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R T M NAGPUR UNIVERSITY WINTER EXAMINATION 2022 
YASHODA GIRLS’ ARTS & COMMERCE COLLEGE, NAGPUR. 

B.A. 3
rd

  SEMESTER  EXAMINATION OF WINTER  2022 

Time: Three Hour                       Subiect: Macro Economics Theory I                                   Marks: 80 

N.B. :— (1)  ALL questions are compulsory.  
               (2)  All questions carry equal mark. 
 (3)  Draw neat Digrams wherever necessary  

 

प्रश्न १ अ) आर्थिक क्रियाांचा चिाकार प्रवाह म्हणजे काय? चिाकार प्रवाहाचे व्दि-ऺेत्रीय प्रतिमान स्पष्ट करा. 
        आर्थिक िीयाओांका चिाकार प्रवाह से क्या िात्पयि है| चिाकार प्रवाह के व्दि-ऺेत्री माॅ डऱ स्पष्ट  
     क्रकजीये|  
     क्रकां वा /अथवा         १६ गणु  

 

 ब) स्थूऱ अथिशास्त्राचे महत्व साांगनू त्याचे मयाििा लऱहा./ समष्टी अथिशास्त्रके महत्व बिाकर उसके सीमा    

     ऱीखीये|    

ब)  स्थूऱ व सकू्ष्म अथिशास्त्राचे फरक लऱहा. / समष्टी और दयष्टी अथिशास्त्रमें भेि ऱीखीये| 
 

प्रश्न २ अ) गुणकाचा अथथ साांगून, गुणकाचे  गृहिते, मयाथदा व गळत्या हििा. 

      गुणकका अथथ बताकर गुणककी  मान्यता, सीमाए और ररसाव िीखीये|   

  ककवा / अथवा          १६ गुण  

 ब) सरासरी व सीमाांत उपभोग प्रवूती/ औसत और सीमाांत उपभोग प्रवूती  

 ब) भाांडविाच्या सीमाांत िाभक्षमतेिा प्रभाहवत करणारे घटक हििा./ पुांजी के सीमाांत िाभाक्षमता को प्रभाहवत  

      प्रभाहवत करनेवािे घटक िीखीये|  

 

प्रश्न ३  खािीि प्रश्नाची उत्तरे थोडक्यात हििा.( कोणतेिी चार )       १६ गुण  

अ) राष्ट्रीय उत्पन म्िणजे काय ते हििा./ राष्ट्रीय आय का अथथ िीखीये| 

ब)  स्थूि दशेाांतगथत उत्पन्न स्पष्ट करा./ सकि राष्ट्रीय आय स्पष्ट ककजीये| 

क) राष्ट्रीय उत्पन्न मापनाच्या अडचणी हििा./ राष्ट्रीय आय मापनेकी काठीणाईया िीखीये| 

ड)  हनवळ राष्ट्रीय उत्पन / शुद्ध राष्ट्रीय आय  

इ) भाांडविी वस्तू वर रटप हििा./ पुांजीवादी वस्तुपर रटप्पणी िीखीये| 

फ) दरडोई उत्पनावर रटप हििा./ प्रहतव्यक्ती आयपर रटप्पणी िीखीये| 

 

प्रश्न ४ खािीि प्रश्नाची उत्तरे थोडक्यात हििा.( कोणतेिी चार )       १६ गुण  

अ) मुद्रचेे प्राथहमक कायथ  हििा. / मुद्राके प्राथहमक कायथ िीखीये| 

ब)  सांहस्फती म्िणजे काय? ते  स्पष्ट करा. / सांहस्फती का अथथ स्पष्ट करे| 

क) अपहस्फतीची सांकल्पना स्पष्ट करा. / अपहस्फती कक सांकल्पना स्पष्ट करे| 

ड)  मोकद्रक धोरणाचा अथथ हििा. / मोकद्रक नीती का अथथ िीखीये| 

इ) मुद्रचेा प्रवेगावर रटप हििा./ मुद्रा का प्रवेगपर  रटप्पणी िीखीये| 

फ) मुद्रचेी दयु्यम कायथ हििा./ मुद्रचेी दयु्यम कायथ िीखीये| 
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प्रश्न ५ खािीि बहुपयाथयी प्रश्नात योग्य पयाथय हनवडा.(सवथ प्रश्न अहनवायथ)      १६ गुण  

(i )     सांपूणथ अथथव्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी कोणते अथथशास्त्र उपयुक्त आिे. 

(अ) सूक्ष्म   (ब)  स्थूि   (क) स्थैहतक   (ड)  वरीिपैकी सवथ . 

(ii) उत्पन्नाच्या चक्राकार प्रवािात्त कशामुळे भरपाई िोते.  

(अ)  बचत   (ब)  आयात   (क) हनयाथत   (ड)  सरकारी कर  

(iii)   एकूण राष्ट्रीय उत्पनािा एकूण िोकसांख्येने भागीतिे असता ...........उत्पन्न  प्राप्त िोते.  

(अ) राष्ट्रीय उत्पन्न  (ब)  प्रहतव्यक्ती उत्पन्न   (क) जागहतक उत्पन्न  (ड)  साांगता येत नािी. 

(iv) राष्ट्रीय उत्पन्न मापनाच्या पद्धती .............आिते. 

(अ) उत्पादन गणना    (ब)  उत्पन्न गणना     (क) व्यय गणना   (ड)  वरीिपैकी सवथ . 

(v) सांकट कािीन मुद्रा ........ ह्या मुद्रिेा म्िणतात. 

(अ) प्राहतहनहधक पत्रमुद्रा   (ब) पररवतथनीय पत्रमुद्रा  (क) अपररवतथनीय पत्रमुद्रा  

  (ड)  प्राकदष्ट पत्रमुदा  

(vi) ज्या नाण्याचे धातू मुल्य  व अांककत मुल्य  समान असते त्याांना .........नाणी म्िणतात. 

(अ) प्रधान नाणी   (ब)  गौण नाणी   (क) पत्रमुद्रा  ड)  वरीिपैकी सवथ . 

(vii) प्रा. कफशरने   मुद्रा पररमाण हसद्धाांतात हवधीग्राह्य मुद्रसेाठी ........ साांकेहतक शब्दाचा उपयोग केिा आिे. 

(अ) M   (ब)  M1   (क) T  (ड)  V  

(viii) अपहस्फतीच्या काळात कोणती पररहस्थती कदसून येते. 

(अ) बेकाररत वाढ (ब)  रोजगारीत वाढ  (क) वस्तूांच्या ककमतीत वाढ (ड) उद्योगाचा हवकास  . 


