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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, seating not more than three from any one section. 

2. Figures to the right indicates full marks. 
3. Draw neat diagrams whenever necessary. 

 

  Section I  
Q.1  Attempt any two of the following   

 a) Explain Cournot model of oligopoly.  10 
 b) Explain how price output is determined under low cost price leadership model. 10 
 c) Discuss the price output determination under market sharing cartel.  

 
10 

Q.2  Attempt any two of the following     
 a) Discuss the factor price determination under perfect competition in product and factor market. 10 
 b) Explain the loanable funds theory of interest rate.  10 
 c) “Profit is a reward for uncertainty bearing” Discuss. 

 
10 

Q.3  Attempt any two of the following    
 a) Discuss the concept of general equilibrium and its existence.  10 
 b) How are Pareto optimality conditions achieved under perfect completion?  10 
 c) Discuss the Kaldor-Hicks composition criterion of social welfare.  

 
10 

Q.4  Attempt any two of the following    
 a) What is asymmetric information? Explain it with the help of market for used cars.  10 
 b) Explain principal-agent problem and suggest measures to overcome it. 10 
 c) Explain the efficiency wage theory.  10 
  Section II  

Q.5  Attempt any two of the following    
 a) Derive the IS curve and explain its features. 10 
 b) Explain the impact of fiscal policy on equilibrium national income and interest rate under IS-LM model. 10 
 c) Explain the long term Philips curve.  

 
10 

Q.6  Attempt any two of the following    
 a) Explain fixed exchange rate system. 10 
 b) Explain purchasing power parity theory of exchange rate.  10 
 c) Discuss the monetary and non-monetary measures of correcting disequilibrium in the balance payments. 

 
10 

Q.7  Attempt any two of the following    
 a) Explain the comparative cost advantages theory of international trade. 10 
 b) Explain determination of equilibrium terms of trade with the help of offer curves.  10 
 c) What is tariff? Explain its effects.  

 
10 

Q.8  Attempt any two of the following    
 a) Explain the features of public goods.  10 
 b) Explain Lindhal’s model of benefit principle of taxation.  10 
 c) Discuss the excess burden of taxation. 

 
 
 

10 
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[वेळ: ३ तास] [एकूण गणु:१००] 

Please check whether you have got the right question paper. 

सचूना: १. कोणतहेी पाच प्रश्न सोडवा, परंत ुएका ववभागातील जास्तीती जास्त तीन प्रश्न सोडवा. 
२. उजवीकडील अकं पणूण गणु दर्णववतात. 
३. आवश्यक तथेे सबुक आकृत्या काढा. 
ववभाग - १ 

प्र.१  खालीलपकैी कोणतहेी दोन प्रश्न सोडवा.    

 अ) कुनोचे अल्पपष्ठाधिकार (Oligopoly) प्रततमान स्पष्ट करा. १० 

 ब) अपपखचच ककमतं नेततृ्व प्रततमानामध्ये ककंमत आणण उत्पादन तनल्श्चत कशी होत ेत ेस्पष्ट करा.  १० 

 क) बाजार ववभागणी काटेल मध्ये ककमतं उत्पादन तनल्श्चतीची चचाच करा. 
 

१० 

प्र.२  खालीलपकैी कोणतहेी दोन प्रश्न सोडवा.    

 अ) वस्त ूआणण घटक बाजारात पणूच स्पिाच असताना उत्पादन घटक ककमतं तनल्श्चतीची चचाच करा. १० 

 ब) व्याजाचा कजाचऊ तनिी ससद्ांत स्पष्ट करा.  १० 

 क) “अतनल्श्चतता पत्करण्याचा मोबदला म्हणजे नफा” चचाच करा. 
 

१० 

प्र.३  खालीलपकैी कोणतहेी दोन प्रश्न सोडवा.   

 अ) सावचत्रिक समतोल ही सकंपपना व ततच्या अल्स्तत्वाची चचाच करा.  १० 

 ब) पणूच स्पिेच्या व्यवस्थेत पॅरेटोच्या पयाचप्ततचे्या अटी कशा सािपया जातात त ेस्पष्ट करा. १० 

 क) कॅपडोर –हहक्स याच्या सामाल्जक कपयाण ‘नकुसान भरणारी तत्वांची’ चचाच करा  

 

१० 

प्र.४  खालीलपकैी कोणतहेी दोन प्रश्न सोडवा.    

 अ) ववषम माहहती म्हणजे काय? जुन्या कारच्या बाजारपेठेच्या सहाय्याने त्याचे स्पष्टीकरण करा  १० 

 ब) मालक - प्रतततनिी समस्यचेे स्पष्टीकरण  करा व ती कमी करण्यासाठी उपाय सचुवा. १० 

 क) कायचक्षम वेतन ससद्ांताचे स्पष्टीकरण करा.  १० 

  ववभाग - २  

प्र.५  खालीलपकैी कोणतहेी दोन प्रश्न सोडवा.    

 अ) IS वक्र काढून त्याच्या वसैशष्टयांच ेस्पष्टीकरण करा. १० 

 ब) IS-LM प्रतीमानाच्या सहाय्याने राजकीय िोरणाच्या बदलामळेु सतंसुलत राष्रीय उत्पन्न व व्याजदरावरील 
होणाऱ्या पररणामाचंी चचाच करा.  

१० 

 क) दीघचकालीन कफलीप्स वक्र स्पष्ट करा. 
 

१० 

प्र.६  खालीलपकैी कोणतहेी दोन प्रश्न सोडवा.    

 अ) ल्स्थर ववतनमयदर प्रणाली स्पष्ट करा. १० 

 ब) ववतनमय दराचा क्रयशक्ती समता ससद्ांत स्पष्ट करा. १० 

 क) व्यवहार शषेातील असमतोल कमी करण्याऱ्या मौहिक व अमौहिक उपायाचंी चचाच करा. 
 

१० 
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प्र.७  खालीलपकैी कोणतहेी दोन प्रश्न सोडवा.  

 अ) आंतरराष्रीय व्यापाराचा तलुनात्मक खचच लाभ ससद्ांत स्पष्ट करा. १० 

 ब) प्रस्ताव वक्राच्या सहाय्याने सतंसुलत व्यापार शती कशा तनल्श्चत होतात. त्याच ेस्पष्टीकरण करा. १० 

 क) जकात म्हणजे काय? त्याच्या पररणामाचे स्पष्टीकरण करा. 
 

१० 

प्र.८  खालीलपकैी कोणतहेी दोन प्रश्न सोडवा.  

 अ) सावचजतनक वस्त ूम्हणजे काय? त्यांची वसैशष्टये स्पष्ट करा. १० 

 ब) सलडालं यांच्या कराचा लाभ तत्त्व पररणामाची चचाच करा. १० 

 क) अततररक्त कर भाराची चचाच करा. १० 

 


