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Bhavan’s Shri Ishvarlal L. P. A�s-Science &
J. Shah Commerce College, Dakor Online
Internal Examination, October - 2020 B.A.
ECONOMICS (Semester – 5) Paper Code :
UA05CECO25 MANAGERIAL ECONOMICS
Date :10/10/2020                                         Time : 12:00 to 12:30 pm                                                     
Total Marks: 30 
* Required

FULL NAME *

EMAIL ID

Mobile Number *

ROLL NUMBER *
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5.

Mark only one oval.

B.A.

B.Com.

B.Sc.

6.

Mark only one oval.

I

III

V

નીચેના બધાજ ��ોના જવાબ માટે સાચો િવક�પ પસંદ કરો. કુલ ગુણ: 30

7.

Mark only one oval.

ઉ�ોગ

અથ�તં�

પેઠીના

8.

Mark only one oval.

સુરખે આયોજન

કાય�લ�ી સંશોધન

ઉપરો� બધીજ

Class *

Semester *

1. સંચાલકીય અથ�શા�મા__________ના ��ો નો અ�યાસ કરવામાં આવે છે.

2. �ોજ�ેટની કાય��મતાનું મૂ�યાંકન કરવા માટે નીચેમાંથી કઇ ગાિણિતક પ�િતનો ઉપયોગ કરવામાં
આવે છે?
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9.

Mark only one oval.

Other:

િનણ�યીકરણ

ઉ�પાદન

વેચાણ

10.

Mark only one oval.

માંગ અને પુરવઠાના િસ�ાંત �ારા

અિધકતાના િસ�ાંતોમાં

વૈકિ�પક ખચ� ના િસ�ાંત �ારા

11.

Mark only one oval.

મોટો

ઓછો

ન�વો

3. વૃિ�ગત ખચ�-આવકનો (અિધકતા) નો �યાલ કોની સાથે સંકળાયેલો છે?

4. સંચાલક �ાર ેિનણ�ય બદલે છે �યાર ેપેઢીની કુલ આવક અને કુલ ખચ�માં કેવો ફેરફાર થશે? તેની
સમજૂતી કયા િસ�ાંત �ારા આપવામાં આવી છે?

5. જ ેિનણ�યને પિરણામે આવક કરતાં ખચ� માં થતો ઘટાડો ________ હોય તે િનણ�યને યો�ય કહી
શકાય.
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12.

Mark only one oval.

�ગટ

વૈકિ�પક

ગિભ�ત

13.

Mark only one oval.

ટંૂકાગાળા

મ�યમગાળા

લાંબાગાળા

14.

Mark only one oval.

મેકનાયર અને મેિરયમ

ડી.સી. હેગ

�પે�સર અને િસગલમેન

15.

Mark only one oval.

િવદેશ �યાપાર

માંગનું િવ�ેષણ

ખચ�નું િવ�ેષણ

6. સંચાલક કોઈ એક િવક�પનો �વીકાર કરીને અ�ય િવક�પો જતા કર ેછે �યાર ેગુમાવેલા િવક�પોનું
વળતર �વીકારલેા િવક�પ નો ____________ ખચ� બને છે.

7. સંચાલક �ાર ેત�ન નવા જ �લા�ટનો િનણ�ય લે છે તે ___________નો િનણ�ય છે.

8. "સંચાલકીય અથ�શા�માં ધંધાકીય પિરિ�થિતના િવ�ેષણ માટે આિથ�ક િવચાર શૈલીનો ઉપયોગ
થાય છે" આ અિભ�ાય કોનો છે?

9. નીચેમાંથી કઈ બાબતનો સંચાલકીય અથ�શા�ના કાય��ે�માં સમાવેશ થતો નથી?
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16.

Mark only one oval.

ખોટંુ

સાચું

ઉપર માથી કોઈ નહીં

17.

Mark only one oval.

પેઠી

ઔ�ોગીકરણ

ઉ�ોગ

18.

Mark only one oval.

ટકાઉ

ઉ�પાદક

મૂડીગત

19.

Mark only one oval.

ઔ�ોિગક વ�તુ

મૂડીગત વ�તુ

નાશવંત વ�તુ

10. સંચાલકીય અથ�શા� માટે સમ�લ�ી અથ�શા� ઉપયોગી નથી.

11. એક સરખી અથવા ન�કની અવ�ે વ�તુનું ઉ�પાદન કરતી પેઠીઓના સમૂહને શું કહેવાય?

12. જ ેવ�તુઓ લાંબા સમયગાળા સુધી સેવાઓ આપતી હોય તેને કેવી વ�તુ કહેવાય?

13. �થમ વખત ઉપયોગમાં લીધા બાદ ફરીથી ઉપયોગમાં ન લઈ શકાય તેવી વ�તુઓને શું કહેવાય?
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20.

Mark only one oval.

િબન -આિથ�ક

સામાિજક

આિથ�ક

21.

Mark only one oval.

આઉટપુટ

ઈનપુટ

�ોસેિસંગ

22.

Mark only one oval.

ઉ�પાદન

વૈકિ�પક

વેચાણ

23.

Mark only one oval.

બે�કને ચૂકવાતું �યાજ

કાચા માલની ખરીદી

પોતાની પેઢી માટે વપરાતા ઉ�પાદકની માિલકીનું મકાન નું ભાડંુ

14. ધંધાકીય �વૃિ� એ ________ �વૃિ� છે.

15. ધંધાકીય �વૃિ�ના અંતે �ા� થતી વ�તુઓ સેવાઓના �વાહને _______ કહેવામાં આવે છે

16. �ગટ ખચ� અને ગિભ�ત ખચ� બંનેની નોધં _________ખચ�માં લેવામાં આવે છે.

17. નીચેમાંથી કયા ખચ�નો �ગટ ખચ�માં સમાવેશ થતો નથી?
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24.

Mark only one oval.

વધારે

શૂ�ય

ઓછંુ

25.

Mark only one oval.

ટંૂકાગાળા

લાંબાગાળા

મ�યમગાળા

26.

Mark only one oval.

સોનાં

ચાંદી

નાણાં

27.

Mark only one oval.

સંકોચન

વધાશે

િવ�તાર

18. �ાર ેકોઈ એક િનણ�યનો િ�વકાર કરતી વખતે કોઈ જ �યાગ કરવામાં આ�યો ન હોય �યારે
વૈકિ�પક ખચ� _______ હોય છે.

19. સંચાલક �ારા ચાલુ �લા�ટના કોઈ એક િવભાગમાં ઉ�પાદન વધારવાનો િનણ�ય લેવામાં આવે છે
�યાર ેતે _________નો િનણ�ય છે એમ કહી શકાય.

20. અથ�શા�માં _____નું પીઠબળ ધરાવતી ઈ�છા એટલે માંગ.

21. િકંમત ધટતા માંગમાં _______ પામશે
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28.

Mark only one oval.

મંગનો િનયમ

માંગ િવધેય

માંગ િવ�તરણ

29.

Mark only one oval.

માંગ

પુરવઠા

િકમત

30.

Mark only one oval.

રોિબ�સન

માશ�લે

િરકડ�

31.

Mark only one oval.

સમ-સીમાંત તુ�ીગુણ

સીમાંત તુ�ીગુણ

ઘટતા સીમાંત તુ�ીગુણ

22. માંગનો અનેક પિરબળો સાથેનો સંબંધ __________તરીકે વણ�વવામાં આવે છે.

23. માંગને અનુસરીને આકૃિતમાં ફેરવવામાં આવે તો ____ રખેા મળે છે.

24. સૌ�થમ માંગના િનયમને �યવિ�થત સમજૂતી ________ આપી હતી.

25. માંગના િનયમના પાયામાં ________ નો િનયમ રહેલો છે.
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32.

Mark only one oval.

વહેચણી

પસંદગીઓ

િકમત

33.

Mark only one oval.

�ાહકની આવક

િકમત

અિભ�િચ

34.

Mark only one oval.

વેપારી અિભ�ાય પ�િત

કમીશન એજ�ટ અિભ�ાય પ�િત

સામૂિહક અિભ�ાય પ�િત

35.

Mark only one oval.

િનિ��ય

સિ�ય

િ�થર

26. માંગના િવ�તરણ અને સંકોચન માટે જવાબદાર પિરબળ કયું કહેવાય?

27. નીચે પૈકી કયું પિરબળ માંગના વધારા અને ઘટાડા માટે જવાબદાર નથી?

28.િન�ણાતોના અિભ�ાય �ારા સવ��ણની પ�િત ને બી� કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે?

29. પેઢી પોતે વેચાણમાં ફેરફાર લાવવાનો સભાન �ય� ન કર ેતેવા સજંોગોમાં માંગની જ ેઆગાહી
કરવામાં આવે છે તે _______ આગાહી છે.
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36.

Mark only one oval.

ટકાઉપણું

િવ�સિનયતા

ચો�સઈ

This content is neither created nor endorsed by Google.

30. માંગ ની આગાહી ની ઉ�મ પ�િત નું ધોરણ જણાવો.
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