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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
Economics (Semester – V ) Paper Code :
UA05CECO21 Paper Name : Micro
Economics
Date :06/10/2020                                         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

Give the answer of the following multiple choice questions. [attempt all] [30] નીચેના
બધાજ ��ોના જવાબ માટે સાચો િવક�પ પસંદ કરો.

7.

Mark only one oval.

પૂણ� હરીફાઈ

ઈ�રવાળું

�ી હ�તક

અ�પ હ�તક

Class *

Semester *

સામનગુણી વ�તુના ભાવ હેરફેર ખચ� અને વાહન�યવહાર ખચ�ને બાદ કરતાં એકસરખા �વત�માન
હોય �યાર ેતેવા બ�રને �ાં બ�ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ?
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8.

Mark only one oval.

સમાન

અસમાન

વધતા

ઘટતા

9.

Mark only one oval.

ટંૂકા

મ�યમ

લાંબા

કહી શકાય નિહ

10.

Mark only one oval.

સીમંત આવક અને સીમાંત ખચ� એક સરખા

સીમાંત આવક ઘટે સીમાંત ખચ� વધે

સીમાંત આવક ઘટે સીમાંત ખચ� વધે

સીમાંત આવક અને સીમાંત ખચ� બં�ે ઘટે

પૂણ� હરીફાઈ વાળા બ�ર માં વ�તુ ના ભાવ કેવા હોય છે ?

કયા સમયગાળા દર�યાન ઉ�ોગ માં નવી પેઢીઓ દાખલ થાય સકતી નથી તેમજ કોઈ પેઢી ઉ�ોગ
છોડી જઈ સકતી નથી

પૂણ� હરીફાય વાળા બ�રમાં પેઢીની સમતુલા �ાર ેજોવા મળે છે ?
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11.

Mark only one oval.

V

U

∩

ꓥ

12.

Mark only one oval.

િકમત સરરેાશ ખચ� થી વધાર ેહોય �યારે

િકમત સરરેાસ ખચ� થી ઓછી હોય �યારે

િકમત સરરેાસ ખચ� થી િ�થર હોય �યારે

િકમત સરરેાસ ખચ� થી શૂ�ય હોય �યારે

13.

Mark only one oval.

વધારે

ઓછી

સરખી

શૂ�ય

પૂણ� હરીફાઈ વાળા બ�રમાં પેઢીની સરરેાશ ખચ� રખેા કેવા આકારની હોય છે ?

પૂણ� હરીફાઈ વાળા બ�ર માં લાંબાગાળા માં પેઢીઓને અસાધારણ નફો �ાર ે�ા� થાય છે ?

પૂણ� હરીફાઈ વાળા બ�રમાં લાંબા ગાળા માં િકમત સરરેાસ ખચ� કરતા કેવી હોય છે ?
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14.

Mark only one oval.

મુ�

િનષેધ

િ�થર

કહી સકાય નિહ

15.

Mark only one oval.

અસં�ય

મા� એક

મા� બે

મા� થોડી

16.

Mark only one oval.

પૂણ� હરીફાઈ

ઈ�રાવાળા

િ� હ�તક

અ�પ હ�તક

ઇ�રામાં નવી પેઢીઓનો �વેશ કેવો હોય છે ?

ઇ�રામાં નવી પેઢીઓની સં�યા કેટલી હોય છે ?

કેવા બ�ર માં વ�તુ ની િકમત પર અંકુશ હોય છે ?
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17.

Mark only one oval.

પૂણ� હરીફાઈ

િ� હ�તક

ઈ�રાવાળા

અ�પ હ�તક

18.

Mark only one oval.

�યિ�લ�ી

વ�તુલ�ી

�થળ લ�ી

સમયલ�ી

19.

Mark only one oval.

ઓછુ

શૂ�ય

િ�થર

વધારે

ભારત દેશમાં આવેલું ર�ેવે તં� કયા બ�ર માં સમાવેશ થાય છે ?

�ાહકો પાસે થી જુદા જુદા �થળે જુદી જુદી િકમત લેવામાં આવે તો તેને કયા �કારનો ભેદભાવ
કહેવામાં આવે છે

ઈ�રવાળા બ�રમાં ઇ� કદ કરતા કેવું ઉ�પાદન હોય �યાર ે�ાહકોને ઉંચી કીમત ચૂકવવી પડે છે
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20.

Mark only one oval.

ઈ�રયુ� હરીફાઈ

અ�પ હ�તક

િ� હ�તક

પૂણ� હરીફાઈ

21.

Mark only one oval.

વેચાણ ખચ�

ઉ�પાદન ખચ�

સરરેાસ ખચ�

�મ ખચ�

22.

Mark only one oval.

ઈ�રયુ� હરીફાઈ માં

અ�પ હ�તક ઇ�રામાં

િ� હ�તક ઇ�રામાં

પૂણ� હરીફાઈમાં

પૂણ� હરીફાઈ ન હોય તથા શુ� ઈ�રો ન હોય તેવી બ�ર �ય���થાને શું કહેવામાં આવે છે ?

વ�તુનું ઉ�પાદન કરવા માટે જ ેખચ� કરવામાં આવ છે તેને શું કહેવામાં આવે છે ?

કયા બ�ર માં પેઢીની માંગ રખેા અિનિણ�ત હોય છે ?
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23.

Mark only one oval.

�ાહકો

ઉ�પાદકો

બ�ક

સરકાર

24.

Mark only one oval.

ઈ�રયુ�

અ�પ હ�તક

શુ�

ઇ�

25.

Mark only one oval.

અંતગ�ળ

બિહગ�ળ

ઉભી ધરી ને સમાંતર

આડી ધરી ને સમાંતર

ભાવ હરીફાઈ કોની �િ� એ લાભદાયક છે ?

વેચાણ ખચ� કયા બ�ર ની િવશેષતા છે ?

સમ ઉ�પાદન રખે નો ઢાળ કેવો હોય છે ?
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26.

Mark only one oval.

એક સરખો ખચ� ધરાવતી રખેા

સાધન િકમત ગુણોતર દશા�વતી રખેા

એક સરખું ઉ�પાદન આપતા સંયોજનો દશા�વતી રખેા

એક સરખો સંતોશ આપતી રખેા

27.

Mark only one oval.

િહ�સ

માશ�લ

એજવથ�

પીગું

28.

Mark only one oval.

માંગ રખેા

પુરવઠા રખેા

તક રખેા

તટ�થ રખેા

સમ ઉ�પાદન રખેા

તટ�થ રખેા ની સૌ �થમ રજૂઆત કરનાર અથ�શા�ી

બે વ�તુઓનો સરખો સંતોસ આપતા સંયોજનો દશા�વતી રખેા
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29.

Mark only one oval.

બે

�ણ

ચાર

એક

30.

Mark only one oval.

કાપે છે

છેડે છે

�પશ� છે

સમાંતર હોય

31.

Mark only one oval.

વેચાણ ખચ�

ઉ�પાદન ખચ�

સરરેાશ ખચ�

�મ ખચ�

સમ ઉ�પાદન િવ�ેષણ માં ઉ�પાદકની સમતુલા ની કેટલી શરતો છે ?

પેઢીની સમતુલા ના િબંદુ એ સમ ખચ� રખેા સમ ઉ�પાદન રખેા ને

કાચા માલ ની િકમત ,જમીન ,મકાનનું ભાડંુ ,વેતન ,�યાજ વગેર ેખચ� ને કયો ખચ� કહેવાય છે ?
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32.

Mark only one oval.

વેચાણ ખચ�

ઉ�પાદન ખચ�

સરરેાશ ખચ�

મૂડી ખચ�

33.

Mark only one oval.

માંગ ની મુ�ય સાપે�તા એકમ કરતા ઓછી

માંગ ની મુ�ય સાપે�તા એકમ કરતા વધુ

માંગ ની મુ�ય સાપે�તા માં તફાવત

માંગ ની મુ�ય સાપે�તા એકસરખી

34.

Mark only one oval.

�ણ

ચાર

બે

છ

વ�તુની માંગ વધારવા માટે જ ેખચ� કરવામાં આવે છે તેને શું કહેવામાં આવે છે ?

િકમત ભેદભાવ �ાર ેનફાકારક બને છે ?

કારણ ની �િ�એ ઈ�રાના કેટલા �કાર છે ?
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35.

Mark only one oval.

અસં�ય

એક

બે

થોડી

36.

Mark only one oval.

ડાબી બાજુ થી જમણી બાજુ નીચે તરફ

ડાબી બાજુ થી જમણી બાજુ ઉપર તરફ

જમણી બાજુ થી ડાબી બાજુ નીચે તરફ

જમણી બાજુ થી ડાબી બાજુ ઉપર તરફ

This content is neither created nor endorsed by Google.

પૂણ� હરીફાઈ બ�રમાં વેપારીઓની સં�યા કેટલી હોય છે ?

ઇ�રદારની સરરેાશ આવક રખેા કઈ બાજુ ઢળતી હોય છે ?
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