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1) આર્થિક સમસ્યાઓનો ઉદભવ માટે જવાબદાર પરરબળ કય ું છે ?  --સાધનોની અછત સાધનો ના 
વૈકલ્પપક ઉપયોગ અને અમયાારદત જરૂરરયાતો  

2) મડૂીવાદમાું મળૂભતૂ આર્થિક સમસ્યાઓના ઉકેલની પદ્ધર્ત કઈ હોય છે ? – ભાવતુંત્ર 

3) ર્મશ્ર અથાતુંત્ર માું મળૂભતૂ આર્થિક સમસ્યાઓના ઉકેલની પદ્ધર્ત કઈ છે? -ભાવતુંત્ર અને કેન્દ્રીય 
આયોજન બુંને  

4) સમાજવાદી પદ્ધર્ત માું મળૂભતૂ આર્થિક સમસ્યાઓના ઉકેલની પદ્ધર્ત કઈ છે? - કેન્દ્રીય આયોજન 

5) અથાશાસ્ત્ર ની કઈ શાખા માું ભાવ તુંત્ર દ્વારા સાધન ફાળવણીનો અભ્યાસ થાય છે? - એકમ લક્ષી 
અથાશાસ્ત્ર 

6) ભાવતુંત્ર અદશ્ય હાથની જેમ સમસ્યાઓ ઉકેલે છે આ માન્દ્યતા કોની છે? --એડમ સ્સ્મથ 

7) બજારમાું રકિંમત નક્કી કરનાર પરરબળો કયા કયા છે?  - માુંગ અને પ રવઠો 
8) માુંગ અને પ રવઠો બે સરખા થાય એ પરરસ્સ્થર્ત ને શ ું કહેવાય? – સમત લા 
9) પ રવઠો સ્સ્થર રહ ેઅને માુંગમાું વધારો થાય તો રકિંમત ઉપર કેવી અસર થાય છે? – રકિંમતો વધે છે 

10) માુંગ સ્સ્થર રહ ેઅને પ રવઠા માું ઘટાડો થાય તો રકિંમત ઉપર કેવી અસર થાય છે?--રકમતો તો વધે છે 

11) માગ અને પ રવઠો બુંને માું વધારો થાય તો રકિંમત ઉપર શ ું અસર થશે ?- રકિંમત -એનીએ જ રહશેે 
કોઈ જ અસર થશે નહીં 

12) ભાવ તુંત્ર કઈ પ્રકારની પદ્ધર્ત માટે મહત્વન ું છે - મડૂીવાદી પદ્ધર્ત 

13) રકિંમત માું ફેરફાર થવાથી માુંગમાું ફેરફાર થાય તેને શ ું કહવેાય ?  -ર્વસ્તરણ – સુંકોચન 

14) રકિંમત ર્સવાયના અન્દ્ય પરરબળોમાું ફેરફાર થવાથી માુંગમાું થતા ફેરફારને શ ું કહવેાય?-. માુંગમાું 
વધારો – ઘટાડો 

15) ગગફન કોયડો કઈ વસ્ત  ઓ સાથે સુંકળાયેલ છે?  - હલકા પ્રકારનીવસ્ત  ઓ 

16) ગગફ્ન કોયડો કયા અથાશાસ્ત્રી એ આપેલો છે?  - રોબટા ગગફન 

17) ભર્વષ્યમાું ભાવ વધવાની શકયતાથી વતામાનમાું માુંગમાું કેવા પરરવતાન થાય છે?-માુંગ વધે છે 

18) ભર્વષ્યમાું ભાવ ઘટવાની શક્યતા થી માુંગમાું ઘટાડો થાય તેને શ ું કહવેાય? -. મુંરદર 

19) વાસ્તર્વક આવકમાું થતા વધારાને કારણે માુંગમાું થતા ફેરફારને કઈ અસર કહવેાય? - અવેજ અસર 

20) વસ્ત ના એક વધારાના એકમમાુંથી મળતા સુંતોષ ને શ ું કહવેાય?-. સીમાુંત ત  ષ્ટીગ ણ 

21) ઘટતા સીમાુંત ત  ષ્ટીગ ણ ના ર્નયમ ની સૌપ્રથમ રજૂઆત કોણે કરી છે?-. 1854 માું એચ.એચ.ગોસેન 



22) ઘટતા સીમાુંત ત  ષ્ટીગ ણ નો ર્સદ્ધાુંત બીજા કયા નામથી પણ ઓળખાય છે? -. ગોસેન નો પ્રથમ 
ર્નયમ 

23) ઘટતા સીમાુંત ત  ષ્ટીગ ણ ના ર્નયમ ની વૈજ્ઞાર્નક સમજૂતી કોણે આપેલી છે?-. પ્રો. માશૅલે 

24) સીમાુંત ત  ષ્ટીગ ણ શનૂ્દ્ય હોય તો ક લ ત  ષ્ષ્ટગ ણ કેવો હોય છે?- મહત્તમ  
25) ક લ ત  ષ્ષ્ટગ ણ ઘટે ત્યારે સીમાુંત ત  ષ્ટીગ ણ કેવો બને છે? – નકારાત્મક 

26) ક લ ત  ષ્ષ્ટગ ણ વધતો જાય તે વખતે સીમાુંત ત  ષ્ટીગ ણ વલણ કેવ ું હોય છે?  - સીમાુંત ત  ષ્ટીગ ણ 
ઘટતો જાય છે 

27) ગ્રાહકના અર્ધક સુંતોષ નો ખ્યાલ કોણે આપ્યો? પ્રો. માશૅલે 

28) પ્રો. માશાલે અર્ધક સુંતોષ નો ખ્યાલ ક્યારે આપ્યો? – 1879 

29) ગ્રાહકના અર્ધક સુંતોષ ન ું સતૂ્ર આપો - અર્ધક સુંતોષ =  રકિંમત ચકૂવવાની તૈયારી - વાસ્તવમાું 
ચ કવેલી રકિંમત 

30) એક સરખો સુંતોષ આપતા બે વસ્ત   ના જ દા જ દા સુંયોજનોને જોડતી રેખા ને શ ું કહવેાય? -  તટસ્થ 
રેખા 

31) તટસ્થ રેખા નો ઢાળ કેવો હોય છે?  -. ડાબી બાજ  ઉપર થી જમણી બાજ  નીચે તરફ જતી ઋણ 

ઢાળવાળી રેખા  
32) તટસ્થ રેખા બીજા કયા નામથી ઓળખાય છે? - સમતલૃ્પ્ત રેખા  
33) તટસ્થ રેખા નો ખ્યાલ કયા અથાશાસ્ત્રી એ આપેલો છે? -  રહક્સ અને એલન 

34) સીધી ઋણ ઢાળવાળી રેખા ને શ ું કહવેામાું આવે છે - તક રેખા 
35) તક રેખા ને બીજા કયા નામથી ઓળખવામાું આવે છે? -. રકમત રેખા અને બજેટ રેખા 
36) તક રેખા નો ઢાળ કેવો હોય છે? – ઋણ ઢાળ વાળી સીધી રેખા 
37) અવેજ અસરમાુંથી કઈ અસર બાદ કરતા ર્નભેળ અવેજ અસર પ્રાપ્ત થાય છે? -. આવક અસર 

38) ક લ આવક ન ું સ ત્ર આપો.     ક લ આવક =. વેચાણ ના એકમો   ×  વસ્ત ની રકિંમત 

39) સરેરાશ આવક ન ું સતૂ્ર આપો.      સરેરાશ આવક. = ક લ આવક.  / ક લ વેચાણ 

40) પણૂા હરીફાઈ વાળા બજારમાું વસ્ત  ઓ કેવા પ્રકારની હોય છે? -. સમાનગ ણી વસ્ત  ઓના એકમ 

41) ઈજારાય ક્ત હરીફાઈ માું વસ્ત  ઓ કેવા પ્રકારની હોય છે?   -  ર્વર્વધ પ્રકારની 
42) બધા ખચાા કયા ગાળામાું પરરવતાનશીલ હોય છે?-. લાુંબે ગાળે 

43) ક લ સ્સ્થર ખચા રેખા કેવા ઢાળવાળી હોય છે?      ox ધરીને સમાુંતર સીધી રેખા  
44) ક લ અસ્સ્થર ખચા રેખા કેવા ઢાળવાળી હોય છે.  -.  ધન ઢાળવાળી 
45) સી.ખચૅ. =. સ.ખચૅ થાય ત્યારે કયો ખચા લઘ ત્તમ હોય છે?  - સરેરાશ ખચા 
46)  સ્સ્થર ખચા + અસ્સ્થર ખચા. =. ક લ ખચા 
47) સરેરાશ ખચા ઘટે તો સીમાુંત ખચા ન ું વલણ કેવા પ્રકારન ું હોય છે?  -. સીમાુંત ખચા સરેરાશ ખચા થી 

પણ ઓછો હોય છે 



48) સરેરાશ ખચા વધે તો સીમાુંત ખચા ન ું વલણ કેવા પ્રકારન ું હોય છે?  -. સીમાુંત ખચા સરેરાશ ખચા થી 
વધારે હોય છે  

49) જયાું સરેરાશ ખચા અને સીમાુંત ખચા એક સરખા થાય છે ત્યાું સરેરાશ ખચા કેવો હોય છે? -. લઘ ત્તમ 

50) કાયમી સ્ટાફન ું વેતન એ કયા ખચામાું આવી શકીએ – સ્સ્થર ખચા 
51) ઉત્પાદન શનૂ્દ્ય હોય ત્યારે કયો ખચા શનૂ્દ્ય હોય છે. -. અસ્સ્થર ખચા 
52) ઉત્પાદન વધવાથી કયો ખચા વધે છે? અસ્સ્થર ખચા 
53) કયા પ્રકારના બજારમાું વસ્ત  ઓ સમાનગ ણી હોય છે - પણૂાહરીફાઇવાળા બજારમાું 
54) સરેરાશ રેખા નો ઢાળ કેવો હોય છે?  - U આકારની 
55) આવક અસર કઈ રેખા દ્વારા દશાાવવામાું આવે છે ?-. આવક વપરાશ રેખા 
56) હલકી વસ્ત ઓની આવક વપરાશ રેખા કેવા પ્રકારની હોય છે - ઉલટા સી આકાર ની 
57) રકિંમત અસર કઈ રેખા દ્વારા દશાાવવામાું આવે છે? – રકિંમત ઉપભોગ રેખા 
58) માુંગ ના ર્નયમ મ જબ રકિંમત અને માુંગ વચ્ચે કેવો સુંબુંધ હોય છે? - વ્યસ્ત સુંબુંધ  
59) જો બે વસ્ત  ઓ એકબીજાની સુંપણૂા પરૂક હોય તો રેખા નો ઢાળ કેવો હોય છે? કાટખ ણા આકારની 

અથવા L આકાર ની 
60) જો બે વસ્ત  ઓ એકબીજાની સુંપણૂા અવેજીની હોય તો રેખા નો ઢાળ કેવો હોય છે?-. સીધી ઋણ 

વાળી રેખા  

 

 

   


