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Question 1.Write the following Objective Questions 

1.Which of  the following is a tool of  analysis \ 
A)  Schedule           B)  Graph.  C)  Equation    D)  All of the above. 
 

2. Which of the following toll express  the  relationship  between  two  or  more  variable \ 
A) Functional relationship   B) Graph   3) Schedule  4)  Equation. 
 

3. Which of the following tool express the value of dependent  variable in  response  to  the value   of  
independent  variable\ 

     A)Functional relationship   B) Graph   3) Schedule  4)  Equation. 
 

4 . Which of the following  is  a  Economic goal. \ 
A) Profit Maximization      B)  Shareholders  Wealth  Maximization     C)  Management  reward  
Maximization. D) All of the above 
 

5. Which of the following  is  a  Non- Economic goal.\ 
        A)   Growth of the  firm    B)   Sales  Maximization   C)  Political  power, Prestige .  D)   Long run   
 Survival 
 

6. The Micro Economic  Analysis  deals with the  
A)  Individual  Unit     B)  Aggregate  Unit    C)    Both  Individual  Unit  and  Aggregate  Unit    

      D ) None  of  the  above. 
 

7 The Basic Micro Economic Problem  deals  with the  
 A) What  to  produce    B)  How to Produce  C)   When  to  produce  D)  All  of the above 
 

8.   Which of the  following  is the  correct  Assumption  of the Law of  Demand. \ 
  A) Changes  in the tastes  and preferences of the consumer, B)  Changes  in the Prices of the related  
goods  C)  No change in the Income  of the Consumer. D)  The size of the population is not constant. 
 

9. Which of the following is a Exception  of  the  law of demand \ 
         A) Giffen  Goods    B)   Fear of Shortage.    C)   prestigious Goods   D)  All of the above.    
 

10.   When  demand  remains unchanged  at all price variations , it is called \ 
      A)  Perfectly  Elastic Demand . B) Perfectly  Inelastic Demand.  C) Unitary  Elastic Demand.  D)  )    
       More  Elastic Demand 
 

11. Which of the following is the feature of Utility\ 
        A) Utility  is  Subjective . B) Utility  is  Objective C)  Utility  is Relative to time. D)  All of the    
        above. 
12. Indifference  Curve  Analysis  based  upon  the following assumption. 
     A) One Good Model.  B) Tow Good Model  C) ) Three  Good Model   D) Four Good Model    



13. In  Indifference  Curve  Analysis  Marginal Rate of  Substitution (  MRS)  is assumed  to be . 
        A) Constant.  B)  Increasing  C)   Diminishing  D)  All of the above. 
 

    14.  Which of the following is the features of  Indifference  Curve \  

A)    IC  Upward Sloping to the Right.  B)  IC Can not intersect  to each oth er  C)  Indifference  
Curves  always parallel  to each  other   D)   Indifference  Curves  are Concave to the Origin. 

   15.Which of the following is the Direct Method  of Demand  Forecasting\ 
 A) Simple  Correlation Method. B)  Trend Projection  Method. C)  Consumer  Survey 
Method.  D)  None of the  above. 
 

  16. How  do you  Calculate  Total Cost.(  T.C) \ 
A) TC =  TFC +  TVC  B)  TC  =  TFC -  TVC   C)   TC =  TFC × TVC  D)   TC = TFC/ TVC 

 

  17. Which of the following  is the form of Internal  Economies\ 
  A)  Managerial  Economies. B ) Financial Economies.  C)  Economies of Specialization ,  

             D)All of the above 
 

           18) The Internal diseconomies arises to the firm due to the following reason 
                    A)  If any individual firm  grows  beyond  its  scale of optimum  capacity. 
                   B) If any individual firm  grows  below  its  scale of optimum  capacity 
                   C)  If any individual firm  grows  UPTO  its  scale of optimum  capacity 
                   D)   Non of the above 
 

            19)     How many stages involves in  law of variable proportion as well as the law of returns  to scale\ 
                     A)   One   B)  Two  C)  Three    D)  Four 
 

            20)   Which of the following  is the  form of External  Economies. 
                 A)  Diseconomies of  Pollution. B)  Diseconomies of Stress on Infrastructure .  C)  Diseconomies  of     
                         the high factor Prices . D)  All of the above. 
 

Question 2. Answer the following question  in One Sentence. 
 
 

1. Define  Micro Business Economics  
2. What is Functional Relationship\ 
3. What do  you mean by Graph\ 
4. State the Economic Goals of the firm. 
5. State the non Economic Goals of the firm. 
6. Define Demand. 
7. What is meant by elasticity of demand\ 
8. What do you mean by utility\ 
9. Give the definition of Indifference Curve 
10. Define Demand estimation. 
11. What is Demand Forecasting\ 
12. What is Price Line\ 
13. Define Production function. 
14. State any two assumptions of the Law of variable Proportion. 
15. Write any two Internal Economies of the Firm. 
16. State any two External Diseconomies. 
17. What does the meaning of ‘Economic Cost’ Implies\ 
18. What is Accounting Cost\ 
19. What do you mean by ‘Opportunity Cost’\ 



20. Write the meaning of ‘ Total Cost’ 
21. How do you define ‘Average Cost’ \ 
22. Explain the meaning of ‘Marginal Cost’ 

 
 Question 3. Write the following Short Notes . 

1. Business Economics. 
2. Functional Relationship. 
3.  Schedule. 
4. Graph. 
5. Demand Forecasting. 
6. Demand Curve. 
7. Demand. 
8. Utility. 
9. Indifference Curve. 
10. Price Line. 
11.  Production Function. 
12. Average Fixed Cost Curve. 
13. Law of Variable Proportion. 
14.  Law of Returnee to Scale. 
15. Internal Economies. 
16. External Economies. 
17. Role of Factors in Production. 
18. Marginal Rate of Substitution. (MRS) 
19. Consumer Behavior. 
20. Elasticity of Demand. 

 

Question 4. Answer the following question in 500 words.(Short Answer Questions) 
1. Explain the Scope of Micro Business Economics. 
2. Explain the Importance of Micro Business Economics. 
3. State the difference between Micro and Macro Economics. 
4. Explain the Non Economies Goals of the Firm. 
5. Explain the Law of Demand. 
6. Explain the factors affected on Demand. 
7. What are the types of Price Elasticity of Demand \ 
8. Explain the Law of Diminishing Marginal Utility. 
9. Explain the Objectives of Demand Forecasting. 
10. Explain the law of Variable Proportion with three stages. 
11. Explain the law of Returns to Scale with Table and diagram. 
12. Give the information about Internal Economies and Diseconomies. 
13. Write the information about External Economies and Diseconomies. 
14. Diagrammatically Explain the Equi-marginal Utility theory. 
15. Explain the Nature of Micro Business Economics. 
16. Explain the determinant factors of Elasticity of Demand. 
17. Explain the direct methods of Demand Forecasting. 
18. Explain the behavior of Cost Curves in short and long run. 



19. Explain in brief the various Economic Tools of  analysis. 
20. Explain the Consumers equilibrium with the help of price line and Indifference Curve. 

 
Question 5. Answer the following question in 1000 words. (long Answer Questions) 

1. Define Business Economics. Explain the Nature and Scope of Micro Business 
Economics. 
 

2. What is meant by Business Economics\ Explain the Importance and Limitations of 
Micro Business Economics 

 

 

3. Explain the various Economies and Non economies goals of the Firms. 
 

4. What is Indifference Curve \ Explain the properties of Indifference Curve. 
 

5. What do you mean by Demand forecasting \Explain in Details the Direct and Indirect 
methods of Demand Forecasting. 

 

6. What is Price Elasticity of Demand \ Write the types of Price Elasticity of Demand with 
Diagram. 

 

7. Explain the Concepts of Income effect, Substitution effect  and Price Effect. 

8. Write the information regarding Cardinal and Ordinal Utility. 

9. Explain in details the law of Variable Proportion with three stages. 

10. Diagrammatically Explain, how the Demand Curve is different than Supply Curve. 

11. Explain the Cobb-Duglas Production function. 

12. How to arise the  Internal  and External economies and diseconomies of  the Firm\ 

13. How the Business Economics helps to the  development of the Business Field\ 

14. Explain the relationship between  Total and Marginal Utility. 

15. Explain the various ‘Cost’ concepts. 

16. Explain the Law of increasing returns to scale with diagram and table. 

17. Explain the Law of Constant returns to scale with diagram and table. 

18. Explain the Law of decreasing returns to scale with diagram and table. 

19. How the Non economies goals are different than Economic goals\ 

20. How the Micro Business Economics is different  than Macro Business Economics\ 

 

मराठ त पांतर 

     खाल ल नांचे यो य पयाय नवडा 
१) खाल ल पैक  आ थक  व लेषणाची  साधने कोणती आहेत \ 
१)अनुसूची  २) व   ३) समीकरण  ४) वर ल पैक  सव 
२) खाल ल पैक  कोणते साधन दोन कंवा अ धक चलातील  संबंध दश वते  

  १) फलना मक संबंध  २) व   ३) अनुसूची  ४) समीकरण 



३) वस बत  चलातील  मू यात होणा या बदलानुसार वतं  चलातील  मू यात होणारा बदल खाल ल पैक  कोणते 

साधन द श वते \ 

१) फलना मक संबंध  २) व   ३) अनुसूची  ४) समीकरण 
४) खाल ल पैक  कोणते यावसा यक सं थेचे आ थक उ ठे आहे \ 

 १) नफा महतमीकरण  २_ भागधारकाचे  संप ती महतमीकरण ३) यव थापक य मू यात वाढ  ४) वर ल सव  

५) खाल ल पैक  कोणते यावसा यक सं थेचे बगर आ थक उ ठे आहे \ 
१) यावसा यक सं थेची वाढ २) व  महतमीकरण ३) राजक य स ता कंवा त ठा ४) द घकाल न अि त व 
६) सू मल ी  यावसा यक अथशा   खाल ल पैक  कशाशी संबं धत आहे \ 

 १) वैयि तक एकक  २) सम  एकक ३) वैयि तक व सम  एकक४) ४) वर ल पैक  सव 
७) मूलभूत आ थक न खाल ल पैक  कशाशी संब धत  आहे \ 

 अ ) कशाचे उ पादन करायचे  ब ) कती उ पादन करायचे क ) क हा उ पादन करायचे ड )  वर ल पैक  सव 
८) मागणी नयमाशी खाल ल पैक  कोणते गृ हत   बरोबर आहे \ 

 अ ) उपभो या या आवडी नवडी बदलतात ब ) पयायी व तू या  कमतीत बदल होतो  क ) उपभो या या 
उ प नात बदल होत नाह  ड ) लोकसं या ि थर राहत नाह  
९) खाल ल पैक  मागणी या नयमाला काय अपवाद आहे \ 

 अ ) गफेन  व तू  ब ) भ व यातील व तु या टंचाईची भती  क ) त ठे या व तू  ड )  वर ल पैक  सव 
१०) कमतीत बदला नंतरह  मागणीत ज हा कोणताह  बदल होत नाह  त हा यास खाल ल पैक  कोणती लव च    

कता  हणतात \ 

 अ ) संपूण लव चक मागणी ब )संपूण अ लव चक मागणी क ) एकक लव चक मागणी  ड ) जा त लव चक मागणी 
११)  खाल ल पैक  कोणते उपयो गतेचे  वै श ठये आहे \ 

 अ ) उपयो गता ह  यि त न ठ संक पना आहे ब ) उपयो गता ह  व तू न ठ संक पना आहे  क )  उपयो गता ह  

वेळ सापे  असते   ड )  वर ल पैक  सव 
१२) समवृ ती  व  खाल ल पैक  कोण या गृ हतावर   आधार त  आहे \ 

 अ ) एक व तू तमान  ब )दोन  व तू तमान  क)  तीन  व तू तमान ड)  चार  व तू तमान 
१३) समवृ ती व  व लेषणात  सीमांत पयायीता दर कसा गृ हत   धरला आहे \ 

 अ ) ि थर   ब )वाढता क ) घटता   ड )  वर ल पैक  सव 
१४) खाल ल पैक  समवृ ती व ाचे कोणते वै श ठे आहे \ 

अ ) समवृ ती व  खालून वर  जाणारा असतो ब ) समवृ ती व  एकमेकांना कधीह  छेदत नाह त क )  समवृ ती व  

नेहमी समातंर असतात ड )  समवृ ती व  आरंभ बदूंशी अंतर व  असतात 
१५) मागणी या पूव अंदाजाची खाल ल पैक  कोणती य  प त आहे \ 

अ ) साधा सह संबंध प त ब ) वत  ेपण प त  क ) उपभो ता पाहणी प त  ड ) वर ल पैक  एकह  नाह  
 

१६)   ए कूण खच खाल ल पैक  कशा कारे मोजला जातो \ 
A) TC=  TFC +  TVC  B)  TC  =  TFC -  TVC   C)   TC =  TFC × TVC  D)   TC = TFC/ TVC 
१७) खाल ल पैक  अंतगत बचतीचे प कोणते आहे \ 

अ ) यव थापक य बचती ब ) व तीय बचती क ) वशेषीकरणा या  बचती ड )  वर ल पैक  सव 
१८) अंतगत अबचती  खाल ल पैक  कोण या कारणामुळे उ दभवतात \ 



अ ) ज हा एखाद  उदयोग  सं था  त या पया त उ पादन  मतेपे ा  अ धकचे उ पादन करते ब )ज हा एखाद  

उदयोग  सं था  त या पया त उ पादन  मतेपे ा  कमी  उ पादन करते क )ज हा एखाद  उदयोग  सं था  त या 
पया त उ पादन मते इतके  उ पादन करते ड )  वर ल पैक  सव 
१९) बदल या माणाचा नयम व प रमाण यय नयम याम ये कती अव था आहेत \ 

अ) एक ब) दोन  क) तीन  ड) चार   

२०) खाल ल पैक  कोणते बा ये बचतीचे प आहे \ 

 अ) दषूण  ब) पायाभूत सु वधेवर ल ताण  क) उ पादन घटकां या वाढ या कमती  ड) वर ल पैक  सव 
 

खाल ल नांची एका  वा यात ऊ तरे  लहा. 
१) सू मल ी यावसा यक  अथशा ाची  या या या 
२) फलना मक संबंध काय आहे \ 

३)  आलेख हणजे काय \ 

४) यावसा यक सं थेची आ थक येये सांगा  
५) यावसा यक सं थेची आ थके तर  येये सांगा 
६) मागणीची या या या  
७)  मागणीची लव चकता हणजे काय \ 

८)  उपयो गता याव न काय अथबोध होतो\ 
९)  समवृ ती  व ाची या या लहा.   
१०) मागणी या अंदाजाची या या या.   
११) मागणीचा पूव अंदाज हणजे काय \ 
१२) कंमत रेषा काय आहे \ 

१३) उ पादन फलनाची या या या  
१४)  बदल या माणा या नयमाची कोणतीह  दोन गहृ ते  सांगा. 
१५) यावसा यक सं थे या अंतगत बचती सांगा .  
१६) कोण याह  दोन बा य अबचती  सांगा.  
१७) आ थक खचाव न काय अथबोध होतो \ 

१८) लेखा  यय हणजे काय \ 

१९) संधी खचाव न आपणास काय अथबोध होतो \ 

२०) एकूण  खचाचा  अथ सांगा. 
 

खाल ल टपा  लहा. 
१) यावसा यक अथशा .   

२) फलना मक संबंध.  

३) अनुसूची.  
४) आलेख.  

५) मागणीचा पूव अंदाज. 

६) मागणी व .  

७) मागणी.  



८) उपयो गता.  
९) सम वृ ती  व .  

१०) कंमत रेषा. 
११) उ पादन फलन.  

१२) सरासर  ि थर खच व .  

१३) बदल या माणाचा नयम.  

१४) प रमाण यय नयम.  

१५) अंतगत बचती.   
१६) बा य बचती.  
१७) उ पादन घटकांची भू मका.  
१८) समांत  पयायीता  दर.  

१९) उपभो याचे वतन.  

२०) मागणीची लव चकता. 

खाल ल नांची ५०० श दात उ तरे लहा. (लघु तर  न) 
१) सू मल ी यावसा यक अथशा ाची या ती प ट करा.  
२) सू मल ी यावसा यक अथशा ा चे मह व  प ट करा.  
३) सू म आ ण थूल अथशा ातील फरक सांगा.  
४)  आ थके तर उ ठे प ट करा. 
५)  मागणीचा नयम प ट करा  
६)  मागणीवर प रणाम करणारे घटक प ट करा  
७)  मागणी या कंमत लव चकतेचे कार कोणते आहेत  

८) घट या  स मात  उपयो गतेचा नयम प ट करा  
९)  मागणी या पूवअंदाजाची उ ठे प ट करा 
१०) बदल या माणा या नयम तीन अव थ सह प ट करा 
११) ) प रमाण यय नयम. त ता आ ण आकृ  तीसह प ट करा.  
१२) यावसा यक सं थे या   अंतगत बचती  व अबचतीची मा हती या  
१३) यावसा यक सं थे या   बाहय  बचती  व अबचतीची मा हती लहा  
१४)  सम स मात  उपयो गतेचा स ांत आकृ  तीसह प ट करा. 
१५) सू मल ी यावसा यक अथशा ाचे व प  प ट करा  
१६) मागणीची लव चकते चे नधारक घटक प ट करा  
१७)मागणी या अंदाजा या य  प दती प ट करा 
१८) अ पकाल न आ ण द घकाल न खच व  प ट करा 
१९) आ थक व लेषणाचे व वध साधने थोड यात प ट करा. 
२०) कंमत रेषा आ ण सम वृ ती  व ा या सा याने उपभो या या समतोल प ट करा. 

खाल ल नांची उ तरे १००० श दात लहा. ( दघ तर   न ) 
१) यावसा यक अथशा ाची या या सांगून  याचे व प व या ती  प ट करा.   



२) यावसा यक अथशा  हणजे काय    यावसा यक अथशा ाचे मह व आ ण मयादा प ट करा.  
३)  यावसा यक सं थेची आ थक व आ थके तर उ टे प ट करा.  
४) समवृ ती  व  हणजे काय   समवृ ती   व ाचे गुणधम प ट करा. 
५) मागणी या पूव अंदाजाचा  अथ सांगून मागणी या पूव अंदाजा या य  व अ य  प ती स व तर  

प ट करा.  
६) मागणीची कंमत लव चकता हणजे काय मागणी या कंमत लव चकतेचे कार आकृतीसह  प ट 

करा.  
७) उ प न प रणाम, पया यता  प रणाम आ ण कंमत प रणाम या संक पना प ट करा.  
८) मू यदश  आ ण मदश   उपयो गता ट कोनाची मा हती लहा.  
९) बदल या माणाचा नयम तीन अव थेसह प ट करा. 
१०) मागणी व  हा पुरवठा व ापे ा  भ न असतो हे आकृती या सहा याने  प ट करा. 
११) 'कॉब -ड लस  उ पादन फलन ' संक पना प ट करा. 
१२) अंतगत आ ण बा य बचती आ ण अबचती  उ भव याची  कारणे प ट करा. 
१३) यावसा यक े ा या वकासात यावसा यक अथशा  कशी मदत करते ते प ट करा.  
१४) एकूण उपयो गता आ ण सीमांत  उपयो गता यातील संबंध  प ट करा. 
१५) खचा या व वध संक पना प ट करा 
१६) वाढ या तफलाचा  नयम त ता  आ ण आलेखा या  साहा याने प ट करा. 
१७) ि थर तफलाचा  नयम त ता  आ ण आलेखा या  साहा याने प ट करा.  
१८) घट या तफलाचा  नयम त ता  आ ण आलेखा या  साहा याने प ट करा. 
 
१९)   यावसा यक सं थेची आ थके तर उ टे ह   आ थक ऊ टापे ा  कशी भ न आहेत ते प ट करा.  
२०) सू मल ी यावसा यक  अथशा  हे सम ल ी यावसा यक  अथशा ांपे ा  कसे भ न आहे ते 

प ट करा.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 


