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[Time: Three Hours] [ Marks:100] 

Please check whether you have got the right question paper. 

N.B: 1. Attempt any five questions selecting not more than three from any each section. 

2. Figures to the right indicate full marks.  

3. Draw neat diagrams wherever necessary. 
 

  Section –I 
 

 

Q.1.  Attempt any two of the following :  

  a) What are the types of price leadership? Discus the low cost price leadership model. 10 

  b) With the help of kinked demand curve hypothesis, explain price rigidity in oligopoly. 10 

  c) Explain Prisoner’s dilemma strategy in Game Theory.  
 

10 

Q.2  Attempt any two of the following:  

  a) Show how factor price is determined under perfect competitive market. 10 

  b) Discuss the Modern Theory of Rent.  10 

  c) Explain Risk Bearing and Uncertainty Theory of Profit.  
 

10 

Q.3  Attempt any two of the following.  

  a) Discuss the attainment of a general equilibrium in production. 10 

  b) Explain marginal conditions of efficiency in exchange in Pareto optimality. 10 

  c) Show the relationship between marginal conditions of Pareto optimality and perfect 

competition. 
 

10 

Q.4  Attempt any two of the following :  

  a) What is search cost? Explain the process of search cost. 10 

  b) What is adverse selection? Explain how market signaling can be used to overcome this 

problem. 

10 

  c) Discus the principal - agent problem. 
 

10 

  Section II 
 

 

Q.5  Attempt any two of the following.  

  a) Explain how the equilibrium income and interest rate is determined in IS-LM model. 10 

  b) Show the relationship between slope of LM curve and effectiveness of fiscal policy.   10 

  c) Explain the trade-off between unemployment and inflation with the help of Philips curve.    
 

10 

Q.6  Attempt any two of the following.  

  a) Discuss the Modern theory of international trade.  10 

  b) Explain, with the help of offer curves, the determination of equilibrium terms of trade. 10 

  c) Explain protective trade policy?  
 

10 

Q.7  Attempt any two of the following.  

  a) Discuss how the demand for and supply of foreign exchange determine exchange rate. 10 

  b) Explain the relative efficiency of monetary policy under fixed exchange rate and perfect 

capital mobility in Mundell Fleming model. 

10 

  c) Explain the concept and causes for currency crisis. 

  

10 

Q.8  Attempt any two of the following :  

  a) Explain the ability to pay principle of Taxation. 10 

  b) Describe incidence of taxation under different elasticity of supply.   10 

  c) Discuss the Coase theorem. 10 
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[वळे : तीन तास] [ गणु : १००] 

सचूना:    १. कोणतेही पाच प्रश्न सोडवा परंत ूएका ववभागातील जास्तीत जास्त तीन प्रश्न सोडवा. 

२. उजवीकडील  अकं पणूण गणु दर्णववतात. 

३. आवश्यक तेथे सबुक आकृत्या काढा.    

विभाग – १ 

प्र.१  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.   

 अ) वकंमत नेततृ्वाचे प्रकार कोणते आहते? अल्प खचण वकंमत नेततृ्व प्रतीमानाचे स्पष्टीकरण करा. १० 

 ब) दतंरू मागणी वक्र गवृहतकाच्या सहाय्याने अल्पाविकार बाजारपेठेतील वकंमतीच्या ताठरपणाचे स्पष्टीकरण करा. १० 

 क) खळे वसद्ांतातील कैद्याच्या पेचप्रसंग डावपेचांचे स्पष्टीकरण करा. 

 

१० 

प्र.२  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.  

 अ) पणूण स्पिाण असताना उत्पादक घटकांची वकंमत कर्ी ठरववली जाते ते दाखवा. १० 

 ब) खडंाच्या आिवुनक वसद्ांताची चचाण करा. १० 

 क) नफ्याच्या िोका व अवनविततेच्या वसद्ांताचे स्पष्टीकरण करा. 

 

१० 

प्र.३  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.  

 अ) उत्पादनातील सावणजवनक समतोलाची चचाण करा. १० 

 ब) पयाणप्तेच्या संदभाणत पॅरेटोच्या वसमांत अटींचे स्पष्टीकरण करा. १० 

 क) पॅरेटोचा वसमांत पयाणयीता अटी व पणुण स्पिाण यातील संबंि दर्णवा. 

 

१० 

प्र.४  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.  

 अ) र्ोि खचण म्हणज ेकाय? र्ोि खचाणची प्रवक्रया स्पष्ट करा.  १० 

 ब) प्रवतकूल वनवड म्हणज ेकाय? बाजार संकेताचा इर्ाऱ्याद्वारे प्रवतकूल वनवडीतील समस्या कर्ी सोडववली जाते ते स्पष्ट 

करा. 

१० 

 क) मालक-प्रवतवनिी समस्येची चचाण करा. 

 

विभाग – २ 

 

१० 

प्र.५  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.  

 अ) संतवुलत उत्पन्न व व्याजदर IS-LM प्रवतमानात कसे ठरववले जातात ते स्पष्ट करा. १० 

 ब) राजकोषीय िोरणाची पररणामकारकता LM वक्राच्या उतारावर कसा अवलंबनू असतो ते स्पष्ट करा.  १० 

 क) फीवलप्स वक्राच्या साह्याने महागाई व बेरोजगारीतील द्वद्व ं(trade-off) स्पष्ट करा. 

  

 

 

 

१० 
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प्र.६  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.  

 अ) आतंरराष्ट्रीय व्यापाराच्या आिवुनक वसद्ांताची चचाण करा. १० 

 ब) प्रस्ताव वक्राच्या सहाय्याने संतवुलत व्यापार र्ती कर्ा वनवमणत होतात ते स्पष्ट करा. १० 

 क) संरवित व्यापार स्पष्ट करा. 

 

१० 

प्र.७  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.  

 अ) वववनमय दर हा परकीय चलनाची मागणी व परुवठ्यानसुार करा वनवित होतो त्याचे स्पष्टीकरण करा. १० 

 ब) मुडेंल फ्लेवमगं प्रतीमानात भांडवल पणुण गवतर्ील व वववनमय दर ताठर असताना चलनववषयक िोरणाची 

पररणामकारकता स्पष्ट करा. 

१० 

 क) चलन आपत्ती संकल्पना आवण त्याची कारण ेस्पष्ट करा. 

 

१० 

प्र.८  खालीलपैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडवा.  

 अ) कराचे करदये िमता तत्त्व स्पष्ट करा १० 

 ब) परुवठ्याच्या लववचकतेतील बदलाचा कर आकारणी वर होणारा पररणाम स्पष्ट करा. १० 

 क) कोसच्या प्रतीमानाची चचाण करा १० 

 


