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AES’s, 
Tuljaram Chaturchand College Of Arts, Science & Commerce, Baramati. 

(AUTONOMOUS) 
T.Y.B.A. (G-3)(Semester-V) 2020-21 

Title of Paper: Economic Development and Planning-I 
Paper code: ECOGEN3501 

Question Bank 

प्रश्न 1. बहुपर्यार्ी प्रश्न. 

1. __________ च्यय जयगतिक तिकयस अहियलयि नमूद केल्र्य प्रमयणे तिकयस हे मनुष्य जयिी पुढील सियाि 

महत्त्वयचे आव्हयन आहे. 

A. 1990 
B. 1991 
C. 1992 
D. 2003 

 

2.  'एखयद्यय देशयचय झयलेलय आतथाक तिकयस तकिं िय होि असणयरय आतथाक तिकयस मोजण्ययसयठी ज्यय घटकयिंचय 

ियपर केलय जयिो त्यिंनय आतथाक तिकयसयचे __________ असे म्हणियि.' 

A. मोजमयप 

B. तसद्यिंि 

C. तनदेशक 

D. पर्यार् 

 

3. आधुतनक आतथाक िृद्ीचय प्रयरिंभ ढोबळमयनयने __________ च्यय सुमयरयस झयलय आहे. 

A. 1990 
B. 1890 
C. 1770 
D. 1970 

 

4. प्रय. शुम्पिटर र्यिंनी 1911 मधे्य प्रकयतशि केलेल्र्य कोणत्य आपल्र्य र्य ग्रिंथयि आतथाक तिकयस आतण 

आतथाक िृद्ी र्य दोन सिंकल्पनयिंमधील फरक स्पष्ट केलय आहे? 

A. The General Theory of Employment, Money and Interest. 
B. Theory of Economic Development 
C. Theory of Economic Growth 
D. Wealth of Nation 

 

5. अल्पतिकतसि देशयि आतथाक तिकयसयसयठी __________ च्यय मयगादशान / तनदेशनयची आिश्र्किय 

असिे.  

A. सरकयर 

B. नयगररक 

C. मध्यििी बँक 

D. तिकसीि देश 

 

6. खयलीलपैकी कोणिय शब्द मुख्यिः श्रीमिंि / तिकतसि देशयिील रयष्टर ीर् उत्पयदनयच्यय पयिळीि आणखी ियढ 

घडिून आणण्ययसयठी सिंबिंतधि आहे? 

A. आतथाक तिकयस 

B. आतथाक िृद्ी 



2 
 

C. औद्योतगकीकरण 

D. नयगरीकरण 

 

7. आतथाक तिकयस सिंकल्पनेचय सिंबिंध कोणत्य बदलयशी आहे? 

A. सिंख्ययत्मक बदल 

B. गुणयत्मक बदल 

C. सिंख्ययत्मक ि गुणयत्मक बदल 

D. िरीलपैकी नयही 

 

8. जयगतिक अथाव्यिस्थेचे स्थूल तचत्र तिचयरयि घेिल्र्यस असे स्पष्ट होिे की, एकूण लोकसिंखे्यपैकी जिळपयस 

__________ % लोकसिंख्यय अल्प ि मध्यम उत्पन्न असलेल्र्य देशयि आहे. 

A. 70 
B. 80 
C. 84 
D. 88 

 

9. 2003 च्यय आकडेियरीनुसयर ज्यय देशयिंचे दरडोई उत्पन्न __________ डॉलसा तकिं िय त्यपेक्षय कमी आहे 

त्यिंचय समयिेश अल्प उत्पन्न देश र्य गटयि केलेलय आहे. 

A. 500 
B. 675 
C. 765 
D. 810 

 

10. 2003 च्यय आकडेियरीनुसयर ज्यय देशयचे दरडोई उत्पन्न __________ डॉलसा तकिं िय त्यपेक्षय जयस्त आहे 

अशय देशयचय समयिेश उच्च उत्पन्न देशयिंच्यय गटयि करण्ययि रे्िे. 

A.  9386 
B. 7385 
C. 10347 
D. 3957 

 

11. खयलीलपैकी तिकसनशील / अल्पतिकयसीि देशयची लोकसिंख्ययतिषर्क िैतशष्ट्ये कोणिे आहे? 

A, दरडोई उत्पन्न कमी 

B. बेकरीचे मोठे प्रमयण 

C. दयररद्र्ययचे दुष्टचक्र 

D. सरयसरी आरु्मयान कमी 

 

12. तिकसनशील देशयि तनरक्षरिय, रूढी, अिंधश्रद्य आतण अज्ञयन इत्यदी कयरणयिंमुळे लोकसिंख्यय ियढीचय िेग 

__________ असिो. 

A. अतधक 

B. कमी 

C. म्पस्थर 

D. अम्पस्थर 

 

13. दर हजयरी लोकसिंखे्यमयगे जेिढे लोक जन्मयलय रे्ियि त्य प्रमयणयलय __________ असे म्हणियि. 

A. लोकसिंख्यय ियढीचय दर 

B. मृतु्दर 

C. जन्मदर 
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D. लोकसिंख्यय घटीचय दर 

 

14. दर हजयरी लोकसिंखे्यमयगे जेिढे लोक मृतू् पयिियि त्य प्रमयणयलय __________ असे म्हणियि. 

A. लोकसिंख्यय ियढीचय दर 

B. मृतु्दर 

C. जन्मदर 

D. लोकसिंख्यय घटीचय दर 

 

15. सयमयन्यपणे कोणत्य िर्ोगटयिील लोकसिंख्यय उत्पयदक लोकसिंख्यय समजली जयिे? 

A. 0 िषा िे 14 िषा 

B. 15 िषा िे 60 िषा 

C. 15 िषा िे 65 िषा 

D. 60 िषा िे 80 िषा 

 

16. खयलीलपैकी कोणत्य कयरणयिंमुळे तिकसनशील देशयि सरयसरी आरु्मयान कमी असल्र्यचे आढळून रे्िे? 

A. चौरस आहयर न तमळणे 

B. दयररद्र्य ि उपयसमयर 

C. आरोग्यतिषर्क सुतिधयिंचय अभयि ि दुष्कयळ 

D. िरीलपैकी सिा 

 

17. सयधयरणिः __________ िर् असणयऱ्र्य कयमगयरयिंनय बयल कयमगयर असे म्हणियि. 

A. 10 िषयापेक्षय कमी 

B. 14 िषयापेक्षय कमी 

C. 18 िषयापेक्षय कमी 

D. 21 िषयापेक्षय कमी 

 

18. तिकसनशील देशयिील लोकयिंमधे्य पर्यािरणयसिंबिंधी जयणीिजयगृिी तनमयाण झयलेली नसक्ययमुळे िे स्विःच्यय 

फयर्द्ययसयठी खयलीलपैकी कोणिे कृत् करियि? 

A.  जिंगलिोड 

B. जिंगले नष्ट करणे ि िृक्षिोड 

C. पयण्ययचय अतिररक्त ियपर ि सयिंडपयणी / दूतषि पयणी नदीमधे्य सोडणे 

D. िरील सिा  

 

19. तिकसनशील देशयि कोणत्य कयरणयिंमुळे रोगरयईचे प्रमयण अतधक असल्र्यचे तनदशानयस रे्िे? 

A. प्रदूषण 

B. अतिररक्त लोकसिंख्यय 

C. अस्वच्छ ियियिरण ि सयिंडपयण्ययची अव्यिस्थय 

D. िरीलपैकी सिा 

 

20. तिकसनशील देशयि प्रशयसन ि रयज्यव्यिस्थेमधे्य मोठ्यय प्रमयणयि भ्रष्टयचयर फोफयिलय आहे. त्यमुळे 

देशयच्यय तिकयस मयगयाि अडथळे रे्ि आहेि. 

A. चूक 

B. बरोबर 
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21. दयररद्र्ययच्यय दुष्टचक्रयच्यय िैतशष्ट्ययिरून असे स्पष्ट होिे की, दयररद्र्ययचे कयरण आतण पररणयम स्विः दयररद्र्यच 

असिे. 

A. बरोबर 

B. चूक 

 

22. तिकसनशील देशयि रयष्टर ीर् उत्पन्न ियटणीि फयर मोठी __________ असिे. 

A. समयनिय 

B. तिषमिय 

C. न्ययर्पूणािय 

D. एकरूपिय 

 

23. जेव्हय एखयद्यय रयष्टर यिील जन्मदर हय मृतु्दरयपेक्षय सयित्यने खूप जयस्त असिो िेव्हय त्य म्पस्थिीलय 

__________ असे म्हणियि. 

A. लोकसिंख्यय तिस्फोट 

B. लोकसिंख्यय िृद्ी 

C. लोकसिंख्यय घट 

D. लोकसिंख्यय घनिय 

 

24. खयलीलपैकी लोकसिंख्यय तिस्फोटयचे पररणयम कोणिे आहेि? 

A. रयहणीमयनयचय दजया खयलयििो 

B. बेरोजगयरी 

C. भयिंडिलयची टिंचयई 

D. सयमयतजक सेियिंचय दजया खयलयििो 

E. िरील सिा 

1.  

25. कोणत्य िर्ोगटयिील लोकसिंखे्यलय अनुत्पयदक लोकसिंख्यय समजले जयिे? 

A. 10 िषयांपेक्षय जयस्त ि 14 िषयांपेक्षय कमी 

B. 15 िषयापेक्षय कमी ि 60 िषयापेक्षय जयस्त 

C. 60 िषयांपेक्षय जयस्त ि 80 िषयांपेक्षय कमी 

D. िरीलपैकी नयही 

 

26. अल्पतिकतसि देशयच्यय तिकयसयिील प्रशयसकीर् अडथळे कोणिे आहेि? 

A. लयलतफिीचय कयरभयर 

B.भ्रष्टयचयर  

C. प्रतिकूल कडक तनबांध 

D. िरील सिा 

 

27. आिंिररयष्टर ीर् नयणेतनधी, जयगतिक बँक र्यसयरख्यय सिंस्थयच्यय ियढत्य हस्तके्षपयमुळे ि भयिंडिल पुरिठ्ययच्यय 

अटी िंमुळे तिकसनशील रयष्टर यचे आतथाक स्वयििंत्र्य धोक्ययि रे्ऊन तिकयस प्रतक्ररे्ि अडथळय तनमयाण होिो. 

A. बरोबर 

B. चूक 
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28. अथाशयस्त्रयचे जनक ॲडम म्पिथ र्यिंनी __________  मधे्य सुप्रतसद् ग्रिंथ 'िेल्थ ऑफ नेशन' (Wealth of 

Nation) प्रकयतशि केलय. 

A. 1881 
B. 1776 
C. 1857 
D. 1947 

29. ररकयडोचे आतथाक तिकयसयचे प्रमुख घटक कोणिे आहेि? 

A. भयिंडिलदयर 

B. जमीनदयर 

C. श्रतमक 

D. िरील सिा 

 

30. __________ च्ययमिे आतथाक तिकयसयचय सिंबिंध सिंपत्तीच्यय ियढीची असल्र्यमुळे सिंपत्तीि ियढ झयली 

म्हणजे आतथाक तिकयस घडून आलय आहे असे मयनयिे. 

A. ररकयडोचे 

B. मयल्थस 

C. ॲडम म्पिथ 

D. कयला  मयर्क्ा 

 

31. कयला  मयर्क्ा र्यिंचय सुप्रतसद् ग्रिंथ कोणिय? 

A. रोजगयरयचय सयमयन्य तसद्यिंि 

B. िेल्थ ऑफ नेशन 

C. शेिकऱ्र्यचय आसूड 

D. दयस कॅतपटल 

 

32. कयला  मयर्क्ा र्यिंनी सुप्रतसद् ग्रिंथ दयस कॅतपटल चय पतहलय खिंड कधी प्रतसद् केलय? 

A. 1776 मधे्य 

B. 1867 मधे्य 

C. 1936 मधे्य 

D. 1881 मधे्य 

 

प्रश्न 2. एकय ियक्ययि उत्तरे तलहय. 

1. आतथाक तिकयसयची व्ययख्यय सयिंगय. 

2. आतथाक िृद्ी म्हणजे कयर्? 

3. आतथाक तिकयसयचे कोणिेही दोन तनदेशक सयिंगय. 

4.आतथाक िृद्ी चे कोणिेही दोन तनदेशक सयिंगय. 

5. तिकतसि देश म्हणजे कयर्? 

6. तिकसनशील देशयची व्ययख्यय द्यय. 

7. अल्पतिकतसि देशयची व्ययख्यय सयिंगय. 

8. अल्पतिकतसि देशयची कोणिेही दोन आतथाक िैतशषे्ट सयिंगय. 

9. अल्पतिकतसि देशयची कोणिीही दोन लोकसिंख्ययतिषर्क िैतशषे्ट सयिंगय. 

10. अल्पतिकतसि देशयची कोणिीही दोन ििंत्रज्ञयनतिषर्क िैतशषे्ट सयिंगय. 

11. अल्पतिकतसि देशयची कोणिीही दोन सयमयतजक ि सयिंसृ्कतिक िैतशष्ट्ये सयिंगय. 

12. दयररद्र्ययचे दुष्टचक्र म्हणजे कयर्? 
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13. दयररद्रर्यची सिंकल्पनय सयिंगय. 

14. तनरपेक्ष दयररद्र्ययची व्ययख्यय द्यय. 

15.सयपेक्ष दयररद्र्य म्हणजे कयर्? 

16. दयररद्र्ययच्यय दुष्टचक्रयची कोणिीही दोन िैतशष्ट्ये सयिंगय. 

17. दयररद्र्ययची कोणिीही दोन कयरणे सयिंगय. 

18. लोकसिंख्यय तिस्पोट / प्रस्फोट म्हणजे कयर्? 

19. जन्मदर म्हणजे कयर्? 

20. मृतु्दर म्हणजे कयर्? 

21. अतिररक्त लोकसिंख्यय म्हणजे कयर्? 

22. लोकसिंख्यय ियढीची कोणिीही दोन कयरणे सयिंगय. 

23. बेरोजगयरी म्हणजे कयर्? 

24. शेिीच्यय प्रतिहेक्टरी उत्पयदकिेची व्ययख्यय सयिंगय. 

25. शेिीचे िुकडीकरण म्हणजे कयर्? 

26. प्रदशान पररणयम म्हणजे कयर्? 

27. िुटीचय अथाभरणय म्हणजे कयर्? 

28. ॲडम म्पिथ र्यिंची आतथाक तिकयसयची व्ययख्यय द्यय. 

29. उत्पयदन फलन म्हणजे कयर्? 

30.तनहास्तके्षप धोरणयचय अथा सयिंगय? 

31. म्पस्थतिशील अथाव्यिस्थय म्हणजे कयर्? 

32. ररकयडोची आतथाक तिकयसयची व्ययख्यय सयिंगय. 

33.मयल्थसची पररणयमकयरक मयगणीची सिंकल्पनय स्पष्ट करय. 

34. शुम्पिटरच्यय निप्रििान र्य सिंकल्पनेचय अथा स्पष्ट करय. 

35. निप्रििानयचे दोन मयगा सयिंगय. 

36. शुम्पिटरने निप्रििाक कोणयलय म्हटले आहे? 

 

प्रश्न 3. तटपय तलहय. 

1. आतथाक तिकयसयचे तनदेशक. 

2. आतथाक िृद्ीचे तनदेशक. 

3. आतथाक तिकयस ि आतथाक िृद्ी र्यिील फरक. 

4. अल्पतिकतसि देशयची आतथाक िैतशष्ट्ये. 

5.अल्पतिकतसि देशयची लोकसिंख्यय तिषर्क िैतशष्ट्ये. 

6. अल्पतिकतसि देशयची सयमयतजक ि सयिंसृ्कतिक िैतशष्ट्ये. 

7. अल्पतिकतसि देशयची ििंत्रज्ञयन तिषर्क िैतशष्ट्ये. 

8. दयररद्र्ययचे दुष्टचक्र. 

9. दयररद्र्ययच्यय दुष्टचक्रयची िैतशष्ट्ये. 

10. दयररद्र्ययच्यय दुष्टचक्रयची कयरणे. 

11. लोकसिंख्यय तिस्फोट आतण आतथाक तिकयस. 

12. शेिीची उत्पयदकिय - सिंकल्पनय. 

13. शेिीच्यय अल्पउत्पयदकिेची कयरणे. 
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14. भयिंडिल तनतमािीचे महत्व. 

15. भयिंडिल तनतमािीचय दर कमी असण्ययची कयरणे. 

16. प्रगि ििंत्रज्ञयन ियपरयिील प्रमुख अडथळे. 

17. आतथाक तिकयसयच्यय प्रतक्ररे्िील रयजकीर् ि प्रशयसकीर् अडथळे. 

18. आतथाक तिकयसयच्यय सनयिनियदी तसद्यिंियची सिंकल्पनय . 

19. श्रमतिभयगणी. 

20. म्पस्थतिशील अथाव्यिस्थय. 

21. ररकयडोचय आतथाक तिकयसयचय तसद्यिंि. 

22. ररकयडोच्यय आतथाक तिकयसयच्यय तसद्यिंियचे तटकयत्मक पररक्षण. 

23. मयल्थसचय आतथाक तिकयसयचय तसद्यिंि. 

24. शुम्पिटरचय आतथाक तिकयसयचय तसद्यिंि निप्रििान कय चे कयर्ा जुतपटर चय आतथाक तिकयसयचय तसद्यिंि ि 

अल्पतिकतसि देश शम पीटरच्यय आतथाक तिकयस तसद्यिंियचे मूल्र्मयपन 

 

प्रश्न 4. लघुत्तरी प्रश्न. 

1. आतथाक तिकयसयची सिंकल्पनय स्पष्ट करय. 

2. आतथाक तिकयसयचे तनदेशक घटक स्पष्ट करय. 

3. आतथाक िृद्ीची सिंकल्पनय स्पष्ट करय. 

4. आतथाक िृद्ीचे तनदेशक घटक स्पष्ट करय. 

5. आतथाक तिकयस ि आतथाक िृद्ी र्यिील फरक स्पष्ट करय. 

6. जयगतिक बँकेच्यय िगाियरीनुसयर देशयिंचे िगीकरण स्पष्ट करय. 

7. जगयिील देशयिंच्यय िगाियरी तिषर्ीचय परिंपरयगि ि आधुतनक दृतष्टकोन थोडक्ययि स्पष्ट करय. 

8.अल्पतिकतसि देशयची आतथाक िैतशष्ट्ये थोडक्ययि सयिंगय. 

9. अल्पतिकतसि देशयिील लोकसिंखे्यची सिंख्ययत्मक िैतशष्ट्ये थोडक्ययि सयिंगय. 

10. अल्पतिकतसि देशयिील लोकसिंखे्यच्यय गुणयत्मक िैतशष्ट्ययिंचय आढयिय घ्यय. 

11. अल्पतिकतसि देशयची सयमयतजक ि सयिंसृ्कतिक िैतशष्ट्ये स्पष्ट करय. 

12. दयररद्र्ययच्यय दुष्टचक्रयची सिंकल्पनय ि िैतशष्ट्ये स्पष्ट करय. 

13. मयगणीच्यय बयजूने दयररद्र्ययचे दुष्टचक्र स्पष्ट करय. 

14. पुरिठ्ययच्यय बयजूने दयररद्र्ययचे दुष्टचक्र स्पष्ट करय. 

15. लोकसिंख्यय तिस्फोटयची कयरणे स्पष्ट करय. 

16. लोकसिंख्यय तिस्फोटयचे पररणयम स्पष्ट करय. 

17. शेिीची उत्पयदकिय कमी असण्ययच्यय कयरणयिंचय थोडक्ययि आढयिय घ्यय. 

18. भयिंडिल टिंचयईची प्रमुख कयरणे सयिंगय. 

19. आतथाक तिकयसयच्यय प्रतक्ररे्िील भयिंडिल तनतमािीचे महत्व स्पष्ट करय. 

20. श्रमप्रधयन उत्पयदन ििंत्रयचे गुण-दोष सयिंगय. 

21. प्रदशान पररणयमयचे आतथाक तिकयसयिील महत्त्व स्पष्ट करय. 

22. आतथाक तिकयसयिील रयजकीर् अडथळे स्पष्ट करय. 

23. आतथाक तिकयसयिील सयमयतजक ि सयिंसृ्कतिक अडथळे स्पष्ट करय. 

24. जयिीव्यिस्थेचे आतथाक तिकयसयिर होणयरे पररणयम सयिंगय. 
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25. प्रगि ििंत्रज्ञयन ियपरयिील प्रमुख अडथळे स्पष्ट करय. 

26. ॲडम म्पिथचे उत्पयदन फलनयसिंबिंधी तिचयर सयिंगय. 

27. ॲडम म्पिथने स्पष्ट केलेली तिकयसयची प्रतक्रर्य थोडक्ययि सयिंगय. 

28. ॲडम म्पिथ र्यिंचे तनहास्तके्षपयचे धोरण स्पष्ट करय. 

29. ररकयडोने सयिंतगिलेले आतथाक तिकयसयचे प्रमुख घटक सयिंगय. 

30. ररकयडोच्यय आतथाक तिकयस प्रतक्ररे्चे थोडक्ययि तििेचन करय. 

31. ररकयडोच्यय प्रतिमयनयिील भयिंडिल सिंचर्यची सिंकल्पनय स्पष्ट करय. 

32. ररकयडोच्यय आतथाक तिकयस तसद्यिंियच्यय मर्यादय सयिंगय. 

33. मयल्थसने सयिंतगिलेल्र्य पररणयमकयरक मयगणीचे आतथाक तिकयसयिील महत्त्व स्पष्ट करय. 

34. मयल्थसच्यय तिकयस प्रतिमयनयिील प्रमुख तशफयरसी िंची चचया करय. 

35. मयल्थसच्यय तिकयस तसद्यिंियचे तटकयत्मक पररक्षण करय. 

36. शुिीटर र्यिंची निप्रििाकयची सिंकल्पनय स्पष्ट करय. 

37. शुिीटर र्यिंची भयिंडिलशयहीच्यय तिनयशयची कयरणे सयिंगय. 

 

प्रश्न 5. तदघोत्तरी प्रश्न. 

1. आतथाक तिकयस सिंकल्पनेचे सतिस्तर तििेचन करय. 

2. आतथाक िृद्ी ि आतथाक तिकयस र्यिंच्ययिील फरक सतिस्तर स्पष्ट कर. 

3. आतथाक तिकयस म्हणजे कयर्? आतथाक तिकयसयच्यय मयपनयचे तनकष / तनदेशक स्पष्ट करय. 

4. आतथाक िृद्ीचे प्रमुख तनदेशक सतिस्तर स्पष्ट करय. 

5. अल्पतिकतसि देशयची प्रमुख िैतशष्ट्ये सतिस्तर स्पष्ट करय. 

6. अल्पतिकतसि देशयची आतथाक ि लोकसिंख्ययतिषर्क िैतशष्ट्ये स्पष्ट करय. 

7. अल्पतिकतसि देशयची सयमयतजक, सयिंसृ्कतिक ि ियिंतत्रक िैतशष्ट्ये स्पष्ट करय. 

8. अल्पतिकतसि देशयिील आतथाक तिकयसयि रे्णयऱ्र्य आतथाक ि आतथाकेिर अडथळ्यिंचय थोडक्ययि आढयिय 

घ्यय. 

9. दयररद्र्ययचे दुष्टचक्र ही सिंकल्पनय स्पष्ट करय. अल्पतिकतसि देशयिील दयररद्र्ययचे दुष्टचक्र हय अडथळय सतिस्तर 

स्पष्ट करय. 

10. लोकसिंख्यय तिस्फोट म्हणजे कयर्? लोकसिंख्यय तिस्फोटयचे आतथाक तिकयसयिर होणयरे पररणयम सतिस्तर 

स्पष्ट करय. 

11. तिकसनशील देशयिील शेिीच्यय अल्प उत्पयदकिेची प्रमुख कयरणे सतिस्तर स्पष्ट करय. 

13. आतथाक तिकयस प्रतक्ररे्ि भयिंडिल तनतमािीचे महत्व स्पष्ट करय. 

14. आतथाक तिकयसयि असणयऱ्र्य सयमयतजक, सयिंसृ्कतिक, रयजकीर् ि प्रशयसकीर् अडथळ्यिंचय थोडक्ययि 

आढयिय घ्यय. 

15. आतथाक तिकयस प्रतक्ररे्ि असलेले परकीर् अडथळे सतिस्तर स्पष्ट करय. 

16. ॲडम म्पिथ र्यिंचय आतथाक तिकयसयचय तसद्यिंि स्पष्ट करून तसद्यिंियचे तटकयत्मक पररक्षण करय. 

17. ररकयडोच्यय आतथाक तिकयस तसद्यिंियिील प्रमुख घटक सयिंगून त्यचे तटकयत्मक पररक्षण करय. 

18. थॉमस मयल्थस र्यिंच्यय आतथाक तिकयस तसद्यिंियचे तटकयत्मक पररक्षण करय. 

19. निोपक्रमयमुळे अथाव्यिस्थेि िेजी ि मिंदी कशी उद्भििे र्यचे सतिस्तर तिश्लेषण करय. 

20. शुिीटरचय आतथाक तिकयसयचय तसद्यिंि सतिस्तर स्पष्ट करय. 
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21. शुिीटरच्यय आतथाक तिकयस तसद्यिंियचे तटकयत्मक पररक्षण करय. 

 

**********************************************************************************

*************** 


