
सूक्ष्म अर्थशास्त्र बी.कॉम भाग १ सेममस्टर-२ प्रश्न संच  

 

र्ोडक्यात उत्तरे लिहा व लिपा लिहा. (प्रते्यकी ५ गुण ) 

१)पूर्ण स्पर्धा म्हणजे कधय ? 

२) पूर्ण स्परे्त उत्पधदकधच्या  अधर्क्य मधपन स्पष्ट करा. 

३) मके्तदधरी बधजधरपेठ म्हणजे कधय ? 

४) मके्तदधरीची वैधिष्ट्ये. 

५) मूल्यभेद म्हणजे कधय ? 

६) मूल्यभेदाचे प्रकार कोर्ते ते साांगा ? 

७) एकधधर्कधर िक्तीचे  प्रकधर 

८) मूल्यभेदधचे समर्ान 

९) मके्तदधरीयुक्त स्परे्ची वैधिष्ट्ये स्पष्ट करध 

१०) मके्तदधरीयुक्त स्पर्धा 

११) धवक्री खचा 

१२) वसू्तभेद 

१३) अल्पधधर्कधर बधजधरधची वैधिष्ट्ये स्पष्ट करध. 

१४) धकिं मत नेतृत्वधची सिंकल्पनध सधवस्तर स्पष्ट करध. 

१५) बधकदधर मधगणी वक्रधची सिंकल्पनध स्पष्ट करध 

१६) धकिं मत युद्ध  

१७ ) धकिं मत नेतृत्व  

१८) बधकदधर मधगणी वक्र 



१९) बदली उत्पन्नधची सिंकल्पनध स्पष्ट करध 

२०) आभधस खिंडधची सिंकल्पनध सधवस्तर स्पष्ट करध 

२१) आभधस खिंड  

२२) पैिधतील वेतन व वधस्तव वेतन यधतील फरक स्पष्ट करध 

२३) वेतन भभन्नतेची काररे् स्पष्ट करध 

२४) रोखतेचध सधपळध  

२५) एकूण व्यधज आधण िुद्ध व्यधज 

२६) 'नफध हध उत्पधदन कधयधातील र्ोकध पत्करण्याबद्दलचध मोबदलध आहे' यध धवर्धनधची चचधा करध. 

२७) नफ्यधच्यध अधनधिततध धसद्धधिंतधचे धिकधत्मक पररक्षण करध. 

२८) नफ्यधची सिंकल्पनध  

२९) स्रू्ल नफध आधण धनव्वळ नफध 

 ३०) धवमधयोग्य र्ोके व धवमधयोग्य नसणधरे र्ोके 

 

दीर्घोत्तरी प्रश्न  (प्रते्यकी १० गुण ) 

१) पूणा स्परे्तील उत्पधदकधच्यध अधर्क्याचे मधपन आकृतीसह स्पष्टीकरण द्यध. 

 २) पूणा स्परे्च्यध बधजधरधतील उद्योगधच्यध अल्पकधलीन व दीर्ाकधलीन समतोलधचे स्पष्टीकरण करध. 

३) पूणा स्परे्च्यध बधजधरधतील उद्योगसिंस्र्ध अल्पकधलीन व दीर्ाकधलीन सिंतुनावस्र्ध किी प्रधप्त 

करते ते स्पष्ट करध. 

४) मके्तदधरी म्हणजे कधय? हे सधिंगून मके्तदधरीचे वैधिष्ट्य स्पष्ट करध. 

५) मके्तदधरी म्हणजे कधय? हे सधिंगून मके्तदधरी बधजधरधतील उद्योग सिंस्रे्चध समतोल कसध सधर्लध 

जधतो हे स्पष्ट करध. 

६) मके्तदधरी म्हणजे कधय? मके्तदधरीतील अल्पकधलीन उत्पधदन धकिं मत धनधिती स्पष्ट करध. 



७) मूल्यभेद म्हणजे कधय ? मूल्यभेदधचे  प्रमुख प्रकधर स्पष्ट करध. 

८) मूल्यभेद म्हणजे कधय ? मके्तदधरीतील मूल्यभेदधचे महत्त्व स्पष्ट करध.  

९) मके्तदधरीयुक्त स्पर्धा म्हणजे कधय ? मके्तदधरीयुक्त स्परे्ची ठळक वैधिष्ट्ये स्पष्ट करध. 

१०) मके्तदधरीयुक्त स्परे्तील दीर्ाकधलीन समतोलधचध आढधवध घ्यध. 

११) अल्पधधर्कधर बधजधर म्हणजे कधय ? अल्पधधर्कधर बधजधरधची प्रमुख वैधिष्ट्ये स्पष्ट करध. 

१२) अल्पधधर्कधर म्हणजे कधय ? अल्पधधर्कधर बधजधरधत धकिं मत किी धनधित होते हे स्पष्ट करध. 

१३) खिंड म्हणजे कधय ? ते सधिंगून ररकार्डोच्यध खिंडधवषयक धसद्धधिंतधचे परीक्षण करध. 

१४) आरु्धनक खिंड धसद्धधिंतधचे चचधा करध. 

१५) वेतन धभन्नतध म्हणजे कधय ?  वेतन भभन्नतेची कधरणे स्पष्ट करध. 

१६) वेतन म्हणजे कधय ? पैिधतील वेतन व वधस्तव वेतन यध सिंकल्पनध सधवस्तर स्पष्ट करध. 

१७) व्यधजधच्यध रोकड पसिंती धसद्धधिंतधचे धिकधत्मक पररक्षण करध. 

१८) स्रू्ल नफध आधण धनव्वळ नफध यध सिंकल्पनध स्पष्ट करध, 

 

शिक्षकाच ेनाव : प्रा.बोगलुवार ए.एच. 
 

 


