लोक महाविध्यालय िर्ाा
नमूना प्रश्नपविका
Class- B.A.1

Sem1

Sub – Micro Economics
िेळ -3 तास

एकूण गु ण -80

सूचना – 1) सर्व प्रश्न सोडवर्णे अवनर्ायव .
2) सर्व प्रश्नाां ना समान गुण आहे .
प्रश्न 1) अ) आवथव क वनयमाची व्याख्या करून आवथव क वनयमाची र्ैविष्टे स्पष्ट करा .

16

वकिंिा
ब) मागणीला प्रभावर्त करणारे घटक साां गा.

8

क) मागणीच्या लर्वचकतेचे व्यार्हाररक महत्व साां गा.

8

प्रश्न .2) अ ) तटस ्थता र्क्र म्हणजे काय ? तट्थता र्क्राद्वारे उपभोक्ताचे सांतुलन आकृतीद्वारे स्पष्ट करा .

16

वकिंिा
ब) उत्पादन फलन ही सांकल्पना स्पष्ट करा .

8

क) समोत्पादन र्क्राची लक्षणे वकर्ा र्ैविष्टे स्पष्ट करा .

8

प्रश्न .3) पुढील प्रश्नाां ची थोडक्यात उत्तरे वलहा . ( कोणतेही चार )

16

अ) सूक्ष्म अथव िास्त्राचे गुण साां गा .
ब)मागणी वनयमाचे अपर्ाद साां गा.
क) सांतोषावधक्य ही सांकल्पना स्पष्ट करा .
ड) सांयोजकाां ची काये साां गा.
इ) आगमन पद्धतीांचे गुण साां गा .
फ) महामान उत्पादनाच्या आां तररक बचती साां गा.
प्रश्न .4) पुढील प्रश्नाां ची थोडक्यात उत्तरे वलहा . (कोणतेही चार )
अ) डॉ.मािव ल ची अथव िास्त्राची व्याख्या स्पष्ट करा .
आ) पुरर्ठा वनयम थोडक्यात साां गा .

16

क) उपयोवगता वर्श्लेषणाचे दोष स्पष्ट करा.
ड)बदलत्या प्रमाणाच्या वनयमाची व्याख्या स्पष्ट करा.
इ) महामान उत्पादनाच्या बाह्य बचती साां गा .
फ) एां जे लचा वनयम थोडक्यात साां गा.
प्रश्न .5) योग्य पयाव य वनर्डा.

16

अ) सूक्ष्म अथव िास्त्र ही सांकल्पना -----------या अथव िास्त्राने वर्कवसत केली.
1)डॉ.मािव ल 2) प्रो.केन्स 3) माल्थस 4) रॉवबन्स
ब) ्थू ल अथव िास्त्र ही सांकल्पना ----------या अथव िास्त्रज्ञाने वर्कवसत केली.
1)प्रो.रॉवबन्स 2) डॉ.मािव ल 3) प्रो. केन्स 4) माल्थस
क) “राष्टराची सांपवत्त “ हा ग्रांथ कोणी वलवहला .
1)अॅडम स्मिथ

2) रॉवबन्स

3) डॉ.मािव ल 4) कौवटल्य

ड) मागणी वनयमाां नुसार र्स्तू ची वकांमत र् र्स्तू ची मागणी याां चा सांबांध --------- प्रकारचा असतो.
1)सम

2) व्यस्त

3) ऋनात्मक

4) धनात्मक

इ) तट्थता र्क्राचा उतार -----स्वरूपाचा असतो.
1) धनात्मक

2) ऋणात्मक

3) समाां तर

4) उदग्र

फ) उत्पादन घटकाां मधील सर्ाव त महत्वाचा घटक -------- हा होय .
1) भू मी

2) श्रम

3) भाां डर्ल 4) सांयोजक

ग ) समउत्पवत्त र्क्र आरां भ वबांदुला ------असतो.
1)अांतगोल

2) बवहगोल

3) दोन्हीप्रकारचा 4) यापैकी नाही.

ह) डॉ. मािव ल याां चे उपयोवगता वर्श्लेषण कोणत्या प्रकारचे आहे .
1) सांख्यात्मक 2) क्रमर्ाचक

3) समाां तर

4) उदग्र

