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૧.

આર્થિક રયકલ્નાઓ કે ર્વદ્ાાંત કેલા શમ ત લધાયે ઉમગી થામ?
ુ દળશક
(a) ગણ

૨.

ુ દળશક
(b) ગણ

(b) ખટ

(b) ૨

(d) ઉત્ાદન

(c) ફે કે ફેથી લધાયે

(d) શ ૂન્મ

(b) વાધ્મ

(c) વાધન અને વાધ્મ

(d) નપ

(b) ૧૦ લશ ભાટે

(c) ના

(d) ૨૦ લશ ભાટે

દયે ક વાધનના લૈકલ્લ્ક ઉમગ શમ છે એ લાત વાર્ી છે ?
(a) શા

૯.

(c) અછત

આર્થિક વભસ્મા કઇ દે ળ કે પ્રદે ળભાાં શમ જ નરશ એવ ાંુ ફને ખરાં ુ ?
(a) શા

૮.

(d) ત્રણભાાંથી એકેમ નશીં

ભાનલ જરૂરયમાતન વાંત શાંુ કશેલામ?
(a) વાધન

૭.

(c) ઉત્ાદન કયલા

અથશળાસ્ત્રભાાં રયકલ્નાઓ યર્લા ભાટે કેટરા ર્ર લચ્ર્ેના વાંફધ
ાં  દળાશ લામ છે ?
(a) ૧

૬.

(b) જરૂરયમાત વાંતલા

વાંદગીન પ્રશ્ન ળાને રીધે ઉબ થામ છે ?
(a) નપ

૫.

(c) ફાંને (d) ફેભાાંથી એકણ નશીં

ુ કે વેલાઓની ભાાંગ ળા ભાટે થામ છે ?
ર્ીજ-લસ્તઓ
(a) નપ ભેલલા

૪.

(d) ફેભાાંથી એકણ નશીં

ુ યન ાંુ તેન ાંુ ખર્શ લધે છે . – આ ર્લધાન કેવ ાંુ કશેલામ?
કુ ટાંુ ફની આલક લધતા લૈબલી લસ્તઓ
(a) રયભાણદળશક

૩.

(c) ફાંને

(b) રયભાણદળશક

(b) ના

(c) કદી નરશ

(d) શાંભેળાાં વાર્ી

વાધનના ઉમગ ભાટે શાંુ આવ ાંુ ડે?
(a) અગત્માનક્રુ ભ

(b) અનક્રુ ભ

(c) ક્રભાાંકન

(d) ક્રભ

૧૦. કઇ વભસ્મા આર્થિક વભસ્મા છે ?
(a) વાધનની અછત
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(c) વાધનન ઉમગ

(d) ઉમયક્શ ુ ત ત્રણેમ

૧૧. વાધન પાલણીની વભસ્મા એટરે શ?ાંુ
(a) ળાન ાંુ ઉત્ાદન કયવ ાંુ

(b) કેટલ ાં ુ ઉત્ાદન કયવ ાંુ

(c) આ ફન્ને

(d) ફેભાાંથી એકેમ નરશ

૧૨. ઉત્ાદનની દ્ર્તની વાંદગી એ આર્થિક વભસ્મા કશેલામ?
(a) શા

(b) ના

(c) ક્યાયે ક

(d) કદી નશીં

૧૩. અથશળાસ્ત્રના ર્નમભન ાંુ સ્લરૂ કેવ ાંુ છે ?
(a) નૈર્તક

(b) આધ્માત્ત્ભક

ુ ક્ષી
(c) લસ્તર

(d) લાસ્તલદળી

ુ બાલ લધે ત ભાાંગ ઘટે – એવ ાંુ ર્લધાન કેવ ાંુ કશેલામ?
૧૪. લસ્તના
(a) અનૈર્તક

(b) નૈર્તક (c) લાસ્તલદળી

(d) આધ્માત્ત્ભક

૧૫. અથશળાસ્ત્રના ર્નમભ કેલા ગણામ છે ?
(a) બફનળયતી

(b) ળયતી

(c) નપાકાયક

(d) શાર્નકાયક

૧૬. ભાનલી ભાત્ર અથશયામણ છે એભ કશી ળકામ?
(a) ના

(b) શા

(c) ર્ક્કવ

(d) અર્નબણિત

૧૭. અથશળાસ્ત્રના ર્નમભ શાંુ દળાશ લે છે ?
(a) ર્ર રયફ

(b) અર્ર રયફ

(c) લરણ

(d) બાલ

૧૮. ભાળશર અથશળાસ્ત્રના ર્નમભને ળાની વાથે વયખાલે છે ?
ુ ુ ત્લાકશણ
(a) ગર

(b) આકશણ

(c) અાકશણ

(d) બયતી-ઓટ

૧૯. અથશળાસ્ત્રના ર્નમભ બોર્તકળાસ્ત્રના ર્નમભની જેભ ર્ક્કવ છે ?
(a) ના

(b) શા

(c) ક્યાયે ક

(d) કદી નશીં

૨૦. આર્થિક રાબ ર્વલામના ઉદ્દે ળ ણ ભાનલીના લતશનને અવય કયે છે ખયાાં?
(a) શા

(b) ના
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૨૧. રકિંભત ઘટે ત ભાાંગ લધલી જરૂયી છે એવ ાંુ અથશળાસ્ત્રના ર્નમભભાાંથી પબરત થામ ખરાં ુ ?
(a) ના (b) શા (c) ક્યાયે ક (d) શાંભેળાાં
૨૨. અથશળાસ્ત્રભાાં તકશ ફદ્ લતશનની ધાયણા કના વાંદબશભાાં કયલાભાાં આલે છે ?
(a) ઉત્ાદક

(b) ગ્રાશક

(c) ઉયક્શ ુ ત ફન્ને

(d) ઉયક્શ ુ ત ફેભાાંથી એકેમ નશીં

૨૩. અથશળાસ્ત્રભાાં ધાયણાઓ ફદરામ ત ર્નમભ ફદરામ ખય?
(a) શા

(b) ના

(c) કદી નશીં

(d) ક્યાયે ક

૨૪. તકશ ફદ્ લતશનની ધાયણા કને રાગાં ુ ડે છે ?
(a) ગ્રાશક

(b) ઉત્ાદક

(d) ઉયક્શ ુ ત ત્રણેમ

(c) ર્નમજક

૨૫. અથશળાસ્ત્રની મ ૂભ ૂત ધાયણાઓને કેટરા બાગભાાં લશેંર્ી ળકામ?
(a) વ્મક્ક્ત અને ેઢી

(b) બોર્તક ભાખ ાંુ

(c) વાંસ્થાઓ

(d) ઉયક્શ ુ ત ત્રણેમ

૨૬. બાલ લધે ત ભાાંગ ઘટે, એભ કશેલામ ત ર્ર રયફ ક્ુાં કશેલામ?
(a) બાલ

(b) ભાાંગ

(c) ઉયક્શ ુ ત ફન્ને

(d) ઉયક્શ ુ ત ફેભાાંથી એકેમ નશીં

ુ અને વેલાઓન ાંુ ર્લતયણ કેલી યીતે કયવ ાંુ એ આર્થિક વભસ્મા છે ?
૨૭. ર્ીજલસ્તઓ
(a) શા (b) ના (c) કદી નશીં (d) ક્યાયે ક
૨૮. અથશળાસ્ત્રના ર્નમભ ળાના આધાયે યજૂ થામ છે ?
(a) આંકડા

ુ લાર્િત ભારશર્ત
(b) અનબ

(c) શરકકત

ુ લ
(d) વયકાયના અનબ

૨૯. કઇક ેઢીન ાંુ લતશન ળાના અભ્માવન ર્લમ ફને છે ?
(a) એકભરક્ષી અથશળાસ્ત્ર

(b) વભષ્ટટરક્ષી અથશળાસ્ત્ર

(c) કલ્માણરક્ષી અથશળાસ્ત્ર

(d) વયકાયી અથશળાસ્ત્ર

૩૦. ભાળશરન ાંુ તષ્ુ ટટકયણ ર્લશ્રેણ ળાન ર્લમ ગણામ?
(a) કલ્માણરક્ષી અથશળાસ્ત્ર
(c) એકભરક્ષી અથશળાસ્ત્ર
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૩૧. દે ળની કુ ર ફર્તભાાં લધાય કે ઘટાડ એ ળાન ર્લમ કશેલામ?
(a) કલ્માણરક્ષી અથશળાસ્ત્ર
(c) એકભરક્ષી અથશળાસ્ત્ર

(b) જાશેય ર્લત્ત
(d) ઉયક્શ ુ ત ત્રણભાાંથી એકેમ નશીં

૩૨. અથશતત્ર
ાં ના ફધાાં આર્થિક ઘટકના વયલાાને ળાભાાં ધ્માનભાાં રેલાભાાં આલે છે ?
(a) એકભરક્ષી અથશળાસ્ત્ર

(b) વભષ્ટટરક્ષી અથશળાસ્ત્ર

(c) જાશેય ર્લત્ત

(d) ઉયક્શ ુ ત ત્રણેમ

૩૩. એકભરક્ષી અથશળાસ્ત્રની દ્ર્ત લડે તાયલલાભાાં આલેરાાં ર્લધાન વભષ્ટટને રાગાં ુ ડે?
(a) શા, ડે જ

(b) ના ણ ડે

(c) ના

(d) ક્યાયે ક જ ડે

૩૪. વીભાન્ત અલેજીના ઘટતા દયન ર્વદ્ાાંતળાન ાંુ ઉદાશયણ છે ?
(a) કલ્માણરક્ષી અથશળાસ્ત્ર

(b) વભષ્ટટરક્ષી અથશળાસ્ત્ર

(c) વીભાન્ત ઉત્ાદકતાન ર્વદ્ાાંત (d) એકભરક્ષી અથશળાસ્ત્ર
૩૫. ર્લશ્રેણની દ્ર્ત વાથે ળાને વાંફધ
ાં છે ?
(a) ક્સ્થય અથશળાસ્ત્ર
(c) ઉયક્શ ુ ત ફન્ને

(b) વભષ્ટટરક્ષી અથશળાસ્ત્ર
(d) ઉયક્શ ુ ત ફન્નેભાાંથી એકેમ નશીં

૩૬. રકિંભત ર્નધાશ યણ ક્યા અથશળાસ્ત્રન ાંુ ઉદાશયણ છે ?
(a) ગર્તળીર અથશળાસ્ત્ર

(b) ક્સ્થય અથશળાસ્ત્ર

(c) ઉયક્શ ુ ત ફન્ને

(d) ઉયક્શ ુ ત ફન્નેભાાંથી એકેમ નશીં

૩૭. અથશળાસ્ત્રના ર્વદ્ાાંતભાાં ધાયણાઓ શમ છે , એ ળાન ાંુ ઉદાશયણ છે ?
(a) ગર્તળીર અથશળાસ્ત્ર (b) કલ્માણરક્ષી અથશળાસ્ત્ર

(c) ક્સ્થય અથશળાસ્ત્ર

(d) જાશેય ર્લત્ત

૩૮. કણે એભ કહ્ાં ુ છે કે ભાત્ર એક જ લાય થતા રયલતશનન વભાલેળ ક્સ્થય અથશતત્ર
ાં ભાાં કયી
ળકામ?
(a) પ્રૉ. રશક્વ

(b) એડભ ક્સ્ભથ
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૩૯. આર્થિક ભડૅરભાાં શાંુ કયલાભાાં આલે છે ?
(a) આર્થિક ઘટક લચ્ર્ેના આંતયવાંફધ
ાં ન અભ્માવ
(c) દે ળની આર્થિક રયક્સ્થર્તન અભ્માવ

(b) આર્થિક ર્લકાવન અભ્માવ

(d) કઇ એક ગાભ કે ેઢીન અભ્માવ

૪૦. આર્થિક ભડૅર ગાબણર્તક શમ જ એવ ાંુ જરૂયી છે ?
(a) શા (b) ના (c) કદી નશીં (d) શાંભેળાાં
૪૧. ગર્તળીર અથશળાસ્ત્રભાાં ....
(a) અન્મ રયફને ક્સ્થય ધાયલાભાાં આલે છે
(b) અન્મ રયફને ક્સ્થય ધાયલાભાાં આલતાાં નથી
(c) તભાભ રયફ ફધે શલાની ધાયણા કયામ છે
(d) તભાભ રયફ ફધે ન શલાની ધાયણા કયામ છે
૪૨. ક્સ્થય અથશળાસ્ત્રની દ્ર્તભાાં આેરાાં રયફ અને ર્ર રયફ લચ્ર્ે કે લ વાંફધ
ાં છે ?
(a) એકતયપી

(b) ફહુઆમાભી

(c) ર્લધેમાત્ભક

(d) નકાયાત્ભક

૪૩. ક્સ્થય અથશળાસ્ત્રને ળાની વાથે વાંફધ
ાં છે ?
(a) અક્સ્થય ર્લજ્ઞાન (b) ગર્તળીર ર્લજ્ઞાન (c) ક્સ્થય ર્લજ્ઞાન (d) ઉયક્શ ુ ત ત્રણેમ
૪૪. ક્સ્થય અથશતત્ર
ાં એટરે ...
(a) રયલતશન ર્લનાન ાંુ અથશતત્ર
ાં

(b) જડ અથશતત્ર
ાં

ુ યાલતશન ાભત ાંુ અથશતત્ર
(c) એકધારૂાં ન
ાં
(d) અર્નર્િતતાલાળાં અથશતત્ર
ાં
૪૫. કેઈન્વન આલક અને યજગાયીન ર્વદ્ાાંત કઇ દ્ર્તથી યજૂ થમેરા છે ?
(a) ગર્તળરી અથશળાસ્ત્ર

(b) ક્સ્થય અથશળાસ્ત્ર

(c) એકભરક્ષી અથશળાસ્ત્ર

(d) ઉયક્શ ુ ત ત્રણભાાંથી એકેમ નશીં

૪૬. એકભરક્ષી અથશળાસ્ત્ર અને વભષ્ટટરક્ષી અથશળાસ્ત્ર યસ્ય ......
(a) તદ્દન બબન્ન છે
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(b)  ૂયક છે

(c) જુદી રદળાના છે

(d) અવાંગત છે
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૪૭. ભનટુ મન ાંુ લતશન કેવ ાંુ શલાન ાંુ અથશળાસ્ત્રભાાં ભનાય ાંુ છે ?
(a) તકશ વગ
ાં ત

(b) બદ્ધુ દ્ગમ્મ

(c) ઉયક્શ ુ ત ફન્ને

(d) ઉયક્શ ુ ત ફેભાાંથી એકેમ નશીં

૪૮. GDP (જીડીી)ભાાં થતા પેયપાય ળાના અભ્માવન ર્લમ ગણામ?
(a) વભષ્ટટરક્ષી અથશળાસ્ત્ર

(b) એકભરક્ષી અથશળાસ્ત્ર

(c) ઉયક્શ ુ ત ફન્ને

(d) ઉયક્શ ુ ત ફેભાાંથી એકેમ નશીં

૪૯. વાધનન ઉમગ કામશક્ષભતાથી થામ છે કે નરશ એ આર્થિક વભસ્મા ગણામ?
(a) શા

(b) ના

(c) વાધન ય આધાય યાખે

(d) અથશતત્ર
ાં ય આધાય યાખે

૫૦. વાધનની પાલણી ભાટે મ ૂડીલાદભાાં શાંુ અગત્મન ાંુ છે ?
(a) વયકાયન ાંુ ભાગશદળશન

(b) વાંસ્થાન ાંુ ભાગશ દળશન

(c) વભાજની જરૂરયમાત

(d) ફજાયન ાંુ ભાગશ દળશન

૫૧. ઈજાય અને ઈજાયાયક્ુ ત શરયપાઇ લચ્ર્ેન ફજાયન પ્રકાય કમ શઇ ળકે?
(a) દ્ધિશસ્તક ઈજાય

(b) અલ્શસ્તક ઈજાય

(c) ફન્ને

(d) ફેભાાંથી એકેમ નશીં

૫૨. ઉત્ાદકની વાંખ્મા ફેથી લધ ુ શમ ણ ઈજાયાયક્ુ ત શરયપાઇ કયતાાં ઓછી શમ ત એ ક્ુાં ફજાય
કશેલામ?
(a)  ૂણશ શરયપાઇ

(b) અલ્શસ્તક ઈજાય

(c) ફન્ને

(d) ફેભાાંથી એકેમ નશીં

૫૩. અલ્શસ્તક ઈજાયાભાાં ર્લજ્ઞાન જીલન-ભયણન પ્રશ્ન ફની ળકે છે – એવ ાંુ ર્લધાન કણે કયું ુ છે ?
(a) પ્રૉ. ફભર

(b) પ્રૉ. ર્ેમ્ફયરીન

(c) પ્રૉ. જન યબફન્વન

(d) એકેમ નશીં

૫૪. અલ્શસ્તક ઈજાયાનાાં રક્ષણ ક્યા છે ?
(a) ેઢીઓની વાંખ્મા અલ્ છે
(c) ર્લજ્ઞાનની જરૂય ડે છે

(b) શરયપાઇની શાજયી છે
(d) ઉયક્શ ુ ત ત્રણેમ

૫૫. કમા ફજાયભાાં ેઢીની ભાાંગયે ખા અર્નબણિત યશે છે ?
(a) ઈજાયાયક્ુ ત શરયપાઇ
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(b)  ૂણશ શરયપાઇ

(c) ઈજાય

(d) અલ્શસ્તક ઈજાય
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૫૬. બાલનેત ૃત્લની ક્સ્થર્ત કમા ફજાયભાાં ઊબી થામ છે ?
(a) ઈજાય (b) ઈજાયાયક્ુ ત શરયપાઇ

(c) દ્ધિશસ્તક ઈજાય

(d) અલ્શસ્તક ઈજાય

૫૭. ળાના આધાયે અલ્શસ્તક ઈજાયાના પ્રકાય ડે?
(a) લસ્તર્ુ લકરન (b) પ્રલેળ (c) ઉયક્શ ુ ત ફન્ને (d) ફેભાાંથી એકેમ નશીં
૫૮. ત ૂયક ભાાંગ યે ખાન ાંુ ર્લશ્રેણ કણે આપય ાંુ છે ?
(a) શર, રશર્ અને ર ક્સ્લઝી

(b) શર, રશર્

(c) રશક્વ, રશર્ અને શર

(d) ર્ેમ્ફયરીન, રશક્વ અને શર

૫૯. બાલનેત ૃત્લ એટરે...
(a) અગ્રણી ેઢી બાલ નક્કી કયે અને અન્મ ેઢીઓ તે સ્લીકાયે
(b) એક જ ેઢી બાલ નક્કી કયે
(c) એક જ ેઢી બાલ નક્કી કયે અને તે જ ેઢી સ્લીકાયે
(d) ઉયક્શ ુ તભાાંથી એકેમ નશીં
૬૦. બાલનેત ૃત્લ શમ ત તેલ અલ્શસ્તક ઈજાય કેલ કશેલામ?
(a) વાં ૂણશ

(b) આંર્ળક

(c) ઉયક્શ ુ ત ફન્ને (d) ફન્નેભાાંથી એકેમ નશીં

૬૧. બાલ અને ઉત્ાદનની ફાફતભાાં ેઢીઓભાાં યસ્યાલરાંફન શમ ત તે ફજાય ક્ુાં કશેલામ?
(a) ઈજાય

(b) ઈજાયાયક્ુ ત શરયપાઇ

(c)  ૂણશ શરયપાઇ

(d) ત્રણભાાંથી એકેમ નશીં

૬૨. અલ્શસ્તક ઈજાયાભાાં ેઢીની ભાાંગ યે ખા ત ૂટક ફને છે કાયણ કે .........
(a) ેઢી બાલને લગી યશે છે

ુ ફ બાલભાાં પેયપાય કયે છે
(b) ભાાંગ મજ

ુ ફ ભાાંગભાાં પેયપાય કયે છે
(c) બાલ મજ

ુ ી શમ છે
(d) લસ્ત ુ વભાનગણ

૬૩. બાલનેત ૃત્લ ઊભ ાંુ થામ છે કાયણ કે ....
(a) ભશત્તભ નપ કભાલ છે

(b) કાર્તર શરયપાઇ ર્નલાયલી છે

(c) સ્લતાંત્ર ર્નણશમ કયલાની ળક્ક્ત નથી

(d) ઉયક્શ ુ ત ત્રણેમ
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ુ કમા ફજાયભાાં ઉત્ન્ન થામ ?
૬૪. ખ ૂફ જ નજીકની અલેજીની લસ્તઓ
(a) ઈજાયાયક્ુ ત શરયપાઇ

(b) અલ્શસ્તક ઈજાય

(c) ઉયક્શ ુ ત ફન્ને

(d) ફેભાાંથી એકેમ નશીં

૬૫. કમા અથશળાસ્ત્રી કશે છે કે અલ્શસ્તક ઈજાયાભાાં ણ અવાભાન્મ નપ રાાંફ વભમ ન ટકી ળકે?
(a) પ્રૉ. જન યબફન્વન

(b) પ્રૉ. ફભર

(c) પ્રૉ. ર્ેમ્ફયરીન

(d) પ્રૉ. શર

ુ ા બાલ ઘટાડતી નથી અને તેજી દયર્ભમાન લધાયતી
૬૬. કમા ફજાયભાાં ેઢી ભાંદી દયર્ભમાન લસ્તન
નથી?
(b) ઈજાયાયક્ુ ત શરયપાઇ

(a) ઈજાય

(c)  ૂણશ શરયપાઇ

(d) અલ્શસ્તક ઈજાય

૬૭. કણે વાભાત્જક ખર્શન ખમાર આપમ છે ?
(a) એડભ ક્સ્ભથ (b) પ્રૉ. ફભર (c) આલ્રેડ ભાળશર (d) પ્રૉ. જે. આય. રશક્વ
૬૮. ઉત્ાદનના જે વાધનને માતના, કટટ વશન કયલાાં ડે તેને શાંુ કશેલામ?
(a) લૈકલ્લ્ક ખર્શ

(b) ક્સ્થય ખર્શ

(c) લાસ્તર્લક ખર્શ

(d) નાણાાંકીમ ખર્શ

૬૯. ક્ુાં ખર્શ ભાી ળકાત ાંુ નથી?
(a) નાણાાંકીમ ખર્શ

(b) વયે યાળ ખર્શ

(c) ક્સ્થય ખર્શ

(d) લાસ્તર્લક ખર્શ

૭૦. લૈકલ્લ્ક ખર્શન ખમાર કમા અથશળાસ્ત્રીઓએ આપમ છે ?
(a) રેન્ર્

(b) ઓષ્સ્િમાના

(c) બિરટળ

(d) અભેરયકન

ુ ાંુ લૈકલ્લ્ક ખર્શ તે લસ્તના
ુ ઉત્ાદનને કાયણે ફીજી ઉમગી લસ્તન
ુ ા યુ લઠાભાાં
૭૧. કઇણ લસ્તન
થમેર ઘટાડ છે . – આવ ાંુ કણે કહ્ાં ુ છે ?
(a) શેન્ડયવન

(b) આલ્રેડ ભાળશર

(c) પ્રૉ. રશક્વ

(d) એડભ ક્સ્ભથ

૭૨. વાધન લૈકલ્લ્ક ઉમગ ધયાલે છે એલી યજૂઆત કણે કયી છે ?
(a) પ્રૉ. યબફન્વન

(b) એડભ ક્સ્ભથ

(c) ભાળશર

(d) પ્રૉ. એ. વી. ીગ ૂ

૭૩. લૈકલ્લ્ક ખર્શન ખમાર કઇ ધાયણાને આધાયે છે ?
(a)  ૂણશ યજગાયી છે
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(b) અલ્શસ્તક ઈજાય છે

(c) ફન્ને

(d) ફેભાાંથી એકેમ નશીં
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૭૪. વાધન વાં ૂણશણે ગર્તળીર છે એલી ધાયણા કમા ખમારભાાં કયાઇ છે ?
(a) નાણાાંકીમ ખર્શ

(b) લૈકલ્લ્ક ખર્શ

(c) ક્સ્થય ખર્શ

(d) અક્સ્થય ખર્શ

૭૫. ઉત્ાદક એકભન ાંુ કદ ફદરી ન ળકામ તેલ વભમગા કેલ કશેલામ?
(a) રાાંફ ગા

(b) ટૂાંક ગા

(c) ફન્ને

(d) ફેભાાંથી એકેમ નશીં

૭૬. ક્સ્થય ખર્શને ળાની વાથે વાંફધ
ાં નથી?
(a) બાલ

(b) ઉત્ાદનન ાંુ પ્રભાણ

(c) લસ્તર્ુ લકરન

ુ ી ગણ
ુ લત્તા
(d) લસ્તન

૭૭. ેઢીન ાંુ પરાન્ટ ભાટે ન ાંુ ખર્શ ક્ુાં ખર્શ કશેલામ?
(a) કુ ર ખર્શ

(b) અક્સ્થય ખર્શ

(c) લૈકલ્લ્ક ખર્શ

(d) ક્સ્થય ખર્શ

૭૮. ભકાનબાડુાં એ ેઢી ભાટે ક્ુાં ખર્શ ફને?
(a) ક્સ્થય ખર્શ (b) અક્સ્થય ખર્શ (c) નાાાંકીમ ખર્શ (d) લૈકલ્લ્ક ખર્શ
૭૯. ક્સ્થય ખર્શ અને અક્સ્થય ખર્શ લચ્ર્ેન તપાલત વભમના કમા ગાા ભાટે યશે છે ?
(a) ટૂાં ક ગા

(b) રાાંફ ગા

(c) ફન્ને

(d) ફેભાાંથી એકેમ નશીં

૮૦. ક્સ્થય ખર્શની યે ખા કઇ ધયીને વભાાંતય શમ છે ?
(a) OX (b) XY (c) ફન્ને

(d) ફેભાાંથી એકેમ નશીં

ુ મ ખર્શ કહ્ાં ુ છે ?
૮૧. કણે અક્સ્થય ખર્શને મખ્
(a) કેઇન્વ

(b) પ્રૉ. રશક્વ

(c) ભાળશર

(d) એડભ ક્સ્ભથ

૮૨. કાર્ા ભારન ાંુ ખર્શ ક્ુાં ખર્શ કશેલામ?
(a) ક્સ્થય ખર્શ

(b) અક્સ્થય ખર્શ

(c) વયે યાળ ક્સ્થય ખર્શ

(d) ઉયક્શ ુ ત ત્રણેમ

૮૩. અક્સ્થય ખર્શની યે ખા કેલ ઢા ધયાલે છે ?
(a) ઋણ

(b) ધન

(c) ઉયક્શ ુ ત ફન્ને

(d) ફેભાાંથી એકેમ નશીં

૮૪. અક્સ્થય ખર્શને ઉત્ાદનના પ્રભાણ વાથે કેલ વાંફધ
ાં છે ?
(a) ધન

(b) ઋણ
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૮૫. કુ ર ખર્શ એટરે .....
(a) ક્સ્થય ખર્શ + અક્સ્થય ખર્શ

(b) નાણાાંકીમ ખર્શ

(c) ફન્ને

(d) ફેભાાંથી એકેમ નશીં

૮૬. વયે યાળ ક્સ્થય ખર્શ એટરે......
(a) FC / Q (b) VC / Q (c) TC / Q (d) ઉયક્શ ુ ત ત્રણભાાંથી એકેમ નશીં
૮૭. વયે યાળ ખર્શ એટરે.......
(a) AFC + AVC (b) TC / Q (c) ઉયક્શ ુ ત ફન્ને

(d) ફેભાાંથી એકેમ નશીં

૮૮. વીભાન્ત ખર્શ અટરે.....
(a) લધાયાન ાંુ એકભ ઉત્ન્ન કયલાથી થત કુ ર ખર્શભાાં પેયપાય
(b) એક એકભન ાંુ ઉત્ાદન ઘટાડલાથી થત કુ ર ખર્શભાાં પેયપાય
(c) ઉયક્શ ુ ત ફેભાાંથી એકેમ નશીં

(d) ઉયક્શ ુ ત ફન્ને

૮૯. કુ ર ખર્શની યે ખા કમા ખર્શના બફિંદુથી ળરૂ થામ?
(a) AFC (b) FC (c) AVC (d) VC
૯૦. TCn – TCn-1 = ………
(a) FC

(b) AVC

(c) AFC

(d) MC

૯૧. ક્ુાં ખર્શ વતત ઘટત ાંુ જ જામ?
(a) FC

(b) AFC

(c) AVC

(d) TC

૯૨. વયે યાળ ખર્શ ઘટત ાંુ શમ ત્માયે ........
(a) AC=MC

(b) AC>MC

(c) AC<MC

(d) ઉયક્શ ુ ત ત્રણભાાંથી એકેમ નશીં

ુ ભ શમ ત્માયે ........
૯૩. જ્માયે વીભાન્ત ખર્શ રઘત્ત
(a) MC=AC

(b) MC<AC

(c) MC>AC

(d) ઉયક્શ ુ ત ત્રણભાાંથી એકેમ નશીં

ુ ભ શમ ત્માયે ......
૯૪. વયે યાળ ખર્શ રઘત્ત
(a) AC>MC

(b) AC=MC
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(c) AC<MC

(d) ઉયક્શ ુ ત ત્રણેમ
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૯૫. વયે યાળ ખર્શ લધત ાંુ શમ ત્માયે ......
(a) AC>MC

(b) AC<MC

(c) AC=MC

(d) ઉયક્શ ુ ત ત્રણેમ

૯૬. વીભાન્ત ખર્શ લધત ાંુ શમ ત્માયે તે વયે યાળ ખર્શ કયતાાં ઓછાં શઇ ળકે?
(a) શા

(b) ના

(c) ક્યાયે ક

(d) કદી નશીં

૯૭. વયે યાળ અક્સ્થય ખર્શ કયતાાં બાલ ઓછા શમ ત ઉત્ાદક શાંુ કયે ?
(a) ઉત્ાદન ફાંધ કયે

(b) ઉત્ાદન ર્ાલ ાં ુ યાખે

(c) ઉત્ાદન લધાયે

(d) ઉત્ાદન ઘટાડે

૯૮. વયે યાળ ખર્શ ઘટત ાંુ શમ ત્માયે વીભાન્ત ખર્શ ઘટી ળકે ખરાં ુ ?
(a) શા

(b) ના

(c) ક્યાયે ક

(d) શાંભેળાાં

૯૯. બાલ વયે યાળ ખર્શ કયતાાં લધાયે શમ ત ેઢીને કેલ નપ ભે ?
(a) વાભાન્મ

(b) અવાભાન્મ

(c) ન ભે

(d) ક્યાયે ક નપ ભે

૧૦૦.વીભાન્ત ખર્શ લધત ાંુ શમ ત્માયે તે વયે યાળ ખર્શ કયતાાં ઓછાં શમ કે લધાયે ?
(a) ઓછાં

(b) લધાયે

(c) ઓછાં કે લધાયે ફન્ને

(d) શ ૂન્મ શમ

શ ું આપ કોઈ પણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષધ જેમ કે
GPSC,HTAT,TET,TALATI,CLERK,BANK ળગેરની તૈયધરી
કરી રહ્યધ છો અને આપ સ્ટડી મટેરરયની ોર્મધું છો ? તો
આજે જ અમધરો Whatsapp નુંબર .98259 90996 તમધરધ
Whatsapp ગ્રપમધું જોડો અને રોજે રોજ કરું ટ અફેર્ા,

ઓનધઈન ટેસ્ટ, મોડે પેપર્ા, જીકે ફધઈલ્ર્, નળી નોકરી,
પરીક્ષધની મધરિતી ળગેરની અપડેટ મેલળો...
Downloaded From

www.shikshanjagat.in

Page 11

