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1.  અર્થશાસ્ત્રની પરિભાષામાાં સાંચાલકીય અર્થશાસ્ત્ર શ ાં છે? 

     (અ) વિવશષ્ઠ શાખા,  (બ) પેટા વિભાગ, (ક) વનયમો 2.  સાંચાલકીય અર્થશાસ્ત્ર નો વ્યિવસ્ત્ર્ત વિકાસ ક્યાિ ેર્યો હતો? 

     (અ) 1950,  (બ) 1948, (ક) 1985 3.  સાંચાલકીય અર્થશાસ્ત્ર કેિ ાં અર્થશાસ્ત્ર છે ? 

     (અ) એકમલક્ષી,  (બ) સમગ્રલક્ષી, (ક) સાંક વચત 4.  સાંચાલકીય અર્થશાસ્ત્ર અને કયા અર્થશાસ્ત્ર તિીકે ઓળખિામાાં આિે છે 

     (અ) પેઢીન ાં અર્થશાસ્ત્ર,  (બ) ઉદ્યોગન ાં અર્થશાસ્ત્ર, (ક) ધાંધાકીય અર્થશાસ્ત્ર 5.  સાંચાલકીય અર્થશાસ્ત્રના અભ્યાસન ાં કેિ ાં કે્ષર છે? 

     (અ) નાન ાં,  (બ) મધ્યમ, (ક) મોટ ાં 6.  સાંચાલકીય અર્થશાસ્ત્ર કેિ ાં વિજ્ઞાન છે? 

     (અ) વ્યિહારુ,  (બ) આદશથ, (ક) ઉપયોગ લક્ષી 7.  સાંચાલકીય અર્થશાસ્ત્ર માાં પેઢી પોતાનો નફો કેિો િાખિા માાંગે છે? 

     (અ) મહત્તમ,  (બ) ન્ય નત્તમ, (ક) સિેિાસ 8.  સાંચાલકીય અર્થશાસ્ત્ર પેઢી અાંગેના કયા ભાગનો અભ્યાસ કિે છે? 

     (અ) સાંચાલનનો,  (બ) ખચથનો, (ક) િેચાણનો 9.  સાંચાલકીય અર્થશાસ્ત્ર ના કાયોને કેટલા વિભાગમાાં િહેંચિામાાં આવ્યા છે ? 

     (અ) 2,  (બ) 3, (ક) 4 10.  પેઢીના સાંચાલનમાાં વનણથય અને પૂિથ આયોજનની પ્રરિયા કેિી હોય છે? 

     (અ) અવત મહત્િની,  (બ) ઓછી મહત્િની, (ક) બાંને 11.  સાંચાલકીય અર્થશાસ્ત્ર માાં આ વનણથયનો વસદધાાંત કેિો સાંબાંધ ધિાિે છે? 

     (અ) ગાઢ,  (બ) ઓછો, (ક) શૂન્ય 12.  સાંચાલકીય અર્થશાસ્ત્રને કયા શાસ્ત્ર તિીકે ઓળખિામાાં આિે છે ? 

     (અ) વનણથયના શાસ્ત્ર,  (બ) આદશથ શાસ્ત્ર, (ક) અન્ય શાસ્ત્ર 13.  વનણથય લેિાર્ી જે જત ાં કિિ ાં પડે છે તે કેિો ખચથ કહેિામાાં આિે છે? 

     (અ) િૈકવપપક ખચથ,  (બ) િૈકવપપક આિક, (ક) સીમાાંત આિક 14.  સીમાાંત ખચથ સિેિાશ ખચથ ઉત્પાદન ખચથ ના કેટલા વિભાગમાાં િગીકિણ કિિામાાં આવ્યા છે? 

     (અ) બે,  (બ) રણ, (ક) ચાિ 15.  ગર્ભથત ખચથ અને સ્ત્પષ્ટ ખચથ કયા ખચથના વિભાગ છે? 

     (અ) ઉત્પાદન ખચથ,  (બ) સિેિાસ ખચથ, (ક) સીમાાંત ખચથ 16.  કયા ખચથને વહસાબમાાં માન્ય િાખિામાાં આિતો નર્ી? 
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     (અ) ગર્ભથત,  (બ) સ્ત્પષ્ટ ખચથ, (ક) સીમાાંત ખચથ 17.  સાંચાલકો વનણથયની પ્રરિયામાાં કયા વિશ્લેષણનો ઉપયોગ કિે છે? 

     (અ) િૈકવપપક ખચથ,  (બ) સ્ત્પષ્ટ ખચથ, (ક) સીમાાંત ખચથ 18.  એક િધાિાના એકમના િેચાણર્ી ક લ આિકમાાં ર્તાાં ફેિફાિને શ ાં કહેિાય છે? 

     (અ) સીમાાંત આિક,  (બ) સિેિાસ આિક, (ક) ક લ આિક 19.  િૃવદધ આિક અને િૃવદધ ખચથનો ખ્યાલ શેમાાં સમાયેલો છે? 

     (અ) િૃવધ્ધ ખ્યાલ,  (બ) સીમાાંત ખ્યાલ, (ક) િટાિ ખ્યાલ 20.  સામાન્ય િીતે કકાંમત અને માાંગ િચ્ચેનો સાંબાંધ કેિો છે? 

     (અ) વ્યાસ્ત્ત,  (બ) સીધો, (ક) વસ્ત્ર્િ 21.  માાંગિેખાનો ઢાળ કેિો હોય છે? 

     (અ) ઋણ,  (બ) ધન, (ક) વક્ષવતજને સમાાંતિ 22.  માાંગિેખા જમણી તિફ ખસેતો માાંગમાાં શ ાં ફેિફાિ આિે છે? 

     (અ) િધાિો,  (બ) ધટાડો, (ક) સાંકોચન 23.  માાંગિેખા ડાબી તિફ ખસેતો માાંગમાાં શ ાં ફેિફાિ આિે છે? 

     (અ) ધટાડો,  (બ) સાંકોચન, (ક) િધાિો 24.  કકાંમત િધતા તે િસ્ત્ત ની માાંગમાાં કેિો ફેિફાિ જોિા મળે છે? 

     (અ) ઘટાડો,  (બ) િધાિો, (ક) શૂન્ય 25.  કકાંમત ઘટતા તે િસ્ત્ત ની માાંગમાાં કેિો ફેિફાિ જોિા મળે છે? 

     (અ) િધાિો,  (બ) ઘટાડો, (ક) શૂન્ય 26.  કકાંમત િધતા િસ્ત્ત ની ખિીદી ઘટે તો તેને શ ાં કહેિાય ? 

     (અ) માાંગન ાં સાંકોચન,  (બ) માાંગન ાં વિસ્ત્તિણ, (ક) માાંગમાાં િધાિો 27.  કકાંમત ઘટતા િસ્ત્ત ની ખિીદી ઘટે તો તેને શ ાં કહેિાય ? 

     (અ) માાંગન ાં વિસ્ત્તિણ,  (બ) માાંગમાાં િધાિો, (ક) માાંગન ાં સાંકોચન 28.  માાંગના પ્રકાિ કેટલાાં છે? 

     (અ) પાાંચ,  (બ) ચાિ, (ક) રણ 29.  કકાંમત ફેિફાિ અને માાંગના ફેિફાિનો ગ ણોત્તિ એટલે શ ાં? 

     (અ) માાંગની મૂપય સાપેક્ષતા,  (બ) માાંગની આિક સાપેક્ષતા, (ક) માાંગની પ્રવત મૂપય સાપેક્ષતા 30.  માાંગમાાં ર્તો % ફેિફાિ = કકાંમતમાાં ર્તો % ફેિફાિ એટલે કેિ ાં મૂપય મળે છે? 

     (અ) એકમ,  (બ) એકમ કિતાાં િધાિે, (ક) એકમ કિતાાં ઓછ ાં 31.  માાંગમાાં ર્તો % ફેિફાિ > કકાંમતમાાં ર્તો % ફેિફાિ એટલે કેિ ાં મૂપય મળે છે? 

     (અ) એકમ કિતાાં િધાિ,ે  (બ) એકમ કિતાાં ઓછ ાં, (ક) એકમ 32.  માાંગમાાં ર્તો % ફેિફાિ < કકાંમતમાાં ર્તો % ફેિફાિ એટલે કેિ ાં મૂપય મળે છે? 

     (અ) એકમ કિતાાં ઓછ ાં,  (બ) એકમ, (ક) એકમ કિતાાં િધાિે 33.  માાંગમાાં ર્તો % ફેિફાિ ૦ હોય અને કકાંમતમાાં % ફેિફાિ ર્ાય ત્યાિે કેિ ાં મૂપય મળે છે? 

     (અ) શૂન્ય,  (બ) એકમ, (ક) એકમ કિતાાં િધાિે 34.  માાંગમાાં % ફેિફાિ ર્તો હોય પિાંત  કકાંમતમાાં % ફેિફાિ શૂન્ય હોય ત્યાિે કેિ ાં મૂપય મળે છે? 

     (અ) અનાંત,  (બ) શૂન્ય, (ક) એકમ 35.  જો માાંગની મૂપય સપેક્ષતાન ાં મૂપય શૂન્ય હોય તો તેને કેિી માાંગની મૂપય સાપેક્ષતા કહે છે? 
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     (અ) સાંપૂણથ મૂપય અનપેક્ષ,  (બ) સાંપૂણથ મૂપય સાપેક્ષ, (ક) એકમ મૂપય સાપેક્ષ 36.  જો માાંગની મૂપય સપેક્ષતાન ાં મૂપય અનાંત હોય તો તેને કેિી માાંગની મૂપય સાપેક્ષતા કહે છે? 

     (અ) સાંપૂણથ મૂપય સાપેક્ષ,  (બ) એકમ મૂપય સાપેક્ષ, (ક) સાંપૂણથ મૂપય અનપેક્ષ 37.  જો માાંગની મૂપય સપેક્ષતાન ાં મૂપય એક હોય તો તેને કેિી માાંગની મૂપય સાપેક્ષતા કહે છે? 

     (અ) એકમ મૂપય સાપેક્ષ,  (બ) સાંપૂણથ મૂપય અનપેક્ષ, (ક) સાંપૂણથ મૂપય સાપેક્ષ 38.  જો માાંગની મૂપય સપેક્ષતાન ાં મૂપય એક કિતાાં િધાિે  હોય તો તેને કેિી માાંગની મૂપય સાપેક્ષતા કહ ેછે? 

     (અ) મૂપય સાપેક્ષ,  (બ) મૂપય અનપેક્ષ, (ક) સાંપૂણથ મૂપય સાપેક્ષ 39.  જો માાંગની મૂપય સપેક્ષતાન ાં મૂપય એક કિતાાં ઓછ ાં હોય તો તેને કેિી માાંગની મૂપય સાપેક્ષતા કહ ેછે? 

     (અ) મૂપય અનપેક્ષ,  (બ) મૂપય સાપેક્ષ, (ક) સાંપૂણથ મૂપય સાપેક્ષ 40.  મોજ શોખની િસ્ત્ત ઓ માટેની માાંગની મૂપય સાપેક્ષતા કેિી હોય છે? 

     (અ) ઋણ અને એકમર્ી ઓછી,  (બ) મૂપય સાપેક્ષ, (ક) સાંપૂણથ મૂપય સાપેક્ષ 41.  માાંગની મૂપય સાપેક્ષતા માપિાની કેટલી પધ્ધવતઓ છે ? 

     (અ) રણ,  (બ) ચાિ, (ક) બે 42.  માાંગની મૂપય સાપેક્ષતા માપિાની ટકાિાિી પધ્ધતી કોણે આપી ? 

     (અ) ફ્લેક્ષ,  (બ) માશથલ, (ક) પીગ  43.  માાંગની મૂપય સાપેક્ષતા માપિાની ક લ ખચથની પધ્ધતી કોણે આપી ? 

     (અ) માશથલ,  (બ) પીગ , (ક) ફ્લેક્ષ 44.  ચાલ  પેદાશો માટે માાંગની આગાહીની પધ્ધવતઓ કેટલી છે? 

     (અ) પાાંચ,  (બ) છ, (ક) ચાિ 45.  પ િક િસ્ત્ત ઓની માાંગની પ્રવત મૂપય સાપેક્ષતા કેિી હોય છે? 

     (અ) ઋણ,  (બ) ધન, (ક) શૂન્ય 46.  કઈ પદધવતમાાં માાંગનો ચોક્કસ અાંદાજ NCAER, NBER, IIMના વનષ્ણાતોની સેિા લેિાય છે? 

     (અ) વનષ્ણાતોનો અવભપ્રાય,  (બ) િલણ, (ક) વનદશથન પધ્ધવત 47.  પેઢી કક્ષાએ માાંગની આગાહીન ાં કેટલાાં ભાગમાાં વિભાજન કિિામાાં આિે છે? 

     (અ) રણ,  (બ) ચાિ, (ક) બે 48.  માાંગની આગાહીનો અાંદાજ મેળિિા કેટલાાં પ્રકાિના પરિબળો છે? 

     (અ) બે,  (બ) રણ, (ક) ચાિ 49.  મૂળભૂત િીતે માાંગની આગાહીની કેટલી પધ્ધવતઓ છે? 

     (અ) બે,  (બ) રણ, (ક) ચાિ 50.  નિી પેદાશ માટે કોઈ વિવશષ્ટ માાંગની આગાહી કિિા કેટલી સાંભવિત િીતો છે? 

     (અ) છ,  (બ) પાાંચ, (ક) ચાિ 
 

Answer KEY 
1.  (અ) વિવશષ્ઠ શાખા,   2.  (અ) 1950,   3.  (અ) એકમલક્ષી,   4.  (અ) પેઢીન ાં અર્થશાસ્ત્ર,   5.  (અ) નાન ાં,   6.  (અ) વ્યિહારુ,   

7.  (અ) મહત્તમ,   8.  (અ) સાંચાલનનો,   9.  (અ) 2,   10.  (અ) અવત મહત્િની,   11.  (અ) ગાઢ,   12.  (અ) વનણથયના શાસ્ત્ર,   

13.  (અ) િૈકવપપક ખચથ,   14.  (અ) બે,   15.  (અ) ઉત્પાદન ખચથ,   16.  (અ) ગર્ભથત,   17.  (અ) િૈકવપપક ખચથ,   18.  (અ) 

સીમાાંત આિક,   19.  (અ) િૃવધ્ધ ખ્યાલ,   20.  (અ) વ્યાસ્ત્ત,   21.  (અ) ઋણ,   22.  (અ) િધાિો,   23.  (અ) ધટાડો,   24.  (અ) 
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ઘટાડો,   25.  (અ) િધાિો,   26.  (અ) માાંગન ાં સાંકોચન,   27.  (અ) માાંગન ાં વિસ્ત્તિણ,   28.  (અ) પાાંચ,   29.  (અ) માાંગની મૂપય 
સાપેક્ષતા,   30.  (અ) એકમ,   31.  (અ) એકમ કિતાાં િધાિે,   32.  (અ) એકમ કિતાાં ઓછ ાં,   33.  (અ) શૂન્ય,   34.  (અ) અનાંત,   

35.  (અ) સાંપૂણથ મૂપય અનપેક્ષ,   36.  (અ) સાંપૂણથ મૂપય સાપેક્ષ,   37.  (અ) એકમ મૂપય સાપેક્ષ,   38.  (અ) મૂપય સાપેક્ષ,   39.  (અ) 

મૂપય અનપેક્ષ,   40.  (અ) ઋણ અને એકમર્ી ઓછી,   41.  (અ) રણ,   42.  (અ) ફ્લેક્ષ,   43.  (અ) માશથલ,   44.  (અ) પાાંચ,   45.  

(અ) ઋણ,   46.  (અ) વનષ્ણાતોનો અવભપ્રાય,   47.  (અ) રણ,   48.  (અ) બે,   49.  (અ) બે,   50.  (અ) છ  

 
 


