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N.B.

1)
2)
3)
4)

Q.1.

Attempt Any Two of the following.
(20)
a) Explain the importance and limitations of micro economics.
b) Write note on Positive economics and normative economics.
c) Consider a function: Y = 3 - 2 X. Take any 5 values of x and find Y and plot a
graph for the given function.

Q.2.

Answer Any Two of the following.
a) State the significance of opportunity cost in decision making
b) Write note on inflation and unemployment.
c) Explain the benefits of exchange with examples.

Q.3.

Answer Any Two of the following.
(20)
a) Explain the law of Demand with diagram.
b) Explain the price elasticity of demand.
c) Given the Demand schedule of two individuals, Derive the market demand
schedule and Market demand curve.
Price in Rs.
Individual ‘A’ Mango
Individual ‘B’
( Mango)
Demand (Kgm)
Mango Demand (Kgm)
100
04
05
80
08
09
70
12
12
60
15
14
50
16
15

Q.4.

Answer Any Two of the following.
(20)
a) .Briefly explain the properties of indifference curves..
b) Explain the equilibrium of a consumer with the help of indifference curve
analysis.
c) Explain in brief the income effect with the help of an indifference curve

Q.5
a)
b)
c)
d)

All questions are compulsory.
Figures to the right indicate full marks
Draw neat diagrams wherever necessary
Use of simple calculator is allowed.

Write short note on Any Two for the following.
Price mechanism in Market economy
Responses to incentives
Income elasticity.
Consumer surplus.
****************
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मराठी भाषाांतर
सचू ना

१)
२)
३)
४)

सर्व प्रश्न सोडवर्णे आर्श्यक
उजर्ीकडील अक
ं पणू व गणु दर्ववर्तात.
आर्श्यक तेथे सबु क आकृ ती काढा.
साध्या गणकयंत्राचा र्ापर करण्यास परर्ानगी आहे.

प्र. १.

खालील पैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडर्ा.
अ) सक्ष्ु मलक्षी अथवर्ास्त्राचे महत्र् आवण मयावदा स्पष्ट करा.
ब) ‘र्ास्तवर्क अथवर्ास्त्र आवण आदर्वर्ादी अथवर्ास्त्र’यार्र टीप वलहा.
क) पढु ील फलन लक्षात घ्या. y = ३ - २ x, र् 'x' ची कोणतीही पाच मल्ू ये घेऊन 'y' काढा र्
वदलेल्या फलनाकररता आलेख काढा.

20

प्र.२

खालील पैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडर्ा.
अ) संवि खचावचे वनणवय प्रवियेतील महत्र् सांगा.
ब) ‘भार्र्ाढ आवण बेरोजगारी’ यार्र टीप वलहा.
क) वर्वनमयचे फायदे सोदाहरण स्पष्ट करा.

20

प्र. ३.

खालील पैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडर्ा.
अ) मागणीचा वनयम आकृ तीसह सवर्स्तर स्पष्ट करा.
ब) मागणीची वकंमत लर्वचकता स्पष्ट करा.
क) दोन व्यक्तींचे मागणीपत्र वदले आहे .त्या आिारे बाजार मागणी पत्रक तयार करा आवण बाजार
मागणी र्ि काढा .
वकंमत-आंबा
'अ' व्यक्तीची आब्ं याची
'ब' व्यक्तीची आंब्याची
(रु.)
मागणी (वकलो मध्ये)
मागणी (वकलो मध्ये)
१००
०४
०५
८०
०८
०९
७०
१२
१२
६०
१५
१४
५०
१६
१५

20

प्र. ४.

खालील पैकी कोणतेही दोन प्रश्न सोडर्ा.
अ) समर्ृत्ती र्िाची र्ैवर्ष्ठ्ये थोडक्यात स्पष्ट करा.
ब) समर्ृत्ती र्िाच्या आिारे उपभोक्त्याचा समतोल स्पष्ट करा.
क) समर्ृत्ती र्िाच्या आिारे उपन्न पररणाम थोडक्यात स्पष्ट करा.

20

प्र.५
अ)
ब)
क)
क)

खालील पैकी कोणत्याही दोन वटपा वलहा.
बाजारावभमख
ु अथवव्यर्स्थेतील वकंमत यंत्रणा
प्रलोभनाना प्रवतसाद
उत्पन्न लर्वचकता
उपभोक्त्याचे संतोषविक्य
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