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Q1.  In oligopoly market there are --------- firms.  

 अल्पाधधकारात पेढ्ाांची सांख्या --------- असते. 

A. More / जास्त  

B. Medium / मध्यम 

C. Few / अल्प 

D. One / एक 

 

Q2.    --------- is the simple and easy form of oligopoly market. 

 अल्पाधधकाराचे एक सरळ व सोपे रूप --------- आहे. 

A. Monopoly / एकाधधकार 

B. Duopoly / द्वयाधधकार 

C. Perfect competition / पूणण स्पधाण  

D. Monopolistic competition / एकाधधकारयुक्त स्पधाण 

 

Q3. If perfect competition exists in factor market, wages of labours are --.  

 घटक बाजारात पूणण स्पधाण असताांना सवण श्रधमकाांना धमळणारी मजूरी -----

असते. 

A. Equal / समान 

B. Different / धभन्न 

C. Unequal / धवषम 

D. Zero / शून्य 

 

Q4. --------- is the return of land which gets to the owner of land.  

 भूमीच्या मुलभूत व अधवनाशी गुणधमाणचा वापर केल्याबद्दल भूमीच्या 

मालकाांना धमळणारा मोबदला म्हणजे काय ?   

A. Interest / व्याज 

B. Wages / मजूरी 



C. Profit / नफा 

D. Rent / खांड 

 

Q5.  MRT stands for --------------.  

 MRT चे पूणण रूप ------------ हे आहे. 

A. Marginal rate of technology / Marginal rate of technology 

B. Marginal rate of transformation / Marginal rate of transformation 

C. A and B both / अ आधण ब दोन्ही  

D. Only A / फक्त अ बरोबर 

 

Q6.  The major cost of search is the time required to ----------------.  

 शोध खचाणसाठी ---------------- आवश्यक आहे. 

A. Learn about consumption / उपभोगासाठी धशकणे. 

B. Learn about the product / उत्पादासांबांधी धशकणे. 

C. Learn about the cost / खचाणधवषयी धशकणे. 

D. Learn about the investment / गुांतवणुकीधवषयी धशकणे. 

 

Q7. The IS curve shifts to the left when ----------.  

 आय एस वक्र डावीकडे बदलला तेव्हा -----------. 

A. Taxes increase / कर वाढतो 

B. Government spending increases / सरकारी खचण वाढतो 

C. The money supply increases / पैशाचा पुरवठा वाढतो 

D. Taxes decrease / कर कमी 

 

Q8. A source of demand for foreign exchange is -------------.  

------------- परकीय चलन मागणीचा स्रोत आहे. 

A. Brokerage of goods & services / वसू्त व सेवाांची दलाली 

B. Smuggle of goods & services / वसू्त व सेवाांची तस्करी 

C. Export of goods & services / वसू्त व सेवाांची धनयाणत 

D. Import of goods & services / वसू्त व सेवाांची आयात 

 

 



Q9. Who explain the term Absolute Cost Advantage? 

 धनरपेक्ष खचण लाभाची सांकल्पना कोणी माांडली ? 

A. Adam Smith / अॅडम स्मिथ 

B. Thomas Malthus / थॉमस माल्थस 

C. Leontief / धलऑन्टीफ 

D. Heckscher – Ohlin / हेक्चर ओहलीन  

 

Q10. ------------- is the person who ultimately bears the burden of tax money 

price? 

 व्यक्ती अांधतमतः  कराचा पैशाचा बोजा सहन करते त्याला -------------  असे 

म्हणतात.    

A. Impact of tax / कराघात  

B. Shifting of tax / कर सांक्रमण  

C. Incidence of tax / करभार 

D. All of the above / वरीलपैकी सवण 

 

 


