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१)………………… मध्ये ऍडम स्ममथ याांचा राष्ट्ाांची सांपत्ती हा ग्रांथ प्रकास्ित झाला.
A. 1774
B. 1775
C.1776
D. 1777
2) १९३३ मध्ये ओमलो स्िद्यापीठातील प्राध्यापक……………………………….. याांनी
अथथिास्त्र या अभ्यास स्िषयाची ‘सुश्मलक्षी’ अथथिास्त्र आस्ि ‘समग्रलक्षी’ अथथिास्त्र या दोन
भागात स्िभाजन के ले.
A. प्रा. गाडथनर एक्ले
B. रॅ ग्नर फ्रिश्च
C. प्रा. स्लप्से
D. प्रा. फ्रिमटल
3) Microeconomics आस्ि macroeconomics या दोन इां ग्रजी िबदाांची उत्पत्ती ‘Micros’
आस्ि ‘Macros’ या……………… िबदाांपासून झालेली आहे.
A. स्िटटि
B. िें च
C. रस्ियन
D. ग्रीक

4) ……………………याांच्या मतानुसार, “समग्रलक्षी अथथिास्त्र हे अथथव्यिमथेतील मोजक्याच
स्ििेष एककाचा अभ्यास न करता, मोठ्या समूहाांचा आस्ि त्याांच्या सरासरी बेरजाांचा अभ्यास
करते.”
A. प्रा. के . इ. बोल्डांग
B. प्रा. जे. एल. हॅन्सन
C. प्रा. फ्रिमटल
D. प्रा. स्लप्से
5)……………………… याांच्या मतानुसार, “समग्रलक्षी अथथिास्त्राचा सांबांध अथथव्यिमथेतील एकू ि
उत्पादन सांख्या, उत्पादन साधनाांचा कोित्या पातळीपयंत िापर के ला जातो, राष्ट्ीय उत्पन्नाचे
आकारमान आस्ि सामान्य ककां मतपातळी यासारख्या समग्र चलाांिी असतो.”
A. प्रा. के . इ. बोल्डांग
B. प्रा. गाडथनर एक्ले
C. प्रा. जे. एल. हॅन्सन
D. प्रा. स्लप्से
6) प्रा. जे. एल. हॅन्सन याांच्या मतानुसार,"........... अथथिास्त्र म्हिजे एकू ि रोजगार, एकू ि
बचत ि भाांडिली गुांतििूक, राष्ट्ीय उत्पन्न याांच्या सारख्या मोठ्या समूहाांचा एकमेकाांिी
असले्या सांबांधाांचा स्िचार करिारी अथथिास्त्राची एक िाखा आहे."
A. समग्रलक्षी
B. भारतीय
C. सूक्ष्मलक्षी
D. सािथजस्नक
7) ……………………याांच्या मतानुसार, समग्रलक्षी अथथिास्त्र हे अथथव्यिमथेतील स्िस्िध चलाांच्या
समूहाांचा, त्याांच्यातील परमपर सांबांधाांचे अध्ययन करिारे अथथिास्त्र आहे.
A. प्रा. के . इ. बोल्डांग
B. प्रा. गाडथनर एक्ले

C. प्रा. जे. एल. हॅन्सन
D. प्रा. स्लप्से आस्ि प्रा. फ्रिमटल
8) समग्र लक्षी अथथिास्त्राचे मिरूप हे …………………….. आहे
A. समुच्चयात्मक
B. सूक्ष्म
C. मध्यम
D. लहान
9) समग्रलक्षी अथथिास्त्र……………………..व्यापाराांिीसांबांस्धत व्यिहार तोल सांतल
ु न,
स्िदेिी मदत स्िदेिी कजे, स्िदेिी गुांतििूक, स्िदेिी चलन याांच्या सांदभाथत स्नमाथि होिाऱ्या
सममयाांचे अध्ययन करते.
A. राज्यमतरीय
B. आांतरराष्ट्ीय
C. तालुकामतरीय
D. स्ज्हामतरीय
10) १९३६ मध्ये…………. याचा "THE THEORY OF GENERAL EMPLOYMENT " हा ग्रांथ
प्रकास्ित झाला.
A. के न्स
B. टरकाडो
C. ऍडम स्ममथ
D. जे. बी. से
11) अथथव्यिमथेत उत्पाफ्रदत होिाऱ्या सिथ िमतू ि सेिाांना पैिाच्या रूपात जी ककां मत प्राप्त होते
त्या सिांची बेरीज करून सरासरी ककां मतपातळी ज्ञात के ली जाते.
स्तलाच…………………… म्हितात.
A. उच्च ककां मत पातळी

B. न्यूनतम् ककां मत पातळी
C. सामान्य ककां मत पातळी
D. असामान्य ककां मत पातळी
12) के न्स याांचा समग्रलक्षी अथथिास्रात उत्पन्नाचे………………….. स्सद्ाांत हे कें द्रमथानी
आहे.
A. बचतीचे
B. उत्पन्नाचे
C. बेरोजगारीचे
D. उपभोगाचे
13) समग्रलक्षी आर्थथक धोरिात स्म्टन फ्रिडमन ि त्याांच्या
अनुयायाांनी………………………धोरि सुचस्िले.
A. लोकसांख्या स्िषयक
B. दाटरद्र्य स्िषयक
C. रोजगारस्िषयक
D. चलन स्िषयक
14) के न्सच्या मते बेरोजगारीचे प्रमुख कारि म्हिजे……………….. कमतरता आहे.
A. प्रभािी मागिी
B. उपभोगाची मागिी
C. आर्थथक पटरस्मथती
D. पैिाचा पुरिठा
15) अथथव्यिमथेतील पैिाचा पुरिठा कमी जामत झाला तर त्यातून …………..ककां िा
………..ची सममया स्नमाथि होते.
A. आयात, स्नयाथत
B. ताांस्िक, याांस्िक

C. राष्ट्ीय उत्पन्न, दरडोई उत्पन्न
D. भाििाढ, भािघट
16) अथथव्यिमथेतील िामति सममयाांचे स्िश्लेषि करण्यासाठी समग्रलक्षी िास्त्राचा स्ििेकहीन /
स्ििेकिून्य िापर हा………………..मागथदिथक ठरू िकतो.
A. फ्रकमतीचा
B. मागिीचा
C. उपभोगाचा
D. चुकीचा
17) समग्रलक्षी अथथिास्त्र असे मानते फ्रक समाज्यातील प्रत्येक व्यक्तीने बचत के ली तर
अथथव्यिमथेतील एकू ि बचतीत………………..
A. िाढ होईल
B. घट होईल
C. स्मथर असेल
D. न्यूनतम पातळीिर येईल
18) ितथमानात बचतीत िाढ के ्याने भस्िष्यात बचतीत िाढ होण्याऐिजी घट होईल.
यालाच………….म्हितात.
A. ककां मतीचा स्िरोधाभास
B. बेरोजगारीचा स्िरोधाभास
C. भाििाढ स्िरोधाभास
D. बचतीचा स्िरोधाभास
19) सनातनपांथीय अथथिास्त्रज्ञ असे सूस्चत करतात फ्रक, प्रत्येक उद्योगसांमथेने िेतनकपातीच्या
माध्यमातून अथथव्यिमथेत पूिथ रोजगार स्नमाथि के ले तर बेरोजगारी…………………
होईल
A. कमी होईल

B. जामत होईल
C. िाढ होईल
D. प्रमाि िाढेल
20) एका आर्थथक िषाथच्या कालािधीत उत्पाफ्रदत िमतू ि सेिाांच्या सांख्येची बेरीज
म्हिजे………… होय.
A. राष्ट्ीय उत्पन्न
B. राष्ट्ीय उत्पादन
C. आयात उत्पन्न
D. स्नयाथत उत्पन्न
21) उत्पाफ्रदत िमतू ि सेिाांना पैिाच्या रूपात जे मू्य प्राप्त होते त्याची बेरीज
म्हिजे……………होय
A. राष्ट्ीय उत्पन्न
B. राष्ट्ीय उत्पादन
C. आयात उत्पन्न
D. स्नयाथत उत्पन्न
22)…………………..याांच्या मतानुसार, प्रत्येक आर्थथक िषाथच्या कालािधीत देिातील भूमी, श्रम
आस्ि भाांडिल याांच्या आर्थथक फ्रियामांधून भौस्तक आस्ि अभौस्तक िमतूांचे उत्पादन होते त्याांची
स्नव्िळ बेरीज म्हिजे राष्ट्ीय उत्पन्न होय
A.प्रा स्पगू
D.प्रा फ्रििर
C.प्रा साईमन कु झनेट्स
D. आ्िे ड मािथल
23) ………….याांच्या मतानुसार राष्ट्ीय उत्पन्न हा समाज्याच्या िमतुस्नष्ठ उत्पन्नाचा असा भाग
आहे फ्रक ज्याचे मापन पैिाच्या माध्यमातून करता येते

A. आ्िे ड मािथल
B.प्रा स्पगू
C. प्रा साईमन कु झनेट्स
D.प्रा फ्रििर
24)…………. याांच्या मतानुसार एका आर्थथक िषाथच्या कालािधीत उत्पाफ्रदत सिथ िमतू ि
सेिाांच्या मू्याांची बेरीज न करता ज्या िमतू ि सेिाांच्या उपभोक्त्याांकडू न अांस्तम उपभोग
घेतला जातो,त्याांच्या मू्याांची बेरीज म्हिजे राष्ट्ीय उत्पन्न होय
A. आ्िे ड मािथल
B. प्रा स्पगू
C. प्रा फ्रििर
D. प्रा साईमन कु झनेट्स
25)…………………… याांच्या मतानुसार राष्ट्ीय उत्पन्न हा िमतू ि सेिाांच्या उत्पादनाचा असा
स्नव्िळ भाग आहे फ्रक जो उत्पादन प्रिाली अांस्तम उपभोगत्याांच्या हातात पोहचतो.
A. प्रा स्पगू
B. प्रा फ्रििर
C. प्रा साईमन कु झनेट्स
D. भारतीय राष्ट्ीय गिना सस्मती
26) )…………………… याांच्या मतानुसार एका िषाथच्या कालािधीत उत्पाफ्रदत िमतू ि सेिाांच्या
मू्याांची दुहरे ी मोजदाद टाळू न के लेली बेरीज म्हिजे राष्ट्ीय उत्पन्न होय
A. प्रा स्पगू
B. प्रा फ्रििर
C. प्रा साईमन कु झनेट्स
D. भारतीय राष्ट्ीय गिना सस्मती

27) एका िषाथच्या कालािधीत देिाच्या सीमेच्या आत उत्पाफ्रदत िमतू ि सेिाांच्या मू्याांची
बेरीज म्हिजे ...... होय
A.मथूल देिाांतगथत उत्पादन
B.मथूल राष्ट्ीय उत्पादन
C.स्नव्िळ राष्ट्ीय उत्पादन
D.स्नव्िळ देिाांतगथत उत्पादन
28) ......... याांच्या मतानुसार, एका लेखा िषाथच्या कालािधीत देिाांतगथत पातळीिर उत्पाफ्रदत
अांस्तम िमतू ि सेिा उत्पादनाच्या मू्याांची बाजार फ्रकमतीनुसार के लेली बेरीज म्हिजे मथूल
देिाांतगथत उत्पादन होय.
A.प्रा. स्पगु
B.प्रा. फ्रििर
C.प्रा. डनबिथ
D.प्रा. साइमन कु झनेट्स
29). जी डी पी चे मापि करण्यासाठी उत्पादन पद्ती, उत्पन्न पद्ती आस्ि खचथ पद्ती या तीन
पद्तीचा िापर के ला जातो. या स्तन्ही पद्तीने के लेले मापन एक सारखे असते कारि..........
A.राष्ट्ीय उत्पादन =राष्ट्ीय उत्पन्न =राष्ट्ीय खचथ
B.राष्ट्ीय उत्पादन =राष्ट्ीय उत्पन्न +राष्ट्ीय खचथ
C.राष्ट्ीय उत्पादन= राष्ट्ीय उत्पन्न ÷राष्ट्ीय खचथ
D.राष्ट्ीय उत्पादन =राष्ट्ीय उत्पन्न -राष्ट्ीय खचथ
३०........ म्हिजे अथथव्यिमथेतील एका िषाथच्या कालािधीतील स्नव्िळ उत्पादनाची बेरीज
होय.
A.मथूल देिाांतगथत उत्पादन
B.मथूल राष्ट्ीय उत्पादन
Cस्नव्िळ राष्ट्ीय उत्पादन

D.स्नव्िळ देिाांतगथत उत्पादन
३१. बाजार फ्रकमतीनुसार चे मू्यमापनासाठी भारतात.... या चलनाचा िापर के ला जातो
A.डॉलर
B.यूआन
C.रुपया
D.पौंड
३२. एका िषाथच्या कालािधीत उत्पाफ्रदत अांस्तम िमतू ि सेिाांच्या बाजार फ्रकती नुसार प्राप्त
मू्याांची बेरीज ज्यात स्िदेिातून प्राप्त स्निड उत्पन्नाचा समािेि होतो. त्याला......... म्हितात
A.मथूल देिाांतगथत उत्पादन
B.मथूल राष्ट्ीय उत्पादन
C.स्नव्िळ राष्ट्ीय उत्पादन
D.स्नव्िळ देिाांतगथत उत्पादन
३३. एका िषाथच्या कालािधीत देिातून स्नयाथत होिाऱ्या िमतू ि सेिाांच्या एकू ि स्नयाथत
मु्यातुन स्िदेिातून आयात होिाऱ्या िमतू ि सेिाांच्या मू्याांची िजािट के ्यानांतर जी तूट
ककां िा िाढािा असतो. त्याला..... …..म्हितात
A.स्नव्िळ स्नयाथत उत्पन्न
B.स्नव्िळ आयात उत्पन्न
C.मथूल आयात मू्य
D.मथूल स्नयाथत मू्य
३४. िेअसथ, डीिेंचसथ धारकाांना प्रितथक कां पनी कडू न प्राप्त होिारा लाभाांि.... ….मध्ये धरला
जातो
A.GDP
B.GNP
C.NDP

D.NNP
३५. एका िषाथच्या कालािधीत उत्पादन घटकाांना त्याांच्या उत्पादक कायाथबद्दल पैिाच्या
रूपात स्मळिाऱ्या उत्पन्नाची बेरीज म्हिजे........ होय.
A.बाजार भािानुसार GNP
B.घटक खचाथनुसार GDP
C.बाजार भािानुसार GDP
D.घटक खचाथनस
ु ार GNP
36. व्यय िक्य /खचथ करण्याजोगी उत्पन्न=..............
A.िैयस्क्तक उत्पन्न +अप्रत्यक्ष कर
B.िैयस्क्तक उत्पन्न - प्रत्यक्ष कर
C.व्यिसास्यक बचत +अप्रत्यक्ष कर
D.व्यिसास्यक बचत -प्रत्यक्ष कर
३७ घर, िेती, प्लॉट, िेयसथ यासारखी मालमत्ता काल कमी फ्रकमतीत खरे दी के लेली असेल
आस्ि आज तीच मालमत्ता जामत फ्रकमतीला स्ििी के ली त्यातून जो निा स्नमाथि होतो
त्याला...... असे म्हितात
A.उत्पादन निा
B.उत्पादन तोटा
C.भाांडिली तोटा
D.भाांडिली निा
३८ GNP मधून भाांडिली िमतूांचा घसारा स्नधी िजा के ्यािर.... प्राप्त होते
A.GNP
B.GDP
C.NNP
D.NDP

३९ स्िकस्सत देिाांमध्ये िमतू ->पैसा ->िमतू असे स्िस्नमय व्यिहार..... मध्यमथीच्या
माध्यमातून पार पाडले जातात
A.उत्पन्नाचा
B.उत्पादनाच्या
C.फ्रकमतीच्या
D.पैिाच्या
४०. ज्या व्यिसायाची सरकारकडे नोंदिी के लेली नसते त्याांना..... म्हितात
A.अनोंदिीकृ त
B.नोंदिीकृ त
C.देिाांतगथत
D.आांतरराष्ट्ीय
४१. स्िकस्सत देिात सिथ उत्पादने..... साठी के ले जातात
A.देिासाठी
B.पैिासाठी
C.बाजारासाठी
D.सांरक्षिासाठी
४२. प्रत्यक्ष उपभोगािर खचथ करण्यासाठी उपलबध असलेले उत्पन्न म्हिजे...... होय
A.िामति उत्पन्न
B.दरडोई उत्पन्न
C.व्यय िक्य उत्पन्न
D.व्ययक्तीक उत्पन्न

४३. एकू ि राष्ट्ीय उत्पन्नला एकू ि लोकसांख्येने भागले असता..... ज्ञात होते

A.िामति उत्पन्न
B.दरडोई उत्पन्न
C.व्ययिक्य उत्पन्न
D.िैयस्क्तक उत्पन्न
४४)..... पैसा प्रिास्हत करण्याचे कायथ करतात
A.सरकारी सांमथा
B.बँक ि स्ित्तीय सांमथा
C.उद्योग सांमथा
D.कु टुांब सांमथा
४५)........ अथथव्यिमथेत कु टुांबसांमथा आस्ि उद्योग सांमथा असे दोनच घटक स्िचारात घेतले
जातात
A.एकक्षेस्िय
B.िीक्षेिीय
C.स्िक्षेस्िय
D.चतु: क्षेिीय
४६)...... अथथव्यिमथा प्रस्तमानात कु टुांब,े उद्योग सांमथा ि सरकार हे तीन घटक स्िचारात घेतले
जातात.
A.एकक्षेस्िय
B.स्िक्षेस्िय
C.चतु: क्षेिीय
D.िीक्षेिीय
४७). ...... हे सरकारचे उत्पन्न आहे आस्ि ते समाजािर खचथ के ले जातात.
A.कजथ

Bअनुदान
C.व्यापार
D.कर
४८). जेव्हा एखाद्या देिाची अथथव्यिमथा स्िकासासाठी आयात स्नयाथत व्यापारात सहभाग घेते
तेव्हा त्या अथथव्यिमथेला....... अथथव्यिमथा. म्हितात
A.बांफ्रदमत
B.खुली
C.स्िकस्सत
D.अस्िकस्सत
४९). जेव्हा राष्ट्ीय उत्पन्नाच्या चिाकार प्रिाहात िेष जग म्हिजेच उिथटरत जगातील देिाांिी
स्िदेि व्यापार चालतो तेव्हा त्या अथथव्यिमथेला....... म्हितात
A.एक क्षेिीय
B.िीक्षेिीय
D.स्िक्षेस्िय
C.चतु: क्षेिीय
५०)....... अथथिास्त्र म्हिजे देिातील ककां िा अथथव्यिमथेतील एकू ि पातळीिर स्िचार करिारे
अथथिास्त्र होय.
A.समग्रलक्षी
B.सूक्ष्मलक्षी
C.कृ षी
D.आांतरराष्ट्ीय
५१). .....याांच्या मतानुसार समग्रलक्षी अथथिास्त्राची चा िापर स्िस्िध मोठ्या आर्थथक
समुच्चयाच्या सांबांधातील अभ्यास करण्यासाठी के ला जातो
A.प्रा. आर. जी. डी.ॲलन

B.प्रा. जे. कलबटथसन
C.प्रा. गाडथनर एक्ले
D.प्रा. स्लप्से
५२)..... याांच्या मतानुसार समग्रलक्षी अथथिास्त्र स्सद्ाांत म्हिजे उत्पन्न, रोजगार, ककां मत आस्ि
पैसा या सांबांधीचे स्सद्ाांत होय.
A.प्रा. आर. जी. डी.ॲलन
B.प्रा. जे. कलबटथसन
C.प्रा. गाडथनर एक्ले
D.प्रा. स्लप्से
५३). समग्रलक्षी आर्थथक स्िश्लेषिामध्ये.... स्िरोधाभास फ्रदसून येतो
A.चलाचा
B.उत्पन्नाचा
C.फ्रकमतीचा
D.बचतीचा
५४) सनातनिादी अथथिास्त्रज्ञाांच्या मते अथथव्यिमथेत बेरोजगारी असेल तर कामगाराांच्या
मजुरी दरात.......................
A.कपात करािे
B.िाढ करािे
C.अस्धक करािे
D.अनुदानात िाढ करािे
५५..... याांनाच समग्रलक्षी स्िश्लेषिाचे जनक मानले जाते.
A.स्ममथ
B.टरकाडो

C.टोबीन्स
D.के न्स

५६) समग्रलक्षी अथथिास्त्रज्ञ चा महत्त्िपूिथ सांक्पना जॉन मेनाडथ के न्स याांच्या..... मध्ये प्रस्सद्
झाले्या फ्रदसून येतात.
A.१९३४
B.१९३५
C.१९३६
D.१९३७
५७). सन 1999 चे अथथिास्त्रज्ञाांचे नोबेल पाटरतोस्षक कोलांस्बया स्िद्यापीठाचे अथथिास्त्राचे
प्राध्यापक........... याांना समग्रलक्षी अथथिास्त्रातील मौफ्रद्रक राजकोषीय धोरिाला स्सद्ाांतीक
पाया घालण्याच्या कामस्गरीबद्दल स्मळाले आहे
A.प्रा. बोर्डंग
B.प्रा िीडमन
C.प्रा. पेटीनफ्रकन
D.प्रा. रॉबटथ अलेक्झाांडर मुड
ां ल
े
५८). एका व्यक्तीने बचत के ली तर त्याचा अथथव्यिमथेिर िारसा प्रभाि पडिार नाही. पि
समाजाने बचत के ली तर एकां दर उपभोग खचथ कमी होऊन एकां दरी मागिी..... होईल
A.कमी
B.जामत
C.मध्यम
D.अस्धक
५९). सनातनिादी अथथिास्त्रज्ञाांच्या मते, अथथव्यिमथेत बेरोजगारी असेल तर कामगाराांच्या
मजुरी दरात.... करािी

A.िाढ
B.जामत
C.अस्धक
D.कपात
६०. अथथव्यिमथेत पैिाच्या पटरमािात िाढ करिे हे अथथव्यिमथेच्या दृष्टीने.... मानले जाते
A.अयोग्य
B.योग्य
C.स्नष्िळ
D.स्िरोधाभास
६१. राष्ट्ीय उत्पन्नाच्या मापनात के िळ..... मू्य स्िचारात घेतले जाते
A.कामगाराांचे मू्य
B.उत्पादकाांचे मू्य
C.अांस्तम िमतूच
ां े मू्य
D.अांस्तम उत्पादनाचे मू्य
६२. राष्ट्ीय उत्पन्नाचे मापन करताना..... करिे टाळिे अत्यांत महत्त्िाचे असते
A.प्रथम गिना
B.दुहरे ी गिना
C.तृतीय गिना
D.चतुथथ गिना
६३ मथूल देिाांतगथत उत्पादनात देिाबाहेरून प्राप्त झाले्या उत्पादनाांचा समािेि......
A.अ्प असतो
B.कमी असतो
C.जामत असतो

D.नसतो
६४. स्िक्षेस्िय उत्पन्नाचा चिाकार प्रिाह ही सांक्पना.... अथथ तज्ञाांची आहे.
A.आधुस्नक
B.परां परागत
C.अ्प
D.स्ििेष
६५. बाजार फ्रकमतीतील व्ययिक्य उत्पन्न=िैयस्क्तक उत्पन्नA.समग्र उत्पन्न
B.स्नव्िळ उत्पन्न
C.प्रत्यक्ष कर
D.िैयस्क्तक कर
६६. अथथिास्त्र या अभ्यास स्िषयातील Classical School of economics ही एक मूलभूत
स्िचारसरिी आहे, या स्िचारसरिीचा पाया अथथिास्त्राचे जनक...... याांनी घातला आहे
A.प्रा. ॲडम स्ममथ
B.प्रा. जे. बी. से
C.प्रा. के न्स
D.प्रा.फ्रििर
६७. सनातन पांथीय अथथिास्त्रज्ञ मानतात की भाांडिलिाही अथथव्यिमथेत कोितीही भाि िाढ
न होता अपोआप..... स्नमाथि होतो.
A.बेरोजगारी
B.कमी रोजगार
C.अ्प बेरोजगारी
D.पूिथ रोजगार

६८.......व्या ितकाच्या प्रारां भी िाांस्सस अथथिास्त्रज्ञ जे. बी. से याांनी बाजार स्नयम माांडला.
A.17
B.18
C.19
D.20
69. से च्या मते, पुरिठा नेहमी मितःसाठी..... स्नमाथि करतो.
A.रोजगार
B.उत्पन्न
C.उत्पादन
D.मागिी
70. सेच्या बाजार स्नयमानुसार....... िाढला तर मागिीही िाढते.
A.मागिी
B.पुरिठा
C.मू्य
D.खरे दी
71 स्िस्नमय अथथव्यिमथेत से च्या बाजार स्नयमाचा अथथ असा आहे की पूिथ रोजगार प्रमथास्पत
करण्यासाठी प्राप्त उत्पन्न......... खचथ के ले जाते
A.आयातीिर
B.स्नयाथतीिर
C.सुस्िधाांिर
D.िमतू ि सेिाांिर
72. प्रा. स्पगु या सनातन पांथीय अथथिास्त्रज्ञाांने से याांच्या बाजार स्नयम...... बाजाराला लागू
के ला.
A.श्रम

B.उत्पादन
C.ककां मत
D.मजुरी
73........ अथथिास्त्रज्ञाांच्या मते, पूिथ रोजगार ही सामान्य स्मथती आहे तर बेरोजगारी ही एक
असामान्य स्मथती आहे
A.भारतीय
B.स्िदेिी
C.आधुस्नक
D.सनातन पांथीय
74. श्रम बाजारात उत्पादन िलन िारा ककां िा श्रमाची मागिी-श्रमाचा पुरिठा याांच्यािारे ......
स्मथती स्नमाथि होते
A.असमतोलाची
B.समतोलाची
C.स्ििेष
D.िलन
75. चलन बाजारात समतोल तेव्हाच होतो जेव्हा पैिाची मागिी आस्ि पैिाचा पुरिठा......
होतात
A.स्िरुद्
B.असमान
C.समान
D.परािर्तथत
76....... दरातील बदला िारे बचत- गुांतििुकीत समानता स्नमाथि करून पूिथ रोजगाराच्या
स्मथतीतील समतोल साध्य करता येतो.
A.निा

B.उत्पन्न
C.गुांतििूक
D.व्याज
77. सेच्या बाजार स्नयमािर...... याांनी आप्या The general theory of employment,
interest and Money या ग्रांथात टीका के लेली आहे
A.प्रा के न्स
B.प्रा टरकाडो
C.प्रा. जे एस स्मल
D.प्रा स्पगू
78 से च्या स्नयमानुसार अथथव्यिमथेत ककां मत, िेतनदर, व्याजदर लिस्चक अस्याने मागिी
पुरिठा यात आपोआप समायोजन होते आस्ि दीघथकाळात...... स्नमाथि होतो.
A.बेरोजगारी
B.अधथ बेरोजगारी
C.पूिथ रोजगार
D.अपूिथ रोजगार
79. के न्सने आर्थथक व्यिहारात...... महत्त्ि फ्रदले.
A.सांपत्तीला
B.िमतू स्िस्नमायाला
C.पैिाला
D.अस्तटरक्त मागिीला
80. के न्सच्या मते, मागिी अभािाने आस्ि अस्तटरक्त उत्पादनाचे साठे स्नमाथि होण्याची
िक्यता स्नमाथि होईल आस्ि अथथव्यिमथेत बेरोजगारी स्नमाथि होण्याची िक्यता.....
A.कमी होईल
B.िाढेल

C.अ्प असेल
D.स्मथर राहिार
81. सेचा बाजार स्नयम पूिथ रोजगाराला सामान्य स्मथती मानतो तर के न्स याला ...... स्मथती
मानतात.
A.सामान्य
B.अस्तसामान्य
C.मध्य
D.स्ििेष
82 के न्सने रोजगार स्नमाथि करण्यासाठी अथथव्यिमथेतील बेरोजगार घटकाांचा..... िापर
करण्याचे साांस्गतले आहे
A.उत्पादनासाठी
B.उपभोगासाठी
C.स्नर्मथतीसाठी
D.पैिासाठी
83..... मते, सरकारने मागिी- पुरिठ्यात समायोजन करण्यासाठी स्ित्तीय आस्ि चलन
स्िषयक धोरिाच्या सहाय्याने हमतक्षेप करािा.
A.प्रा टरकाडो
B.प्रा के न्स
C.प्रा. स्पगू
D.प्रा जे एस स्मल
84 से च्या स्नयमानुसार बचत -गुांतििूक नेहमी...... असतात.
A.उच्च
B.कमी
C.समान

D.स्िरोधाभास
85. के न्सच्या मते, बचत-गुांतििूक समानता....... दरातून स्नमाथि होत नसून उत्पन्नातील बदला
िारे समानता स्नमाथि होते.
A.बचत
B.गुांतििूक
C.निा
D.व्याज
86. के न्सने बेरोजगारीचे कारि प्रभािी मागिीतील..... हे मानले आहे.
A.िाढ
B.प्रमाि
C.भाांडिल
D.कमतरता
87. के न्सच्या मते,...... मितः पुरिठा स्नमाथि करते.
A.पुरिठा
B.मागिी
C.उत्पन्न
D.रोजगार
88. के न्सच्या रोजगार स्नस्श्चतीच्या स्सद्ाांताला........... असेही म्हितात
A.राष्ट्ीय उत्पन्न स्नस्श्चतीचा स्सद्ाांत
B.राष्ट्ीय उत्पादन स्नस्श्चती चा स्सद्ाांत
C.आांतरराष्ट्ीय उत्पन्न स्नस्श्चतीचा स्सद्ाांत
D.आांतरराष्ट्ीय उत्पादन स्नस्श्चती चा स्सद्ाांत

89. रोजगाराच्या एका समतोल पातळीला झाले्या एकू ि उत्पादनािर के ले्या एकू ि खचाथला
प्रभािी....... म्हितात
A.मागिी
B.पुरिठा
C.उत्पादन
D.उत्पन्न
90. प्रभािी मागिी चे तत्िाचे सूि:
प्रभािी मागिी=राष्ट्ीय उत्पादनाचे मू्य=.........=उपभोग्य िमतू िरील खचथ
A.राष्ट्ीय उत्पादन
B.राष्ट्ीय उत्पन्न
C.आांतरराष्ट्ीय उत्पादन
D.आांतरराष्ट्ीय उत्पन्न
91. .......च्या मते, समग्र मागिी िलन रोजगाराच्या स्िस्िष्ट पातळीपासून प्राप्त होऊ
िकिाऱ्या अपेस्क्षत प्राप्तीिी सांबांध व्यक्त करते.
A.प्रा टरकाडो
B.प्रा. स्पगु
C.प्रा. जे एस स्मल
D.प्रा.के न्स
९२ .....हे समग्र मागिी आस्ि समग्र पुरिठ्याचे िलन आहे
A.प्रभािी मागिी
B.समग्र मागिी
C.समग्र पुरिठा
D.पैिाची मागिी

९३. समग्र मागिी आस्ि समग्र पुरिठा प्रभािी मागिीचे........ आहेत.
A.स्नदेिक
B.स्नदेिाांक
C.स्नधाथरक
D.िलन
९४..... ही उपभोग खचथ आस्ि गुांतििूक खचाथिर अिलांबून असते
A.प्रभािी मागिी
B.समग्र मागिी
C.समग्र पुरिठा
D.प्रभािी पुरिठा
९५.......... अथथव्यिमथेत पुरिठा मितःसाठी मागिी स्नमाथि करण्यात असमथथ असतो कारि
एकू ि उत्पन्न िमतू ि सेिाांचे उपभोगािर सिथच सिथ खचथ के ला जात नाही.
A.भाांडिलिाही
B.स्िकसनिील
C.स्िकसनिील
D.गरीब
९६. प्रा. स्पगु या सनातनपांथीय अथथिास्त्रज्ञाच्या मते, अथथव्यिमथेत पूिथ रोजगार ही सामान्य
स्मथती आहे. सािथस्िक ......... िक्यता नसते.
A.उद्योग सांमथा
B.रोजगारी
C.बेरोजगारी
D.जामत उत्पन्न
९७. के न्सच्या प्रभािी मागिीच्या स्नयमात रोजगार पातळी उां चािण्यासाठी........ गुांतििूक
महत्त्िपूिथ भूस्मका बजािते.

A.उत्पादन
B.उद्योग सांमथा
C.उपभोग खचथ
D.भाांडिली
९८. उत्पन्न कमी असिाऱ्या गटरबाांच्या उत्पन्न आस्ि उपभोगात अांतर ..... असते.
A.कमी
B.जामत
C.मध्यम
D.अत्य्प
९९. श्रीमांत समाजामध्ये भाांडिली मालमत्तेचा सांस्चत साठा मोठा असतो तो निीन.......
नीरुत्सास्हत करतो.
A.गुत
ां ििुकीला
B.भाांडिलीला
C.उपभोग खचाथला
D.रोजगाराला
१००. गरीब स्िकसनिील देिात थोड्या गुांतििुकीतूनही रोजगार सांधीत िाढ होते याउलट
श्रीमांत स्िकस्सत देिात प्रचांड प्रमािात गुांतििूक करूनही रोजगारात पुरेिी िाढ होत नाही.
यालाच स्िपुलतेमधील........ म्हितात.
A.बचतीचा स्िरोधाभास
B.उत्पन्नाचा स्िरोधाभास
C.गटरबीचा स्िरोधाभास
D.गुांतििुकीचा स्िरोधाभास

