
Time: 2 Hours                                                                Marks: 60 marks  

वेळ: २ तास                                 एकूण गुण: ६०

NB:
1 Question No.1 is compulsory and carries 15 marks
१ प्रश्न  क्र .1 अनिवार्य आहे आणण प्रश्नास  १५ गुण आहे
2

Attempt any five questions from Question No. 2 to 11. Each of these 

questions carries 9 marks

२ प्रश्न  क्र . २ िे प्रश्न  क्र . ११ मधूि पाच प्रशे्न  सोदवा. प्रत्रे्क प्रश्नास  ९ गुण

3 In case of dispute the English version of paper shall be considered 

३ भाषाांतर मध्रे् तफावत असल्र्ास इांग्रजी प्रत ही मूळ प्रत म्हणूि ग्राह 
धरण्र्ात जाईल.

1a) What do we mean by 'scarce resources'? Why are resources scarce?  15
दरु्लभ सामग्री' म्हणजे काय? सामग्री दरु्लभ का असते? 

OR

1b)
How does technology affect the mass media? How does technology affect 

society?
15

तंत्रज्ञानाचा जन माध्यमांवर आणण समाजावर काय पररणाम होतो? 

2

What are the skill sets required by a journalist today that are different 

from those required before liberalization? How has this affected the 

employability and earnings of individuals?

9

उदारमतवादी धोरण स्वीकारण्याअगोदरच्या काळाच्या तुर्नेत आता पत्रकारांत 
कुठरे् कौशल्य अपेणित आहे? याचा पररणाम नोकरी आणण कमाईवर काय 
झार्ा आहे? 

3 How has user generated content affected the media economy in India? 9

माध्यम वापरणायाांनी स्वतःच ववषय नननमलती करण्याचा पररणाम भारताच्या 
माध्यम अर्लकारणावर काय पररणाम होतो?

4
What are the differences between the command, market and mixed 

economies?
9

आदेशात्मक, बाजारी ककंवा संनमश्र अर्लव्यवस्र्ांमधे काय अतंर आहे?
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5
Describe how Facebook earns its revenues. How has this affected 

the media economy?
9

फेसबुक आपरे् उत्पन्न कशातून नमळवते? याचा पररणाम माध्यम 
अर्लकारणावर काय झार्ा?

6
What are supply and demand? How do they work together to maintain 
the economic system?

9

मागणी आणण पुरवठा म्हणजे काय? अर्लव्यवस्र्ा किकवून ठेवण्यासाठी दोन्ही 
एकत्र कसे काम करतात?

7
What do you think is the employability scenario in the news media? Give 

reasons for the same.
9

बातमी माध्यमांमधे नोकरी नमळण्याबाबतचे नचत्र कसे आहे व त्याची कारणे 
काय ते सांगा.

8 How has the mobile phone affected demand for content in India? 9

भारतात ववषयांच्या मागणीवर मोबाईर् फोनचा पररणाम काय झार्ा आहे?

9

The quality of news demanded by society determines the quality of the 

news organizations in that society. Explain the statement from 

an economic perspective.

9

ज्या दजालच्या बातम्यांची समाजात मागणी असते त्याच प्रकारची बातमी 
व्यवस्र्ा त्या समाजात असते. अर्लकारणाच्या दृष्टीकोनातून  या वाक्याचा 
मागोवा घ्या.   

10 Describe the market for music in India. 9
संगीतासाठीचा भारतात बाजार कसा आहे? 

11 Write short note on the following 9
a) Macroeconomics  स्र्रू् अर्लशास्त्र 5
b) Elasticity of demand    मागणीची र्वनचकता 4
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