत्ा स्वरूपाचा असतो? 

A)िबहवथि B)अांतवथि C)आयताकार D)समाांतर 

   B 

17)  एका बवबशष्ट् कालावधीत घटकाांच्या आकारात/मूलयात िदल होतात अशा घटकाांना 

काय म्हणतात? 

A)चल B)अचल C)स्मस्र्र D)िदलते 

   A 

18)  एका चलाचा दुसऱ्या चलावर पररणाम होतो असे चल कोणते? 

A)स्वतांत्र B)परतांत्र C)आांतरजात D)िबहरजात 

   A 

19)  ज्या चलाचा दुसऱ्या चलावर पररणाम होतो ते चल कोणते? 

A)स्वतांत्र B)परतांत्र C)आांतरजात D)िबहरजात 

   B 

20)  दोन बकां वा दोन पेक्षा जास्त चलामधे्य असणारी परस्पर सांिांध म्हणजे काय? 

A)फलन सांिांध B)उत्पादन सांिांध C)व्यस्मिगत सांिांध D)सामाबजक सांिांध 

   A 

21)  कोणते फलन सांिांध व्यि करण्यासाठी काढलेला वि सरळ रेषात्मक स्वरूपाचा 

असतो? A)अरेखीय B)रेखीय C)आांतरगोल D)िबहरगोल 

   B 

22)  स्वतांत्र चला च्या डोक्यावर घाताांक असल्यास ते फलटण सांिांध कोणते असतात? 

A)रेखीय B)अरेखीय C)वेदक D)भेदक 

   B 

23)  उपभोगतयाचा प्रमुख उदे्दश कोणता असतो? 

A)नफा महत्तम B)महत्तम उत्पादन C)महत्तम खरेदी D)महत्तम समाधान 

   D 

24)  उपभोगत्ाचा वतथनकी िाित सांख्यात्मक उपयोबगता दृष्ट्ीकोण कोणी माांडला? 

A)ॲडम स्मिर् B)माशथल C) कॅन्स D)गासेल 

  B 

25)  वसू्त व सेवेत मानवी गरजा भागवण्याची असलेली शिी म्हणजे काय? 

A) उपयुिता B)उपभोग C)उपयोबगता D)उत्पादन 

   C 

26)  या अनेक नागाांचा उपभोग घेताना शेवटच्या नगापासून बमळणारी उपयोबगता म्हणजे 

काय? A)एकूण उपयोबगता B)सीमाांत उपयोबगता C)सरासरी उपयोबगता D)व्यस्मिगत 

उपयोबगता 

   B 

27)  सीमाांत उपयोबगता शून्य होते तेव्हा एकूण उपयोबगता बकती असते? 

A)(सवोच्च) कमाल B)बकमान C)समान D)असमान 

   A 

28)  रोशन चा पबहला बनयम कोणत्ा बसद्ाांताला म्हणतात?    B 



A) मागणीचा बसद्ाांत B) घटत्ा सीमाांत उपयोबगतेचा बसद्ाांत C)समसीमाांत 

उपयोबगतेचा बसद्ाांत D)बकां मतबसद्ाांत 

29)  समवृत्ती वि ही सांकल्पना सवाथत प्रर्म कोणी माांडली? 

A)बफशर B)पॅरट C)बहक्स व आलन  D)एजवर्थ 

   D 

30)  समान समाधानाची पातळी दशथबवणाऱ्या वसू्त सह्योग बिांदूांना जोडणारा वि म्हणजे 

कोणता वि आहे ?  

A)मागणी वि B)समवृत्ती वि C)बकां मत वि D)उत्पन्न वि 

   B 

31)  समवृबत विा चा आधार कोणता? 

A)सीमाांत उपयोबगता B)सांख्यात्मक उपयोबगता C)िमवाचक उपयोबगता D)गुणात्मक 

उपयोबगता 

   C 

32)  सीमाांत पयाथयता दर दोन वसू्तांच्या सीमाांत नगसांखे्यचे काय असते? 

A)िेरीज B)वजािाकी C)गुणोत्तर  D)भागाकार 

   C 

33)  जेव्हा दोन चलन मधील सांिांध समाज स्वरूपाचे असतात तेव्हा भूबमतीय माांडणी कशी 

असते? A)धनात्मक B)ऋणात्मक C)आयतापासतो D)पररवलय 

   A 

34)  दोन वसू्तांच्या ----- अांदाजपत्रक रेषेच्या सहाय्याने दाखवता येतात? 

A)सापेक्ष बकमती B) वाजवी बकमती C)आधार बकमती D)घटक बकमती 

   A 

35)  उपभोगतयाच्या उत्पन्नाची मयाथदा दाखवणारी रेषा म्हणजे काय? 

A)बकां मत रेषा B)उत्पन्न रेषा C)अांदाजपत्रक रेषा D)वरीलपैकी सवथ 

   D 

36)  अांदाजपत्रक रेषा समवृत्ती वि याला स्पशथ करते तेव्हा? 

A)उद्योगाचा समतोल B)उपभोगत्ाचा समतोल C)उद्योग सांस्रे्चा समतोल 

D)व्यापारयाांचा समतोल 

   B 

37)  उपभोक्त्याच्या उत्पन्नात िदल झाल्यामुळे समाधानाची पातळी िदलते त्ाला काय 

म्हणतात? A)बकां मत पररणाम B)पयाथयता पररणाम C)उत्पन्न पररणाम D)आबर्थक 

पररणाम 

   C 

38)  सवथसामान्य वसू्तांच्या िाितीत उत्पन्न पररणाम कसा असतो? 

A)धनात्मक B)ऋणात्मक C) 0 D)एकक 

    A 

39)  महाग वसू्तच्या ऐवजी स्वस्त वसू्त चा वापर करणे हा कोणता पररणाम आहे? 

A) उत्पन्न पररणाम B) बकां मत पररणाम C)पयाथयता पररणाम D)प्रबतकूल पररणाम 

  C 

40)  हलक्या व बनकृष्ट् दजाथच्या वसू्तांच्या िाितीत उत्पन्न पररणाम कसा असतो ? A)धनात्मक 

B)ऋणात्मक C) 0 D)एकक 

B 

41)  वसू्तच्या बकां मतीत िदल झाल्यामुळे होणारा पररणाम कोणता? 

A)उत्पन्न पररणाम B)बकां मत पररणाम C)पयाथयता पररणाम D)प्रबतकूल पररणाम 

   B 

42)  पोपटाच्या समतोल आवर पररणाम करणारा सवाथत महत्त्वाचा घटक म्हणजे? 

A)वसू्तची बकां मत B)उपभोक्त्याच्या आवडीबनवडी C)उपभोक्त्याचे उत्पन्न D)इतर 

वसू्तांच्या बकमती 

   A 

43)  वसू्त खरेदी करण्याची इच्छा ,पैशाांचे पाठिळ असलेली इच्छा, पैसा खचथ करण्याची 

तयारी म्हणजे काय? 

   C 



A)अपेक्षा B)कामना C)मागणी D)उपयोबगता 

44)  बवबशष्ट् बकमतीला बवबशष्ट् वेळेस एखाद्या वसू्तचे खरेदी केलेले पररमाण म्हणजे काय? 

A)वसू्तचे नग B)मागणी  C)बविी D)पुरवठा 

    B 

45)  फलन सांिांधातील उजव्या िाजूचे चल? 

A)स्वतांत्र B)परतांत्र C)अांतजाथत D)िबहरजात 

   A 

46)  मागणीच्या बसद्ाांतात स्वतांत्र चल कोणते? 

A)बकां मत B)मागणी C)उत्पन्न D)पयाथय 

   A 

47)  आबर्थक सामाबजक-राजकीय घटकाांचा कोणत्ा मागणीवर पररणाम होतो? 

A)एकूण मागणी B)िाजार मागणी C)व्यस्मिगत मागणी D)स्र्ाबनक मागणी 

   B 

48)  प्रते्क चलाला एक स्वतांत्र_______बदले जाते? 

A)बचन्हाांकनB) मानाांकन C) मूल्याांकन D)शब्ाांकन 

   A 

49)  अर्थव्यवस्रे्त िदलणाऱ्या घटकाांना काय म्हणतात? 

A)चल B)िदलते घटक C)िदलता खचथ D)असगबतमान 

   A 

50)  मागणीवर पररणाम करणारा सवाथत महत्त्वाचा घटक कोणता? 

A)वसू्तची बकां मत B)उपभोक्त्याचे उत्पन्न C)इतर वसू्त D)भबवष्यकाळ 

   A 

51)  वसू्तच्या बकमतीत घट झाल्यावर त्ा वसू्तच्या मागणीत वाढ होते म्हणजे काय? 

A)िाजार मागणी B)व्यस्मिगत मागणी C)मागणीचा बसद्ाांत D)पररणाम कारक मागणी 

    C 

52)   बवबशष्ट् वेळेस बवबशष्ट् बकमतीला वसू्तचे बकती नग खरेदी करू इस्मच्छतो याचे बववरण 

दाखवणाऱ्या पत्रकला काय म्हणतात? 

A)वेळापत्रक B)बकां मत पत्र C)बववरणपत्र D)मागणी पत्रक 

   D 

53)  िाजारातील सवथ उपभोगत्ाांच्या मागणीची िेरीज केली असता काय समजते? 

A)मागणी पत्र B) व्यस्मिगत मागणी C)िाजार मागणी D)स्र्ाबनक मागणी 

   C 

54)  बकां मत आबण मागणी याांचे सांिांध कसे असतात? 

A)व्यस्त B)सम C)पूरक D)पयाथयी 

   A 

55)  ज्या वसू्तांची बकां मत कमी झाल्यावर त्ा वसू्तांची मागणी वाढते अशा वसू्त कोणत्ा? 

A)प्रबतषे्ठच्या B)आवश्यक C)बनकृष्ट् हलक्या प्रतीच्या D)सवथसामान्य 

   C 

56)  इतर पररस्मस्र्ती कायम असताना वसू्तच्या बकमतीत वाढ झाल्यामुळे मागणी कमी होते 

याला म्हणतात? 

A)मागणीचा बवस्तार B)मागणीचा सांकोच C)मागणीतील रहास D) मागणीतील वृस्मद् 

   B 

57)  पररस्मस्र्ती कायम असताना वसू्तच्या बकमती कमी झाल्यामुळे मागणी वाढते याला 

म्हणतात ? 

A)मागणीचा बवस्तार B)मागणीचा सांकोच C)मागणीतील रहास D) मागणीतील वृस्मद् 

   A 

58)  वसू्तची बकां मत कायम असताना मागणीत घट होणे म्हणजे काय? 

A)मागणीचा बवस्तार B)मागणीचा सांकोच C)मागणीतील रहास D)मागणीतील वृस्मद् 

   C 

59)  मागणीतील शेकडा िदलाचे बकमतीतील शेकडा िदलाशी असलेले गुणोत्तर म्हणजे 

काय? 

A)बकां मत पररणाम B)मागणी पररणाम C)मागणीची लवबचकता D)मागणीचा बसद्ाांत 

   C 



60)  बकां मत िदलाला प्रबतसाद म्हणून मागणीत होणारे प्रमाणशीर िदल म्हणजे काय? 

A)मागणीची लवबचकता B)बकां मत लवबचकता C) उत्पन्ना लवबचकता D)पयाथयता 

लवबचकता 

    B 

61)  बकमतीतील िदलाचे प्रमाण व मागणीतील िदलाचे प्रमाण सारखे असते तेव्हा त्ाला 

म्हणतात? 

A)पूणथ लवबचक B)जास्त लवबचक C)एकक लवबचक D)कमी लवबचक 

   C 

62)  बकमतीतील िदलाचा मागणीवर कोणताही पररणाम होत नाही म्हणजे? 

A)लवबचकता एक पेक्षा जास्त B)एक पेक्षा कमी C)एकक  D) 0 आहे 

   D 

63)  बकमतीत नगन्य िदल झाल्यावर मागणी मोठ्या प्रमाणावर िदलते? 

A)अनांत लवबचक B)असलवबचक C)0 D)एक 

   A 

64)  वसू्तची बकां मत न िदलता उपभोगत्ाच्या उत्पन्नाततील प्रमाणशीर िदलाचे मागणीतील 

प्रमाणशीर िद्लाशी असलेले गुणोत्तर म्हणजेच? 

A)उत्पन्न लवबचकता B)बकां मत लवबचकता C)पयाथय लवबचकता D)0 लवबचकता 

   A 

65)  एका वसू्तच्या बकमतीतील िदलाचे दुसऱ्या वसू्तच्या बकमतीतील िदलाशी असलेले 

गुणोत्तर म्हणजे? 

A)उत्पन्ना लवबचकता B)बकां मत लवबचकता  C)पयथ लवबचकता D)छेदक लवबचकता 

   D 

66)  उद्योग सांस्रे्चा मुख्य हेतू कोणता असतो? 

A)महातम समाधान B)उत्तम नफा C)महत्तम नफा D)उत्तमउपयोबगता 

   C 

67)  बवबशष्ट् कालावधी बवबशष्ट् बकमतीस उत्पादकाकडून बविीसाठी पुरबवले जाणारे वसू्त 

आबण सेवाांची सांख्यात्मक परीनाम म्हणजे? 

A)मागणी B)पुरवठा C)बविेता D)बवतरण 

   B 

68)  बकां मत आबण पुरवठा यामधील सांिांध कसा असतो? 

A)समूह B)सम C)त्रस्त D)व्यस्त 

   B 

69)  बकमतीत वाढ झाल्यास पुरवठा वाढतो हा बसद्ाांत कोणता? 

A)मागणीचा बसद्ाांत B)उत्पादन बसद्ाांत C)पुरवठ्याचा बसद्ाांत D)बकां मत बसद्ाांत 

   C 

70)  बकमतीत िदल झाल्यामुळे पुरवठा वाढतो तेव्हा? 

A)पुरवठ्याचा बवस्तार B)पुरवठ्याचा सांकोच C)पुरवठ्यात त्रहास D)पुरवठ्यात वृद्ी 

   A 

71)  बकमतीत िदल झाल्यामुळे पुरवठा घटतो तेव्हा 

A)पुरवठ्याचा बवस्तार B)पुरवठ्याचा सांकोच C)पुरवठ्यात त्रहास D)पुरवठ्यात वृद्ी 

   B 

72)  बकमतीत िदल न होता पुरवठ्यात वाढ होणे? 

A)पुरवठ्याचा बवस्तार B)पुरवठ्याचा सांकोच C)पुरवठ्यात त्रहास D)पुरवठ्यात वृद्ी 

   D 

73)  बकमतीत झालेल्या प्रमाणशीर िदलाने पुरवठ्यात झालेल्या प्रमाणशीर िदलाचे 

गुणोत्तर म्हणजे? 

A)मागणीची लवबचकता B)पुरवठ्याची लवबचकता C)बकां मत लवबचकता D)उत्पन्ना 

लवबचकता 

   B 

74)  बनसगथबनबमथत साधनाांवर प्रबिया करून उपयोबगता व बवबनमय मूल्याची बनबमथती करने 

म्हणजे काय? 

   A 



A)उत्पादन B)उपभोग  C)बवभाजन D)बवबनमय 

75)  वसू्त व सेवा बनमाथण करण्यासाठी वापरली जाणारी आदान कोणती? 

A)भूमी B)श्रम C)भाांडवल D)वरील सवथ 

   D 

76)  उत्पादन घटकाांचा प्रमाणशीर सांयोग म्हणजे काय? 

A)उत्पादन B)आदाने C)प्रदाने D)उत्पादन खचथ 

   B 

77)  आदानाांच्या प्रमाणशीर सांयोगातून वसू्तचे उत्पादन केले जाते त्ाला काय म्हणतात? 

A)प्रदान B)गोदान C)प्रधान D)आदान 

   A 

78)  आदानाांचे रूपाांतरण प्रदानआत करणे म्हणजेच---? 

A)उत्पादन B)उपयोग C)वीनीमय D)उपभोग 

   A 

79)  उद्योग सांस्रे्त उत्पादनासाठी असलेल्या साधनसामुग्रीचा समूह म्हणजेच ---? 

A)उद्योगसांस्र्ा B)सांयांत्र C)उद्योग D)उत्पादन 

   B 

80)  उत्पादनासाठी आवश्यक असणारे ताांबत्रक घटक कोणते? 

A)यांत्रसामुग्री B)श्रम C)कच्चामाल D)ऊजाथ 

   A 

81)  नख याच्या पे्ररणेने उत्पादन बवभाजन बवबनमय बियाांवर बनयांत्रण ठेवणारे एक पररमाण 

म्हणजे काय? 

A) सांयांत्र B) उत्पादन C) उद्योग सांस्र्ा D) उद्योग 

   C 

82)  एक सारख्या वसू्तचे उत्पादन करणाऱ्या देशातील उद्योग सांस्र्ाांचा समूह म्हणजे काय? 

A)सांयांत्र B)उद्योग C)आदान प्रदान सांस्र्ा D)उद्योगसांस्र्ा 

   B 

83)  खालीलपैकी कोणती उद्योग सांस्र्ा आहे? 

A)सुझुकी मोटरसायकल B)टाटा स्टील प्ाांट C)साखर उद्योग D)कापड बगरण्या 

   A 

84)  देशात जेवढे कारखाने कापडाचे उत्पादन करतात त्ाांना बमळून वापरली जाणारी 

सांकल्पना कोणती? 

A)सुती कापड बगरण्या B)लोकरी बगरण्या C)बमश्र धाग्ाांच्या बगरण्या D)कापड उद्योग 

   D 

85)  एकाच वसू्तचे उत्पादन करणाऱ्या अनेक कां पन्या देशात व उपकां पन्या बवदेशात असतात 

अशा उद्योगाांना काय म्हणतात? 

A)िहुराष्ट्र ीय कां पन्या B)उद्योग सांस्र्ा C)उद्योग समूह D)कारखाना कारखाने 

   A 

86)  भूमी ही साधनसांपत्ती कोणत्ा प्रकारची आहे? 

A)मानव बनबमथत B)बनसगथबनबमथत C)कच्चामाल D)यापैकी नाही 

   B 

87)  कापूस आबण कापड यामधील मध्यस्र् वसू्त कोणती? 

A)रेशीम B)लोकर C)सुत D)नायलॉन 

   C 

88)  खालील पैकी कोणता घटक अल्पकाळातील अल्पकाळात स्मस्र्र उत्पादन घटक नाही? 

A)भूमी B)श्रम C)भाांडवल सांयोजक D)यांत्रसामग्री 

    B 

89)  अल्पकाळात ज्या आदान चे प्रमाण स्मस्र्र असते अशा आदानाांना काय म्हणतात? 

A)स्मस्र्र आदाने B)िदलते आदाने C)स्मस्र्र प्रदाने D)िदलती प्रदाने 

   A 

90)  दीघथकाळात सवथ साधनाांच्या प्रमाणात िदल करणे शक्य असल्यामुळे सवथ घटक 

घटकाांचे स्वरूप कसे असते? 

A)स्मस्र्र िदलते B)िदलते C)अल्पकालीन D)दीघथकालीन 

   B 



91)  एखाद्या उद्योगात दोन बकां वा जास्त व्यिी ांची मालकी व बनयांत्रण असते तेव्हा ती सांस्र्ा 

कोणत्ा प्रकारची समजली जाते? 

A)उद्योग सांस्र्ा B)सांयुि सांस्र्ा C)भागीदारी सांस्र्ा D)िहुराष्ट्र ीय सांस्र्ा 

   C 

92)  सावथजबनक के्षत्रातील उद्योग सांस्र्ाांवर बनयांत्रण व्यवस्र्ा कोणाचे असते? 

A) सहकारी सांघ B) सांयुि भाांडवली कां पनी C) सरकार D) भागीदारी कां पनी उद्योजक 

   C 

93)  जे उद्योग केवळ समाजबहतासाठी कायथ करतात अशा उद्योग सांस्र्ाांना म्हणतात? 

A)भागीदारी सांस्र्ा B)सांयुि भाांडवली सांस्र्ा  C)उद्योगसांस्र्ा D)धमथदाय सांस्र्ा 

   D 

94)  उत्पादनाची साधने व उत्पाबदत वसू्तची सांख्या यामधील सांिांधाांना काय म्हणतात? 

A) उत्पादन फलन सांिांध B) उत्पादन सांिांध C) घटक सांिांध D) सहयोग सांिांध 

   A 

95)  आदान व प्रदान यामधील ताांबत्रक सांिांध स्पष्ट् करणारी सांकल्पना कोणती? 

A) मागणी फलन B) बकां मत फलन C) उत्पादन फलन  D) घटक फलन 

   C 

96)  अल्पकाळात आदान व प्रदान यामधील ताांबत्रक सांिांध स्पष्ट् करणारा बसद्ाांत कोणता? 

A) मागणी फलनबसद्ाांत  B) बकां मत फलनबसद्ाांत  C) उत्पादन फलनबसद्ाांत   D) 

िदलत्ा प्रमाणाचा बनयम 

   D 

97)  दीघथकाळात आदान व प्रदान यामधील ताांबत्रक सांिांध स्पष्ट् करणारा बसद्ाांत कोणता? 

A)मागणी फलन B)उत्पादन घटक फलाचा बनयम C)प्रमाबणत फलाचा बनयम 

D)उत्पादन फलन 

   C 

98)  बवबशष्ट् काळात उद्योग सांस्र्ा ज्या नगसांखे्यचे उत्पादन करते त्ाला काय म्हणतात? 

A)एकूण उत्पादन B)सरासरी उत्पादन C)सीमाांत उत्पादन D)सम सीमाांत उत्पादन 

   A 

99)  एकूण उत्पादनाला िदलत्ा घटकाांच्या सांखे्यने भागले असता मीलनारे उत्तर काय 

असते? 

A)एकूण उत्पादन B)सरासरी उत्पादन C)सीमाांत उत्पादन D)सम सीमाांत उत्पादन 

   B 

100)   शेवटच्या िदलत्ा घटकाांमुळे एकूण उत्पादनात होणारे िदल म्हणजे काय? 

A)एकूण उत्पादन B)सरासरी उत्पादन C)सीमाांत उत्पादन D)सम सीमाांत उत्पादन 

   C 

101)  घटत्ा उत्पादन फलाचा बनयम सवाथत प्रर्म कोणी माांडला? 

A) टारगोट B) रेकॉडथ  C) माशथल D) माल्र्स 

   A 

102)  स्मस्र्र घटकाांवर िदलत्ा घटकाांचे प्रमाण वाढबवल्या वर प्रर्म कोणती अवस्र्ा बनमाथण 

होते? A)स्मस्र्र फल B)वाढते फल C)घटते फलन D)िदलते फल 

   B 

103)  ज्या प्रमाणात उत्पादन घटकाांचा वापर केला जातो त्ा प्रमाणात उत्पादनात कालाांतराने 

घट होताना बदसते हा बसद्ाांत कोणता? 

A)स्मस्र्र फल बनयम B)वाढते फल बनयम C)घटते फलन बनयम D)िदलते प्रमाणचा 

बनयम 

   D 

104)  उद्योग सांस्रे्ने अल्पकाळात कोणत्ा अवस्रे्त उत्पादन करावे? 

A)पबहली अवस्र्ा B)दुसरी अवस्र्ा C)बतसरी अवस्र्ा D)यापैकी नाही 

   B 

105)  उत्पादनाचे सवथ घटक केव्हा िदलने शक्य असतात? 

A) अल्पकाळात B) दीघथकाळात C) अबत अल्पकाळात D) केव्हाही 

   B 



106)  काही घटक स्मस्र्र असतात व काही घटक िदलते असतात तेव्हा सवथच घटकाांची सांख्या 

िदलून होणारा पररणाम होतो? 

A)वाढते फल B)स्मस्र्र फल C)घटते फल D)यापैकी काही नाही 

   D 

107)  दीघथकाळात उत्पादनात वाढ केल्यामुळे उत्पादन खचाथत ज्या िचती बनमाथण होतात 

त्ाांना काय म्हणतात? 

A)कायथक्षमता B)उत्पादकता C)बमतव्ययता D)सावथजबनकता 

   C 

108)  ज्या उद्योग सांस्रे्ला व्यवस्र्ापन कौशल्य श्रमबवभागणी बवशेषीकरण यामुळे फायदे 

बमळतात त्ा त्ाांना काय म्हणतात? 

A)अांतगथत बमतव्ययता B)िाह्य बमतव्ययता C)बनरपेक्ष लाभ D)सापेक्ष लाभ 

   A 

109)  आधुबनक यांत्र तांत्रामुळे उत्पादन करतात बनमाथण होणारे िचत म्हणजे कोणते फायदे? 

A)श्रम बवषयक B)ताांबत्रक बमतव्यता C)व्यवस्र्ापबकय बमतव्ययता D)कल्याणकारी  

   B 

110)  खालीलपैकी कोणते िाह्य फायदे बमळण्याचे कारण नाही? 

A)शोध आबण सांशोधन B)माबहती आबण तांत्रज्ञान C)कच्च्च्या मालाची खरेदी-बविी 

D)दुय्यम उत्पादन 

   C 

111)  खालीलपैकी कोणता खचथ पैशातील खचाथत चा प्रकार नाही? 

A)व्यि खचथ B)अव्यि खचथ C)सवथसाधारण नफा D)सांधी त्ाग खचथ 

   D 

112)   मयाथबदत व पयाथयी उपयोगाची साधने यामुळे बनमाथण होणारा खचथ कोणता? 

A)वास्तव खचथ B)पैशातील खचथ C)सांधी त्ाग खचथ D)खाजगी खरच 

   C 

113)  एखादी वसू्त उत्पाबदत करण्यासाठी इतर वसु्त उत्पादनाचा त्ाग करावा लागतो त्ामुळे 

होणारा खचथ कोणता? 

A) सामाबजक खचथ B) खाजगी खचथ C) बकरकोळ खचथ D) वैकबल्पक खचथ 

    D 

114)  उत्पादनासाठी वापरलेल्या सवथ घटकाांसाठी जो खचथ केला जातो त्ाला काय म्हणतात? 

A)एकूण खचथ  B)स्मस्र्र खचथ C)सरासरी खचथ D)सीमाांत खचथ 

   A 

115)  एकूण खचाथत एकूण उत्पाबदत नगसांखे्यने भागले असता काय समजते? 

A)एकूण खचथ B)स्मस्र्र खचथ C)सरासरी खचथ D)खाजगी खचथ 

   C 

116)  अल्पकाळात स्मस्र्र घटकाांवर केला जाणारा खचथ म्हणजे काय? 

A)पूरक खचथ B)िदलता खचथ C)अल्पकालीन खचथ D)कारण खचथ 

   A 

117)  अल्पकाळात स्र्ीर व िदलत्ा घटकाांवर केल्या जाणाऱ्या खचाथची िेरीज म्हणजे काय? 

A)स्मस्र्र खचथ B)िदलता खचथ C)अल्पकालीन खचथ D)दीघथकालीन खचथ 

   C 

118)  अल्पकाळात एकूण खचाथवर कोणत्ा घटकाांचा पररणाम होतो? 

A) स्मस्र्रघटक B) िदलते घटक C) दोन्ही प्रकारचे घटक D) दोन्ही प्रकारचे घटक नाही 

   B 

119)  अल्पकालीन खचथ विाचा आकार कसा असतो? 

A)अांतवथि B)िबहवथि C)'एल 'आकाराचा D)'यु'आकाराचा 

   D 

120)  दीघथकालीन खचथ विाचा आकार कसा असतो? 

A)अांतवथि B)िबहवथि C)'एल 'आकाराचा D)'यु' आकाराचा 

   C 

121)  अल्पकालीन सरासरी खचथ विास' 'यु' आकार प्राप्त होण्याचे कारण कोणते? 

A)व्यवस्र्ापन B)तांत्रज्ञान C)बवपणन D)वरील सवथ 

   D 



 122)  दीघथ कालात सवथ िदलत्ा घटकाांवर केल्या जाणाऱ्या पैशाांच्या पैशातील खचाथची िेरीज 

म्हणजे काय? 

A)सरासरी खचथ  B)एकूण खचथ C)अल्पकालीन खचथ  D)दीघथकालीन खचथ 

   D 

123)  नफ्याच्या पे्ररणेने उत्पादन करण्यासाठी उत्पादन घटकाांवर पैशातील खचथ म्हणजे काय? 

A)खाजगी खचथ B)उत्पादन खचथ C)एकूण खचथ D)सीमाांत खचथ 

   A 

124)  दूबषत वायू दूबषत पाणी घनकचरा इत्ादीमुळे वर करावा लागणारा खचथ म्हणजे 

कोणता? A)प्रत्क्ष खचथ B)अप्रत्क्ष खचथ C)खाजगी खचथ  D)सामाबजक खचथ 

   D 

125)  व्यवस्रे्तील बनवडीची शक्यता व्यि करणारा वि कोणता? 

A)मागणी वि B)पुरवठा वि C)उत्पादन शक्यता  वि D)खचथ उपिम 

   C 

126)  कायथक्षमता व कायथक्षमता याचा अभ्यास कोणत्ाअर्थशास्त्रात केला जातो? 

A)व्यापारी अर्थशास्त्र B)कल्याणाचे अर्थशास्त्र C)श्रमाचे अर्थशास्त्र D)शेती बवषयक 

शास्त्र 

  B 

127)  भाांडवल शेअतथ सते्तत उत्पादन साधनाांना बमळणारा मोिदला बकती असतो? 

A)घटकाांच्या कायथक्षमते इतका B)घटकाांच्या उत्पादकते इतका C)सीमाांत प्राप्ती 

उत्पादकता इतका D)यापैकी नाही 

  C 

128)  कमी सीमाांत उपयोबगता बमळणाऱ्या वसू्तच्या ऐवजी अबधक उपयोबगता बमळणाऱ्या 

वसू्तचा वापर करणे म्हणजे कोणता पररणाम होईल? 

A)उपयोबगतेचे महत्तमी करण B)उपभोगत्ाचा समतोल C)पयाथयी करण D)यापैकी 

नाही 

   A 

129)  सूक्ष्मलक्षी अर्थशास्त्र या आपल्या बवषयाला दुसरे नाव आहे? 

A)व्यष्ट्ी अर्थशास्त्र B)समष्ट्ी अर्थशास्त्र C)पयाथवरणीय अर्थशास्त्र D)कल्याणाचे 

अर्थशास्त्र 

   A 

130)  एका समृद्ी व करा वरील सवथ वसू्त सह्योग बवांदू समाधानाची कोणती पातळी 

दाखबवतात? 

A) एकच B) वेगवेगळी C) वाढती D) घटती 

   A 

131)  दोन वसू्त एकमेकाांना पूणथ पयाथयी नसल्यामुळे सीमाांत पयाथतदर कसा असतो?s 

A)सारखा B)वाढता C)घटता  D)ऋण 

   C 

132)  आरांभबिांदू पासून वर उजव्या िाजूला असणारा समवृत्ती वि समाधानाची पातळी कशी 

दाखबवतो ?  

A)नु्यन B)उच्च C)समान D)रुण 

   B 


