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Bharatiya Vidya Bhavan’s Shri Ishvarlal L. P.
A�s-Science & J. Shah Commerce
College, Dakor Online Internal
Examination, October - 2020 B.A.
(Semester – III ) Paper Code : UA03ECO23
Paper Name : Micro Economics
Date :08/10/2020                                         Time : 12:00 to 12:30 pm                                          Total 
Marks: 30 
* Required

Full Name *

EMAIL ID

Mobile No. *

Roll No. *
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5.

Mark only one oval.

B.Sc.

B.Com.

B.A.

6.

Mark only one oval.

I

III

V

નીચેના બધાજ ��ોના જવાબ માટે સાચો િવક�પ પસંદ કરો. (બધાજ ��ોના ઉ�ર આપવા) [30]

7.

Mark only one oval.

િકંમત રખેા

તટ�થ રખેા

તટ�થ અનુસૂિચ

8.

Mark only one oval.

ઋણ

ધન

પાયાની ધરીને સમાંતર

Class *

Semester *

બે વ�તુઓના એકસરખો સંતોષ આપતા િવિવધ સંયોજનો દશા�વતી યાદીને શું કહેવાય?

તટ�થ રખેા નો ઢાળ કેવો હોય છે?
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9.

Mark only one oval.

સરખું

ઓછંુ

વધારે

10.

Mark only one oval.

તટ�થરખેા ઊગમિબંદુએથી બિહગ�ળ હોય છે

બે તટ�થરખેાઓ એકબી�ને છેદતી નથી

તટ�થરખેા પાયાની ધરીને �પશ� છે

11.

Mark only one oval.

બજટે રખેા

તક રખેા

ઉપરો� બંને

12.

Mark only one oval.

વ�તુની િકંમત

�ાહકની આવક

ઉપરમાંથી કોઈ નહી

તટ�થ રખેા જમે ઉંચી તેમ સંતોષનું �માણ _______હોય છે.

નીચેમાંથી કયું તટ�થરખેાનું લ�ણ નથી?

િકંમતરખેાને બી� કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે?

િકંમત રખેાના �થાનમાં ફેરફાર માટે કયું પિરબળ જવાબદાર છે?
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13.

Mark only one oval.

માંગનો ગુણો�ર

પુરવઠાનો ગુણો�ર

િકંમતનો ગુણો�ર

14.

Mark only one oval.

અવ�ે અસર

આવક અસર

િકંમત અસર

15.

Mark only one oval.

િનરપે�

સાપે�

ભૌિતક

16.

Mark only one oval.

વધતો �ય છે

શૂ�ય થાય છે

ઘટતો �ય છે

િકંમતરખેાનો ઢાળ શું દશા�વે છે?

િકંમતમાં ફેરફાર થતા વ�તુની માંગ પર જ ેઅસર થાય છે તેને શું કહેવાય?

તુ�ીગુણનો �યાલ કેવો છે?

વ�તુઓના વપરાશ સાથે સીમાંત તુ�ીગુણ
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17.

Mark only one oval.

કુલ તુિ�ગુણ

વધારાનો તુિ�ગુણ

સીમાંત તુ�ીગુણ

18.

Mark only one oval.

�ાહકનો તુિ�ગુણ

�ાહકની સમતુલા

�ાહકની આવક

19.

Mark only one oval.

સમતૃિ� વ�

અંદાજપ� રખેા

િકંમત રખેા

20.

Mark only one oval.

એકથી વધુ

અનંત

એકથી ઓછો

વ�તુના વધારાના એકમના વપરાશમાંથી મળતો િવશેષ તુિ�ગુણ એટલે શું?

�ાહકને મળતો મહ�મ સંતોષ એટલે શું?

તટ�થ રખેા ને બી� કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે?

�ાર ેવ�તુની માંગ મૂ�યઅનપે� હોય �યાર ેમૂ�ય સાપે�તાનો અંક કેટલો હોય છે?
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21.

Mark only one oval.

િબન ઉપયોગી

િગફન

ગી�ટ

22.

Mark only one oval.

ઋણ

અિનિણ�ત

ધન

23.

Mark only one oval.

એક થી ઓછો

એકથી વધુ

એક

24.

Mark only one oval.

અનંત

એક થી ઓછો

શૂ�ય

હલકા �કારની કેટલીક વ�તુઓને કેવી વ�તુઓ કહેવાય છે?

જો એ અને બી વ�તુઓ એકબી�ની અવ�ે વ�તુઓ હશે તો �િત મૂ�યસાપે�તા કેવી મળશે?

જો આવકમાં થયેલા ટકાવારી ફેરફાર કરતાં વ�તુની માંગમાં થયેલો ટકાવારી ફેરફાર વધાર ેહોય તો
આવક સાપે�તાનો આવે અંક કેટલો હોય છે?

સંપૂણ� મૂ�ય અનપે� માંગ માટે માંગની મૂ�ય સાપે�તા નો આંક કેટલો હોય છે?
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25.

Mark only one oval.

પાયાની ધરીને સમાંતર

ઉભી ધરીને સમાંતર

ધન

26.

Mark only one oval.

કુલ આવક પ�િત

ટકાવારી પ�િત

િબંદુ પ�િત

27.

Mark only one oval.

સંચાલકીય િનણ�યો લેવામાં ઉપયોગી

આિથ�ક નીિતના ઘડતર માં ઉપયોગી

ઉપરના બંને

28.

Mark only one oval.

મહ�મ

ઓછો

નકારા�ક

સંપૂણ� મૂ�યસાપે� માંગરખેાનો ઢાળ કેવો હોય છે?

માંગની મૂ�યસાપે�તા માપવાની માશ�લ �ારા કઈ પ�િત આપવામાં આવી છે?

માંગની મૂ�ય સાપે�તાનું મહ�વ શું છે?

�ાર ેસીમાંત તુ�ીગુણ શૂ�ય થાય છે �યાર ેકુલ તુિ�ગુણ કેવો હોય છે?
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29.

Mark only one oval.

વધતો �ય છે

ઘટતો �ય છે

નકારા�ક બને છે

30.

Mark only one oval.

એડમ િ�મથ

રોિબ�સન

માસ�લ

31.

Mark only one oval.

જમીન

માનવ િનિમ�ત સાધનો

ઉપરમાંથી કોઈ નહી

32.

Mark only one oval.

લાંબા ગાળામાં

ટંૂકા ગાળામાં

મ�યમ ગાળામાં

�ાર ેસીમાંત તુ�ીગુણ નકારા�ક બને છે �યાર ેકુલ તુિ�ગુણ___________.

સમ-િસમાંત તુ�ીગુણનો િનયમ કોણે આ�યો છે?

માશ�લે આભાસી ભાડાનો �યાલ કોના સંદભ�માં રજુ કય� છે?

ભાડા જવેી આવક સમયના કેવા ગાળામાં ઉદભવે છે?
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33.

Mark only one oval.

ઉ�પાદન ના સાધનો

માનવિનિમ�ત સાધનો

જમીનની ફળ�ુપતા

34.

Mark only one oval.

માશ�લ

એડમ િ�મથ

ડેિવડ િરકાડ�

35.

Mark only one oval.

જોખમ

નવ�વત�ન

અિનિ�તતાઓ

36.

Mark only one oval.

કેઇ�સ

રોિબ�સન

પીગુ

This content is neither created nor endorsed by Google.

ડેિવડ િરકાડ� ભાડા માટે જવાબદાર કોને ગણાવે છે?

સીમાંત જમીનની ક�પના કોણે કરી છે?

જોસેફ શુંમિપટર ના મતે નફા માટે જવાબદાર શું છે?

�યાજનો તરલતા પસંદગી નો િસ�ાંત કોણે આ�યો છે?



17/10/2020 Bharatiya Vidya Bhavan’s Shri Ishvarlal L. P. Arts-Science & J. Shah Commerce College, Dakor Online Internal Examination, October - …

https://docs.google.com/forms/d/1LEE3svl1ED0fUL0t-17ylDRQexIg2toHKT9okxUXvhY/edit 10/10

y g

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

