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ਭਾਗ-1 Macro Economics

MCQ (ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣੋ) 2 Marks
ਅਿਭਆਸ 1.  ਸਮ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਸਤਰ; ਇੱਕ ਜਾਣ-ਪਿਹਚਾਣ

1. ਅਰਥ�ਾਸਤਰ ਦੀ ਿਕਹੜੀ �ਾਖਾ ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ?
(A)  ਿਵਅ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਸਤਰ                      (B) ਸਮ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਸਤਰ
(C) ਆਰਿਥਕ ਿਵਿਗਆਨ                           (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

2. ਆਧੁਿਨਕ ਸਮ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਸਤਰ ਦਾ ਿਪਤਾਮਾ ਿਕਸ ਨੰੂ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
(A)  ਜੇ.ਐਮ. ਕੇਨਜ਼                                  (B) ਿਰਕਾਰਡੋ
(C) ਐਡਮ ਸਿਮਥ                                    (D) ਮਾਲਥਸ

3. ਿਕਤਾਬ "ਿਦ ਜਨਰਲ ਿਥਊਰੀ ਆਫ਼ ਐਪਂਲਾਇਮ�ਟ, ਇੰਟਰਸਟ ਐਡਂ ਮਨੀ" ਿਕਸ ਨ�  ਿਲਖੀ ਹੈ?
(A)  ਜੇ.ਬੀ.ਸੇ.                                           (B) ਪੀਗੂ

(C) ਜੇ.ਐਮ. ਕੇਨਜ਼                                   (D)  ਮਾਰ�ਲ
4. ਕੇਨਜ਼ੀਅਨ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਰਥ�ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਸਨ....

(A)  ਿਮ�ਰਤ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ                      (B) ਆਰਿਥਕਤਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਿਨਯੰਤਰਣ
(C) ਮੁਫਤ ਆਰਿਥਕਤਾ                              (D)  ਇਹ ਸਾਰੇ

5. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਸਮ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਸਤਰ  ਦੀ ਮੱੁਖ ਿਵ�ੇ�ਤਾ ਹੈ?
(A) ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ                 (B) ਅੰ�ਕ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ
(C) ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅਿਧਐਨ  (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
6. 'Macro' �ਬਦ ਯੂਨਾਨੀ �ਬਦ 'Macros' ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ।                   (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
7. ਕੇਨਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।                           (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
8. ਸਮ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਸਤਰ  ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹ� ਹੈ।                                                                 (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
9. ਿਵਅ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਸਤਰ  ਅਤੇ ਸਮ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਸਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹ� ਹੈ।                           (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
10. ਪ�ੰ ਪਰਾਵਾਦੀ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ �ਕਤੀਆਂ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੰੂ ਕਾਇਮ
ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।                                                                                        (ਸਹੀ / ਗਲਤ )

ਅਿਭਆਸ 2. ਸਮ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਧਾਰਨਾਵ�
11. ਿਜਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਮਨੱੁਖ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵ� ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁ�ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ;

(A)ਉਤਪਾਦਕ ਵਸਤੂਆਂ                                      (B) ਪੰੂਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ
(C) ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ                                      (D) ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ

12. ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ, ਗੰਨਾ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ:
(A) ਅੰਤਮ ਵਸਤੂ                                                 (B) ਪੰੂਜੀਗਤ ਵਸਤੂ
(C) ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂ                                            (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

13. ਸਮ� ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਵਧੀ ਿਵੱਚ ਮਾਪੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ;
(A) ਸਟਾਕ                                                            (B) ਵਹਾਅ
(C) ਮਾਲ                                                              (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

14. ਸਮ� ਦੇ ਿਬੰਦੂ 'ਤੇ ਮਾਪੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ;
(A) ਸਟਾਕ                                                            (B) ਵਹਾਅ
(C) ਮਾਲ                                                                (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

15. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਇੱਕ ਪ�ਵਾਹ ਚਰ ਨਹ� ਹੈ?
(A) ਆਮਦਨ                                                  (B) ਪੰੂਜੀ ਿਨਰਮਾਣ



(C) ਦੌਲਤ                                                         (D) ਿਵਕਰੀ
ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
16. ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।                                             (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
17.  ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।                                  (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
18.  ਪੰੂਜੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਅਿਨ�ਿਚਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।                                                     (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
19. ਪੰੂਜੀ 'ਤੇ ਿਵਆਜ ਇੱਕ ਪ�ਵਾਹ ਸੰਕਲਪ ਹੈ।                                                                       (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
20. ਸੇਵਾਵ� ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਛੂਹਣਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ।                                                    (ਸਹੀ / ਗਲਤ )

ਅਿਭਆਸ 3. ਆਮਦਨ ਦਾ ਚੱਕਰੀ ਪ�ਵਾਹ
21. ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ ………………..

(A) ਮੁਦਰਾ ਪ�ਵਾਹ                                        (B) ਆਰਿਥਕ ਪ�ਵਾਹ
(C) ਅਸਲ ਪ�ਵਾਹ                                         (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

22. ਮੁਦਰਾ  ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਦਰਸਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਨੰੂ?
(A) ਅਸਲ ਪ�ਵਾਹ                                        (B) ਮੁਦਰਾ ਪ�ਵਾਹ
(C) ਆਰਿਥਕ ਪ�ਵਾਹ                                    (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

23. ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰੀ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ �ਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
(A) ਸਮ�ਵੇ�                                              (B) ਵਾਪਸੀ
(C) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�                             (D)ਇਹ ਦੋਵ�

24. ਿਕਹੜੀਆਂ �ਕਤੀਆਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰੀ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ?
(A)  ਸਮ�ਵੇ�                                                 (B) ਵਾਪਸੀ
(C) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�                                (D) ਇਹ ਦੋਨ�

25. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ‘ਵਾਪਸੀ’ ਹੈ?
(A) ਬੱਚਤ                                               (B) ਆਯਾਤ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ

(C) ਕਰ                                                    (D) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  ਹੀ
ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
26. ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਤ� ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਪ�ਵਾਹ ਅਸਲ ਪ�ਵਾਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।  (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
27. ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੱਕਰੀ ਪ�ਵਾਹ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
(ਸਹੀ / ਗਲਤ )
28. ਆਮਦਨ ਦਾ ਪ�ਵਾਹ ,ਮੁਦਰਾ  ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਪ�ਵਾਹ ਅਸਲ ਪ�ਵਾਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ

(ਸਹੀ / ਗਲਤ )
29. ਵਾਪਸੀ ਅਿਜਹੇ ਪ�ਵਾਹ ਚਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ  ਦੇ ਚੱਕਰੀ ਪ�ਵਾਹ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ।
(ਸਹੀ / ਗਲਤ )
30. ਸਮ�ਵੇ�� ਦਾ  ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੱਕਰੀ ਪ�ਵਾਹ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਭਾਵ ਪ�ਦਾ
ਹੈ।                                                                                                                               (ਸਹੀ / ਗਲਤ )

ਅਿਭਆਸ 4. ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ; ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ  ਸਮੂਹ
31. GDPMPਬਾਰੇ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ?

(A) ਇਹ ਇੱਕ ਕੱੁਲ ਧਾਰਨਾ ਹੈ                              (B) ਇਹ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਧਾਰਨਾ ਹੈ
(C) ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਿਗਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ         (D) ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ

32. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਹਸਤ�ਤਰਣ  ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਹੈ?
(A)  ਰਾ�ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਿਵਆਜ                                (B)   ਪੈਨ�ਨ
(C) ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ                                    (D)  ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ

33. �ੱੁਧ ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ = ……..?
(A) ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ + ਸਬਿਸਡੀ                              (B) ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ - ਸਬਿਸਡੀ
(C) ਪ�ਤੱਖ ਕਰ - ਅਿਸੱਧੇ ਟੈਕਸ                           (D) ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ + ਪ�ਤੱਖ ਕਰ



34. ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਅਤੇ  ਸਾਧਨ ਲਾਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵ�  ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਇਹ ਹੈ ਿਕ;
(A) ਿਘਸਾਵਟ                                                          (B) ਿਵਦੇ� ਤ� �ੱੁਧ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ

(C ) �ੱੁਧ ਿਨਰਯਾਤ                                                     (D)  �ੱੁਧ ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ
35. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਿਵਦੇ� ਤ� �ੱੁਧ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ?

(A) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ �ੱੁਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ                                (B) ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ �ਦਮਤਾ ਤ� �ੱੁਧ ਆਮਦਨ

(C)ਿਵਦੇ�� ਿਵੱਚ ਵਸਨੀਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ �ੱੁਧ ਬਰਕਰਾਰ ਕਮਾਈ  (D)  ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ
ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
36. ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜੋੜ ਨੰੂ ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ।                  (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
37. ਅਪ�ਤੱਖ  ਕਰ� ਨੰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ  ਕੀਮਤ� ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।                                (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
38. �ੱੁਧ ਿਨਰਯਾਤ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹਨ।                                                              (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
39. ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ �ੱੁਧ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ = ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ �ੱੁਧ ਰਾ�ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ - ਿਵਦੇ� ਤ� �ੱੁਧ ਕਾਰਕ ਆਮਦਨ।

(ਸਹੀ / ਗਲਤ )
40. ਜੇਕਰ ਿਵਦੇ� ਤ� �ੱੁਧ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਿਰਣਾਤਮਕ ਹੈ, ਤ� ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ,ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਤ� ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

(ਸਹੀ / ਗਲਤ )
ਅਿਭਆਸ 5. ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ

41. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ  ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਨਹ� ਹੈ?
(A) ਖਰਚਾ ਿਵਧੀ                                               (B) ਿਨਰਯਾਤ-ਆਯਾਤ ਿਵਧੀ
(C) ਉਤਪਾਦ ਿਵਧੀ                                            (D) ਆਮਦਨੀ ਿਵਧੀ

42. ਉਤਪਾਦ ਿਵਧੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਹੈ …………………………..
(A) ਮੱੁਲ ਵਾਧਾ ਿਵਧੀ                                           (B) ਆਮਦਨੀ ਿਵਧੀ
(C) ਖਰਚਾ ਿਵਧੀ                                               (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

43. ਿਕਸ ਿਵਧੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਦੋਹਰੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ?
(A)ਖਰਚ ਿਵਧੀ                                                      (B) ਉਤਪਾਦ ਿਵਧੀ
(C) ਆਮਦਨੀ ਿਵਧੀ                                                (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

44. ਹੇਠਲੇ ਿਲਖੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਤੱਤ ਪਿਰਚਾਲਣ ਬੇ�ੀ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹੈ?
(A) ਿਕਰਾਇਆ                                                (B) ਿਵਆਜ

(C) ਲਾਭ                                                       (D) ਇਹ ਸਾਰੇ
45. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਹਸਤ�ਤਰਣ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹ� ਹੈ?

(A) ਿਵਧਵਾ ਨੰੂ ਪੈਨ�ਨ                                       (B) ਬਜ਼ਰੁਗ� ਨੰੂ ਪੈਨ�ਨ
(C) ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ                                     (D) ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਭੁਗਤਾਨ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
46. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਿਕਸਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ �ਾਮਲ ਨਹ� ਹੈ।                                        (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
47. ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ �ਦਮ ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਿਮ�ਰਤ ਆਮਦਨ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।                       (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
48. ਕਸਟਮ ਿਡਊਟੀ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।   (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
49.ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੱੁਲ = ਿਵਕਰੀ + ਸਟਾਕ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ।                                                          (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
50. ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਰਿਹਣ ਲਈ  ਬਣੇ ਘਰ� ਦਾ ਿਕਰਾਇਆ ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਨਹ� ਹੈ।       (ਸਹੀ / ਗਲਤ )

ਅਿਭਆਸ 6. ਮੁਦਰਾ; ਅਰਥ,ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ
51. ਉਹ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ …………… ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

(A) ਵਟ�ਦਰਾ ਪ�ਣਾਲੀ                                             (B) ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਸਤੂ  ਪ�ਣਾਲੀ
(C) ਵਸਤੂ  ਵਟ�ਦਰਾ ਪ�ਣਾਲੀ                                    (D)  ਹਸਤ�ਤਰਣ ਪ�ਣਾਲੀ

52. ਆਪਸੀ ਇੱਛਾਵ� ਦੀ ਇੱਕੋ ਸਮ� ਪੂਰਤੀ ਨੰੂ ……….. ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।
(A) ਵਸਤੂ  ਵਟ�ਦਰਾ ਪ�ਣਾਲੀ                                    (B) ਵਟ�ਦਰੇ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ



(C) ਮੰਗ� ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਸੰਜੋਗ                                  (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�
53. ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੁਦਰਾ  ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

(A) ਆਮ ਸਵੀਿਕ�ਤੀ                                           (B) ਮੱੁਲ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰਤਾ
(C) ਵੰਡਣਯੋਗਤਾ                                              (D) ਇਹ ਸਭ

54. ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਿਜਸਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਟ�ਦਰੇ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਵਜ� ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
(A) ਮੁਦਰਾ                                                      (B) ਪੈਟਰੋਲ
(C) ਧਾਤੂ                                                         (D) ਇਹ ਸਾਰੇ

55. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨ� ਟ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
(A) ਭਾਰਤੀ ਿਰਜ਼ਰਵ ਬ�ਕ                                     (B) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
(C) ਦੋਵ� (A) ਅਤੇ (B)                                          (D)  ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ�

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
56. ਅਿਜਹੀ ਮੁਦਰਾ ਿਜਸਦਾ ਬਾਹਰੀ ਮੱੁਲ ਅਤੇ ਵਾਸਤਿਵਕ ਮੱੁਲ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ,ਉਸ ਨੰੂ ਪੂਰਨ-ਕਾਇਆ ਮੁਦਰਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

(ਸਹੀ / ਗਲਤ )
57. ਸੀਿਮਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮੁਦਰਾ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੀਿਮਤ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਹੀ ਪ�ਵਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।                  (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
58.ਮੁਦਰਾ  ਅਤੇ ਚੈ�ਕ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹ� ਹੈ।                                                                        (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
59. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਕੇ ਸੀਿਮਤ ਕਾਨੰੂਨੀ ਟ�ਡਰ ਮੁਦਰਾ  ਹਨ।                                                            (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
60.ਮੁਦਰਾ  ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਕੰਮ ਵਟ�ਦਰੇ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਅਤੇ ਮੱੁਲ ਦੇ ਮਾਪ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।              (ਸਹੀ / ਗਲਤ )

ਅਿਭਆਸ 7.ਬ�ਿਕੰਗ
61. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ� ਦਾ ਮੱੁਖ ਕੰਮ ਹੈ?

(A) ਗਾਹਕ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ                                 (B) ਲਾਕਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ
(C) ਸਾਖ-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ                                           (D)  ਜਮ�� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ

62. RBI ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦ� ਹੋਈ ਸੀ?
(A) 1915                                                          (B) 1925
(C) 1935                                                          (D) 1945

63. ਿਕਸ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ?
(A) ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ                                            (B) ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ
(C) ਸਿਹਕਾਰੀ ਬ�ਕ                                       (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

64. ਿਕਸੇ ਦੇ� ਿਵੱਚ, ਿਕਹੜਾ ਬ�ਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬ�ਕ ਹੈ?
(A) ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ                                                 (B) ਪ�ਾਈਵੇਟ ਬ�ਕ

(C) ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ                                                     (D) ਿਵਦੇ�ੀ ਬ�ਕ
65. ਬ�ਕ ਦੀ ਕੱੁਲ ਜਮ�� ਰਕਮ� ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ�ਤੀ�ਤਤਾ ਜੋ ਬ�ਕ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ……………

(A) ਬ�ਕ ਅਨੁਪਾਤ                                           (B) ਨਕਦ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ
(C) ਨਕਦ ਅਨੁਪਾਤ                                          (D) ਇਹ ਸਾਰੇ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ

66. ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਨ� ਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।                                                       (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
67. ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ� ਦੁਆਰਾ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ� ਨੰੂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।          (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
68. ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਬ�ਕ�ਦਾ ਬ�ਕ ਹੈ।                                                                        (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
69. ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ।                                         (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
70. ਿਮਆਦੀ ਜਮ�ਾ ਚੈ�ਕ ਰਾਹ� ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।                                                          (ਸਹੀ / ਗਲਤ )

ਅਿਭਆਸ 8. ਕੁੱ ਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤੱਤ ਅਤੇ  ਕੁੱ ਲ ਪੂਰਤੀ

71. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਹੈ?
(A) ਉਪਭੋਗ                                                       (B)ਿਨਵੇ�



(C )  ਸਟਾਕ                                                     (D) ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ
72. ਕੱੁਲ ਮੰਗ ……………… ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵੱਚ ਮਾਪੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

(A) ਉਪਭੋਗ ਖਰਚੇ                                      (B) ਮੰਗ
(C) ਪੂਰਤੀ                                               (D) ਇਹ ਸਾਰੇ

73. ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਿਹੱਸੇ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?
(A) ਉਪਭੋਗ                                                     (B) ਿਨਵੇ�
(C) ਦੋਵ� (A) ਅਤੇ (B)                                        (D) ਬੱਚਤ

74. ਉਪਭੋਗ  ਦੀ ਔਸਤ ਪ�ਿਵਰਤੀ (APC) =
(A) (B)△𝐶

△𝑌  𝑆
𝑌  

(C) (D)𝑌
𝐶     𝐶

𝑌  

75.  MPC = ?
(A) (B)   △𝐶

△𝑌  𝑆
𝑌  

(C) (D)𝑌
𝐶     𝐶

𝑌  

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
76. ਿਕਸੇ ਵੀ  ਖੱੁਲ�ੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ: AD=C+I+G+(XM)                                                (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
77. MPC-MPS =1                                                                                                    (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
78. ਜੇਕਰ MPC 90% ਹੈ, ਤ� ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ MPS 10% ਹੈ।                                       (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
79. ਜੇਕਰ APC 30% ਹੈ, ਤ� APS 50% ਹੋਵੇਗਾ।                                                               (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
80. ਸੁਤੰਤਰ ਿਨਵੇ� ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।                                                       (ਸਹੀ / ਗਲਤ )

ਅਿਭਆਸ 9. ਅਲਪਕਾਲੀਨ ਸੰਤੁਲਨ ਉਤਪਾਦਨ
81. ਜਦ� AD = AS :

(A) S < I                                                     (B)  S=I
(C) S＞ I                                                     (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

82. ਿਕਸੇ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ:
(A) ਕੱੁਲ ਮੰਗ = ਕੱੁਲ ਪੂਰਤੀ                                ( B) ਬੱਚਤ = ਿਨਵੇ�
(C) ਦੋਵ� (A) ਅਤੇ (B)                                       (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

83. ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ?
(A) AD=AS                                                 (B) S=I
(C) ਦੋਵ� (A) ਅਤੇ (B)                                        (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

84. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਕੰਮ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ ਤ� ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
(A) ਸੰਘਰ�ਾਤਮਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ                             (B) ਢ�ਚਾਗਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
(C) ਅਣਇੱਛਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ                                   (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

85. ਕੇਨਜੀਅਨ ਸਮੱ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਸਤਰ …… ਿਵੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਉਤਪਾਦਨ ਿਨਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ।
(A) ਅਲਪਕਾਲ                                                (B) ਦੀਰਘਕਾਲ
(C) ਦੋਵ� (A) ਅਤੇ (B)                                        (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
86. ਿਨਵੇ� ਵਧਾ ਕੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।                                               (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
87. ਜਦ�  ; AD=AS ,ਬਚਤ ਅਤੇ ਿਨਵੇ� ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ।                                                          (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
88. ਅਣਇੱਛਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਿਵਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।      (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
89. ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪੂਰਨ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ।



(ਸਹੀ / ਗਲਤ )
90. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਉਦ� ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੱੁਲ ਪੂਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ।                  (ਸਹੀ / ਗਲਤ )

ਅਿਭਆਸ 10. ਿਨਵੇ� ਗੁਣਕ
91. K  = ……………

(A) (B)△𝐼
△𝑌  △𝑌 

△𝐼     

(C) (D)𝐼
𝑌     𝑌

𝐼  

92. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਸਹੀ �ਤਰ ਲੱਭੋ:
(A) K = (B) k  =△𝑌

△𝐼  1 
1−𝑀𝑃𝐶     

(C) K = (D) ਇਹ ਸਾਰੇ1
𝑀𝑃𝑆     

93. MPC ਅਤੇ K ਿਵਚਕਾਰ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ?
(A) ਿਸੱਧਾ                                                     (B) ਉਲਟਾ
(C) ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹ�                                       (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

94. ਜੇਕਰ MPC= 0.9, K =    ?
(A) 8                                                           (B) 9
(C) 10                                                         (D) 11

95. ਜੇਕਰ MPC = 0, K =?
(A) 0                                                            (B) 1

(C) 2                                                            (D) ∞
ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
96. ਜੇਕਰ K= 1, MPC = 1 .                                                                                            (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
97. ਜੇਕਰ MPC= 0.75 ਹੈ ਤ� ਗੁਣਕ ਦਾ ਮੱੁਲ 6 ਹੋਵੇਗਾ।                                                          (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
98. MPC ਿਜੰਨਾ �ਚਾ ਹੋਵੇਗਾ, K ਓਨਾ ਹੀ �ਚਾ ਹੈ।                                                                  (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
99. ਗੁਣਕ ਸਾਰੇ ਿਪਛੜੇ ਦੇ�� ਿਵੱਚ ਕੁ�ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।                                                  (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
100.ਜਦ� ਿਨਵੇ� ਘਟਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਕ ਕੰਮ ਨਹ� ਕਰਦਾ।                                                                 (ਸਹੀ / ਗਲਤ )

ਅਿਭਆਸ 11. ਘੱਟ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ�

101. ਜਦ� ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ:
(A) ਘੱਟ (B) �ਚ
(C) ਜ਼ੀਰੋ                                                     (D) ਅਨੰਤ

102. ਘੱਟ ਮੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ?
(A) ਿਵਸਫੀਤਕ ਅੰਤਰ                         (B) ਸਫੀਤਕ ਅੰਤਰ
(C) ਮੁਦਰਾ ਅੰਤਰ                                (D) ਬਚਤ ਅੰਤਰ

103. ਜਦ� ਕੱੁਲ ਮੰਗ, ਕੱੁਲ ਸਪਲਾਈ ਤ� ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
(A) ਘੱਟ ਮੰਗ (B) ਮੰਦੀ
(C) ਵਾਧੂ ਮੰਗ                                      (D) ਇਹ ਸਭ

104. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹ� ਹੈ?
(A) ਘੱਟ ਿਨ�ਜੀ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚੇ                    (B) ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗ ਖਰਚੇ
(C) ਘੱਟ ਆਯਾਤ                                   (D) ਘੱਟ ਿਨਰਯਾਤ

105. ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ?
(A) AD ＞ AS                                    (B) AD < AS
(C) AD=AS                                       (D) AD=AS=0



ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
106. ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਉਦ� ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਕੱੁਲ ਪੂਰਤੀ ਤ� ਵੱਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।                 (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
107.ਵਾਧੂ ਮੰਗ  ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ
ਹੰੁਦਾ ਹੈ।                                                                                                                         (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
108. ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਉਜਰਤ-ਕੀਮਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਿਵੱਚ ਿਲਆ�ਦੀ ਹੈ।                               (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
109.  ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਵਸਫੀਤਕ ਅੰਤਰ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।                                                    (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
110. ਘੱਟ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵਪਾਰਕ ਚੱਕਰ� ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ ਹੈ।                       (ਸਹੀ / ਗਲਤ )

ਅਿਭਆਸ 12. ਘੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ
111. ਿਕਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ?

(A) ਿਵੱਤੀ ਨੀਤੀ                                            (B) ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ
(C) ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ                                           (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

112. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਸਾਧਨ ਹੈ?
(A) ਬ�ਕ ਦਰ                                                (B) ਰੇਪੋ ਦਰ
(C) ਦੋਵ� (A) ਅਤੇ (B)                                    (D) ਟੈਕਸ ਦਰ

113. ਜੇਕਰ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੈ, ਤ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਉਪਾਵ� ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਉਪਾਅ ਨਹ� ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ?

(A) ਕਰ� ਿਵੱਚ ਕਮੀ                                          (B) ਘਾਟੇ ਦੇ ਿਵੱਤ ਿਵੱਚ ਕਮੀ
(C) ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਿਵੱਚ ਕਮੀ                              (D) ਇਹ ਸਾਰੇ

114. ਘੱਟ ਮੰਗ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਪੇ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ……….
(A) ਸੰਤੁਿਲਤ ਬਜਟ                                          (B) ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ
(C) ਵਾਧੇ ਦਾ ਬਜਟ                                          (D) ਕੋਈ ਬਜਟ ਨਹ�

115. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਉਪਾਅ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਨਹ� ਹੈ?
(A) ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ                                          (B) ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ
(C) ਿਵਦੇ� ਨੀਤੀ (D) ਘਾਟੇ ਦਾ ਿਵੱਤ ਪੋ�ਣ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
116. ਬ�ਕ ਦਰ ,ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ� ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਕਰਿਜ਼ਆਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

(ਸਹੀ / ਗਲਤ )
117.  ਘੱਟ ਮੰਗ  ਅਤੇ ਵਾਧੂ  ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਸਹੀ / ਗਲਤ )
118. ਸੀਮ�ਤ ਜਰੂਰਤ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਹ� ਹੈ।                               (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
119. ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਿਵੱਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹ� ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

(ਸਹੀ / ਗਲਤ )
120. ਘਾਟੇ ਦੇ ਿਵੱਤ  ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।             (ਸਹੀ / ਗਲਤ )

ਅਿਭਆਸ13. ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਅਤੇ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ
121. ਕਰ ਇੱਕ ...................ਹੈ ।

(A) ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭੁਗਤਾਨ                            (B) ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁਗਤਾਨ
(C )  ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਭੁਗਤਾਨ                                (D) ਇਹ ਸਾਰੇ

122. ਇੱਕ ਕਰ ਜੋ ਦੂਿਜਆਂ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ……………… ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
(A) ਪ�ਤੱਖ ਕਰ                                              (B) ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ
(C) ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ                                        (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

123. ਇੱਕ ਕਰ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ
ਇਸਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ:

(A) ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ                                               (B) ਪ�ਤੱਖ ਕਰ



(C) ਮੱੁਲ ਵਾਧਾ ਕਰ                                           (D) ਿਵ�ੇ� ਕਰ
124. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਇੱਕ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਹੈ?

(A) ਿਵਕਰੀ ਕਰ                                                  (B) VAT
(C) ਆਮਦਨ ਕਰ                                           (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

125. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਇੱਕ ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ   ਹੈ?
(A) ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ                                          (B) ਆਬਕਾਰੀ ਕਰ
(C) ਆਮਦਨ ਕਰ                                           (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
126. ਆਮਦਨ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ।                                       (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
127.ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਾਨੰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।                                                               (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
128.ਉਪਹਾਰ ਕਰ  ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ  ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ।                              (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
129.ਬਜਟ ਦੇ ਮੱੁਖ ਉਦੇ�� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।      (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
130 .ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਤਿਹਤ , ਬਜਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ,ਬਜਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ� ਘੱਟ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।          (ਸਹੀ / ਗਲਤ )

ਅਿਭਆਸ 14. ਭੁਗਤਾਨ  ਸੰਤੁਲਨ
131. ਜੇਕਰ ਕੱੁਲ ਭੁਗਤਾਨ , ਕੱੁਲ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਹਨ ਤ� ਇਹ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ  ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ?

(A) ਅਨੁਕੂਲ                                                  (B) ਪ�ਤੀਕੂਲ
(C) ਸੰਤੁਿਲਤ (D) ਇਹ ਸਾਰੇ

132. ਜੇਕਰ ਪ�ਤੱਖ ਿਨਰਯਾਤ ਦਾ ਮੱੁਲ ਪ�ਤੱਖ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮੱੁਲ ਤ� ਵੱਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਿਕਸੇ ਦੇ� ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ……
(A) ਪ�ਤੀਕੂਲ                                                   (B) ਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ
(C) ਅਨੁਕੂਲ                                                 ( D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

133. ਭੌਿਤਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਦੇ ਮੱੁਲ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ...
(A) ਭੁਗਤਾਨ� ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ                                   (B) ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
(C) ਵਣਜ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ                                       (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

134. ਜੇਕਰ ਮੱੁਲ ਿਦਸਣਯੋਗ ਆਯਾਤ� ਦਾ  ਿਦਸਣਯੋਗ ਿਨਰਯਾਤ ਦੇ ਮੱੁਲ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ, ਿਕਸੇ ਦੇ� ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ………
ਹੋਵੇਗਾ।

(A) ਪ�ਤੀਕੂਲ                                                   (B) ਅਸੰਤੁਲਨ
(C) ਅਨੁਕੂਲ                                                  (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

135. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਭੁਗਤਾਨ  ਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ?
(A) ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਯਾਤ                                         (B) ਘੱਟ ਿਨਰਯਾਤ
(C) ਦੇ� ਿਵੱਚ ਮਿਹੰਗਾਈ                                      (D) ਇਹ ਸਾਰੇ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
136. ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ ਬ�ਿਕੰਗ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� �ਾਮਲ ਹਨ।                           (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
137. ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਉਦ� ਅਨੁਕੂਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਨਰਯਾਤ, ਆਯਾਤ ਤ� ਵੱਧ ਹੋਵੇ ।                      (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
138. ਜਦ� ਿਨਰਯਾਤ ਆਯਾਤ ਤ� ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤ� ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ ਘਾਟਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।                        (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
139.ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹ� ਹੈ।                           (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
140.ਭੁਗਤਾਨ  ਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਹਮੇ�ਾ ਮਤਲਬ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ ਘਾਟ ਹੈ।

(ਸਹੀ / ਗਲਤ )
ਅਿਭਆਸ15. ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਰ

141. ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ, ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ………. ਦੂਜੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਦਾ।

(A) ਕੀਮਤ                                                  (B) ਵਟ�ਦਰਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ
(C ) ਦੋਵ� (A) ) ਅਤੇ (B)                                (D)  ਵਸਤੂ ਵਟ�ਦਰਾ



142. ਸਿਥਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਸਿਥਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ …………… ਦੇ ਮੱੁਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ
ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

(A) ਚ�ਦੀ                                                      (B) ਸੋਨਾ
C) ਚ�ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਦੋਵ�                                     (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ�

144. ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ:
(A) ਸਿਥਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ                                    (B) ਸਮਾਨਤਾ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ
(C) ਸੰਤੁਲਨ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ                                   (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

145. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ  ਲੋਚ�ੀਲ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਪ�ਣਾਲੀ  ਦਾ  ਗੁਣ ਹੈ?
(A) ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਿਵੱਚ ਸਿਥਰਤਾ                           (B) ਅਟਕਲ� ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ�
(C) ਿਨਯੰਤਰਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ�                          (D) ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਦਾ ਿਵ�ਵਾਸ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
146. ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੇ�� ਿਵੱਚ, ਆਧੁਿਨਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ, ਸਿਥਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਪ�ਚਿਲਤ ਹੈ।                         (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
147. ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਰ ਅਤੇ ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਿਵਚਕਾਰ ਉਲਟ ਸਬੰਧ ਹੈ।                             (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
148. ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਰੀਦ �ਕਤੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਦੇ� ਤ� ਦੂਜੇ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।               (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
149. ਿਵਦੇ�ੀ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ  ਘਰੇਲੂ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।                         (ਸਹੀ / ਗਲਤ )
150. ਦੂਜੇ ਦੇ�� ਿਵੱਚ ਿਨਵੇ� ਕਰਨ ਲਈ, ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।                                (ਸਹੀ / ਗਲਤ )

�ਤਰ ਕੰੁਜੀ (Macro Economics)
1 B 26 ਗਲਤ 51 C 76 ਸਹੀ 101 A 126 ਗਲਤ

2 A 27 ਸਹੀ 52 C 77 ਗਲਤ 102 A 127 ਸਹੀ

3 C 28 ਸਹੀ 53 D 78 ਸਹੀ 103 C 128 ਗਲਤ

4 B 29 ਗਲਤ 54 A 79 ਗਲਤ 104 C 129 ਸਹੀ

5 D 30 ਸਹੀ 55 B 80 ਗਲਤ 105 A 130 ਗਲਤ

6 ਸਹੀ 31 D 56 ਸਹੀ 81 C 106 ਸਹੀ 131 B

7 ਸਹੀ 32 D 57 ਸਹੀ 82 C 823 ਸਹੀ ਐਫ C

8 ਗਲਤ 33 B 58 ਗਲਤ 83 C 108 ਸਹੀ 133 B

9 ਗਲਤ 34 D 59 ਸਹੀ 84 C 109 ਸਹੀ 134 A

10 ਸਹੀ 35 D 60 ਸਹੀ 85 A 110 ਸਹੀ 135 D



11 C 36 ਸਹੀ 61 D 86 ਸਹੀ 111 A 136 ਗਲਤ

12 C 37 ਸਹੀ 62 C 87 ਸਹੀ 112 C 137 ਸਹੀ

13 B 38 ਸਹੀ 63 A 88 ਗਲਤ 113 B 138 ਗਲਤ

14 A 39 ਸਹੀ 64 C 89 ਗਲਤ 114 B 139 ਗਲਤ

15 C 40 ਸਹੀ 65 B 90 ਸਹੀ 115 C 140 ਗਲਤ

16 ਸਹੀ 41 B 66 ਗਲਤ 91 B 116 ਗਲਤ 141 A

17 ਗਲਤ 42 A 67 ਸਹੀ 92 D 117 ਸਹੀ 142 B

18 ਗਲਤ 43 B 68 ਸਹੀ 93 A 118 ਗਲਤ 143 B

19 ਸਹੀ 44 D 69 ਗਲਤ 94 C 119 ਗਲਤ 144 C

20 ਗਲਤ 45 D 70 ਗਲਤ 95 B 120 ਸਹੀ 145 C

21 C 46 ਗਲਤ 71 A 96 ਗਲਤ 121 C 146 ਗਲਤ

22 B 47 ਗਲਤ 72 A 97 ਗਲਤ 122 B 147 ਗਲਤ

23 B 48 ਗਲਤ 73 C 98 ਸਹੀ 123 B 148 ਸਹੀ

24 A 49 ਸਹੀ 74 D 99 ਗਲਤ 124 C 149 ਸਹੀ

25 D 50 ਗਲਤ 75 A 100 ਗਲਤ 125 B 150 ਸਹੀ



ਪ��ਨ ਬ�ਕ
DA ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ

10+2 ਅਰਥ �ਾਸਤਰ 2022-23

ਭਾਰਤੀ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ

ਅਿਭਆਸ 1. ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮ� ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ

ਸਹੀ �ਤਰ ਚੁਣੋ

1. ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮ� ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ?
(A)  ਅਲਪ ਿਵਕਿਸਤ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ                                  (B)  ਗਤੀਹੀਣ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ

(C) ਅਰਧ-ਸਾਮੰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ                                       (D) ਇਹ ਸਭ

2. ਜਦ� ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤ� ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਿਕੰਨੀ ਸੀ?
(A)220 ਰੁਪਏ                                                     (B) 230 ਰੁਪਏ
(C) 240 ਰੁਪਏ                                                    (D) 250 ਰੁਪਏ

3. ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮ� ਿਕੰਨੀ ਪ�ਤੀ�ਤ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ?
(A) 70%                                                          (B) 75%
(C)       80%                                                          (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

4. ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮ�, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ………………
(A) ਪ�ਤੀਕੂਲ                                                                     (B) ਅਨੁਕੂਲ

(C) ਸੰਤੁਿਲਤ                                                               (D) ਕੋਈ ਨਹ� ਇਹਨ� ਿਵੱਚ�
5. ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਿਧਆ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਖੇਤਰ ਜੀਡੀਪੀ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ
ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸੀ?

(A)  ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ                                                 (B) ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ
(C) ਤੀਜੇ ਖੇਤਰ                                                             (D) ਇਨ� � ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
6. ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮ�, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ                                                        (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
7. 1947-48 ਿਵੱਚ, 18% ਆਬਾਦੀ ਪੜ�ੀ ਿਲਖੀ ਸੀ ਅਤੇ 82% ਆਬਾਦੀ ਅਨਪੜ� ਸੀ।                  (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
8. ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਿਧਆ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ, ਬੁਿਨਆਦੀ ਅਤੇ ਮੱੁਖ ਉਦਯੋਗ� ਸਮੇਤ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਕਸਤ ਹੋਏ ਸਨ।
(ਸਹੀ/ਗਲਤ)
9. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਬ�ਿਟ� �ਾਸਨ ਨ�  ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ।                                        (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
10. ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮ�, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਇੱਕ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਆਰਿਥਕਤਾ ਸੀ।                      (ਸਹੀ/ਗਲਤ)

ਅਿਭਆਸ 2. ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵ� ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ

11. ਕ�ਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪੰਿਡਤ ਜੇ.ਐਲ.ਨਿਹਰੂ ਦੀ ਪ�ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾ�ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਦ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?
(A) 1928                                                        (B) 1933
(C) 1938                                                        (D) 1943

12. ਲੋਕ� ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਿਕਸ ਨ�  ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ?
(A) ਪੰਿਡਤ ਜੇ.ਐਲ.ਨਿਹਰੂ                                      (B) ਐਮ.ਐਨ. ਰਾਏ
(C) ਐਮ. ਿਵ�ਵੇ�ਵਿਰਆ                                     (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

13. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਯੋਜਨਾ ਕਿਮ�ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?



(A) 1949                                                         (B) 1950
(C) 1951                                                         (D) 1952

14. ਪਿਹਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਕੀ ਸੀ?
(A) 1951-56                                                  (B) 1956-61
(C) 1961-66                                                  (D) 1966-69

15. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਖਰੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਿਕਹੜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀ?
(A) 11ਵ�                                              (B) 12ਵ�
(C) 13ਵ�                                            (D) 14ਵ�

16. 12ਵ� ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਸੀ?
(A) 2010-15                                                    (B) 2012-17
(C) 2014-19                                                    (D) 2015-202

17. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਤੰਨ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾਵ� ਿਕਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤ� ਬਾਅਦ �ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ?
(A) ਪਿਹਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ                                 (B) ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ
(C) ਤੀਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ                                (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

18. ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਜਨਾ ਕਿਮ�ਨ ਨੰੂ ਿਕਸ ਸੰਸਥਾ ਨ�  ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਹੈ?
(A) ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ                                               (B) ਰਾ�ਟਰੀ ਿਵਕਾਸ ਕਿਮ�ਨ
(C) ਰਾ�ਟਰੀ ਿਵਕਾਸ ਸੰਸਥਾ                                   (D) ਿਵੱਤ ਕਿਮ�ਨ

19. ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਦ� ਹ�ਦ ਿਵੱਚ ਆਇਆ?
(A) ਜਨਵਰੀ 01, 2014                                        (B) 01 ਜਨਵਰੀ, 2015
(C) 01 ਜਨਵਰੀ, 2016                                       (D) 01 ਜਨਵਰੀ, 2017

20. ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ?
(A) ਦੇ� ਦਾ ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ                                          (B) ਦੇ� ਦਾ ਰਾ�ਟਰਪਤੀ
(C) ਦੇ� ਦਾ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ                                      (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ�

ਅਿਭਆਸ 3. ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ: ਮੁੱ ਖ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ�, ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ

21. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ??
(A) ਿਸੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਘਾਟ                                 (B) ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਦੀ ਘਾਟ
(C) ਹੋਲਿਡੰਗਜ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ                               (D) ਇਹ ਸਭ

22. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੱੁਲ' ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇ� ਕੀ ਹੈ?
(A) ਿਕਸਾਨ� ਲਈ ਢੁਕਵ� ਕੀਮਤ                               (B) ਿਕਸਾਨ� ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਿਥਰਤਾ
(C) ਦੋਵ� (A) ਅਤੇ (B)                                          (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

23. ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ� ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ …………  ਹੈ:
(A) ਘਟੀ                                                             (B)   ਵਧੀ
(C) ਸਿਥਰ ਿਰਹਾ                                                    (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

24. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ?
(A) ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵ�                                         (B) ਆਰਿਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵ�
(C) ਦੋਵ� (A) ਅਤੇ (B)                                            (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

25. ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਕਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ, ਛੁਪੀ ਹੋਈ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਪ�ਚਿਲਤ ਹੈ?
(A) ਉਦਯੋਗ                                                         (B) ਖੇਤੀਬਾੜੀ
(C) ਸੇਵਾਵ�                                                          (D)ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
26. ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 40% ਹੈ।                                           (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
27. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜੋਤ� ਕੱੁਲ ਜ਼ਮੀਨ� ਦਾ ਲਗਭਗ 85% ਹੈ।                               (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
28. ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨ�  ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ।                       (ਸਹੀ/ਗਲਤ)



29. ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜੋਤ� ਦੀ ਸੀਿਲੰਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।                           (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
30. ਹਰੀ ਕ��ਤੀ ਨ�  ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਮੰਡੀਕਰਨਯੋਗ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

(ਸਹੀ/ਗਲਤ)
ਅਿਭਆਸ 4.   ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ

31. ਉਹ ਦੇ� ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਿਵੱਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ?
(A) 25%                                                        (B) 26%
(C) 27%                                                        (D) 28%

32. ਉਦਯੋਿਗਕ ਨੀਤੀ 1956 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕੰਨ�  ਉਦਯੋਗ� ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਾਖਵ� ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਸੀ?
(A) 15                                                            (B) 16
(C) 17                                                            (D) 18

33. ਨਵ� ਉਦਯੋਿਗਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੱੁਖ ਿਵ�ੇ�ਤਾ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਹੈ?
(A) ਉਦਾਰੀਕਰਨ                                              (B) ਿਵ�ਵੀਕਰਨ
(C) ਿਨ�ਜੀਕਰਨ                                                 (D) ਇਹ ਸਭ

34. ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਉਦਯੋਗ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ਲਈ ਲਾਇਸ�ਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ� ਹੈ?
(A) ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ                               (B) ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ
(C) ਕੱਪੜਾ  ਉਤਪਾਦ                                          (D) ਿਵਸਫੋਟਕ

35. ਿਕੰਨ�  ਉਦਯੋਗ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸ�ਸ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ�ਦੇ ਹਨ?
(A) 3                                                             (B) 4
(ਸੀ) 5                                                            (D) 6

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
36. ਨਵ� ਉਦਯੋਿਗਕ ਨੀਤੀ 1991 ਿਵੱਚ �ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।                                                           (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
37. ਉਦਯੋਗ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ �ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।         (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
38. ਦੇ� ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਿਵੱਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 36% ਹੈ।                                       (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
39. ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਿਗਕ ਨੀਤੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨ�ਜੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।(ਸਹੀ/ਗਲਤ)
40. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਿਵਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 26% ਹੈ।                                               (ਸਹੀ/ਗਲਤ)

ਅਿਭਆਸ 5. ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਵਦੇ�ੀ ਵਪਾਰ
41. ਅਜ਼ਾਦੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਨਹ� ਸੀ?

(A) ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ                                            (B) ਚਾਹ
(C) ਿਨਰਿਮਤ ਉਤਪਾਦ                                   (D) ਮਸਾਲੇ

42. 1947-48 ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਵਦੇ�ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮੱੁਲ ਸੀ?
(A) ਰੁਪਏ 879 ਕਰੋੜ                                      (B) ਰੁਪਏ 789 ਕਰੋੜ
(C) ਰੁਪਏ 987 ਕਰੋੜ                                     (D) ਰੁਪਏ 792 ਕਰੋੜ

43. ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵੱਚ� ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱੁਖ ਿਨਰਯਾਤ ਚੁਣੋ:
(A) ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਿਹਣੇ                                     (B) ਿਨਰਿਮਤ ਉਤਪਾਦ
(C) ਦੋਵ� (A) ਅਤੇ (B)                                    (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

44. ਇਸ ਸਮ� ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱੁਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?
(A) ਅਮਰੀਕਾ                                                 (B) ਚੀਨ
(C) ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ                                          (D) ਇਹ ਸਾਰੇ।

45. ਿਵ�ਵ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ?
(A) ਲਗਭਗ 1%                                             (B) ਲਗਭਗ 2%
(C) ਲਗਭਗ 3%                                             (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ�

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
46. ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮ�, ਭਾਰਤ ਦਾ ਿਵਦੇ�ੀ ਵਪਾਰ ਿਸਰਫ ਇੰਗਲ�ਡ ਨਾਲ ਸੀ ।                                      (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
47. ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਵਦੇ�ੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਹੈ।                                           (ਸਹੀ/ਗਲਤ)



48. ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ�, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱੁਖ ਿਨਰਯਾਤ ਿਨਰਿਮਤ ਉਤਪਾਦ, ਇੰਜੀਨੀਅਿਰੰਗ ਉਤਪਾਦ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਿਹਣੇ, ਰੈਡੀਮੇਡ
ਕੱਪੜੇ ਆਿਦ ਹਨ।                                                                                                      (ਸਹੀ/ਗਲਤ)

49. ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੱੁਖ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤੂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ।                               (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
50. 1991 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਿਵਦੇ�ੀ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਆਯਾਤ ਪ�ਤੀਸਥਾਪਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਿਰਹਾ ਸੀ।

(ਸਹੀ/ਗਲਤ)
ਅਿਭਆਸ 6.  1991 ਤ� ਆਰਿਥਕ ਸੁਧਾਰ ਜ� ਨਵ� ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ

51. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕ ਸੁਧਾਰ ਕਦ� �ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
(A) 24 ਜੂਨ, 1991                                               (B) 24 ਜੁਲਾਈ, 1991
(C) 25 ਜੂਨ, 1991                                               (D) 25 ਜੁਲਾਈ, 1991

52. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਆਰਿਥਕ ਸੁਧਾਰ� ਦਾ ਤੱਤ ਨਹ� ਹੈ?
(A) ਿਨ�ਜੀਕਰਨ                                                      (B) ਰਾ�ਟਰੀਕਰਨ
(C) ਿਵ�ਵੀਕਰਨ                                                     (D) ਉਦਾਰੀਕਰਨ

53. ਿਕਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੰੂ ਿਵ�ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਿਗਆ ਹੈ?
(A) ਿਨ�ਜੀਕਰਨ                                                     (B) ਰਾ�ਟਰੀਕਰਨ
(C) ਿਵ�ਵੀਕਰਨ                                                    (D) ਉਦਾਰੀਕਰਨ

54. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਨਹ� ਹੈ?
(A) ਟੈਕਸ� ਦੀ ਦਰ ਿਵੱਚ ਕਮੀ                                     (B) ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ ਿਵੱਚ ਕਮੀ
(C) ਦੋਵ� (A) ਅਤੇ (B)                                             (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

55. ਿਵੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ� ਦਾ ਉਦੇ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ਦੀ ਕੁ�ਲਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ?
(A) ਬ�ਿਕੰਗ ਪ�ਣਾਲੀ                                               (B) ਮੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ
(C) ਪੰੂਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ                                                   (D) ਇਹ ਸਾਰੇ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
56. ਆਰਿਥਕ ਸੁਧਾਰ� ਕਾਰਨ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ।                                                           (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
57. ਿਵਿਨਵੇ� ਨੀਤੀ ਵੀ ਆਰਿਥਕ ਸੁਧਾਰ� ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ।                                                          (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
58. 1990-91 ਿਵੱਚ, ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਘਾਟਾ ਦੋਵ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਨ।                              (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
59. ਗਤੀ�ੀਲਤਾ ਿਵ�ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੀਮਤ ਹੈ।

((ਸਹੀ/ਗਲਤ)
60. 1991 ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਸੁਧਾਰ� ਦਾ ਉਦੇ� ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਢ�ਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹ� �ਚ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ
ਕਰਨਾ ਹੈ।                                                                                                                          (ਸਹੀ/ਗਲਤ)

ਅਿਭਆਸ 7.  ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ
61. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਹੈ?

(A) ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ                          (B) ਮਿਹੰਗਾਈ
(C) ਆਬਾਦੀ ਿਵਸਫੋਟ                                           (D) ਇਹ ਸਾਰੇ

62. ਮਨਰੇਗਾ ਕਦ� �ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ?
(A) 2004                                                         (B) 2005
(C) 2006                                                         (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

63. ਸਵਰਨ ਜਯੰਤੀ �ਿਹਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਕਦ�  �ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
(A) 1996                                                        (B) 1997
(C) 1998                                                       (D)1999

64. ਕੱਟ-ਆਫ ਪੱਧਰ ਜੋ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗਰੀਬ ��ੇਣੀਬੱਧ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ;
(A) ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ                                                (B) ਗਰੀਬੀ ਸੀਮਾ
(C) ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ                                             (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

65. ਪ�ਡੂ ਗਰੀਬ� ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ �ਾਮਲ ਹੈ?



(A) ਬੇਜ਼ਮੀਨ�  ਅਤੇ ਸੀਮ�ਤ ਿਕਸਾਨ                               (B) ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ
(C) ਪ�ਡੂ ਕਾਰੀਗਰ                                                  (D) ਇਹ ਸਾਰੇ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
66. ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਨਾਵ� ਹਨ; ਿਨਰਪੇਖ ਗਰੀਬੀ ,ਸਾਪੇਖ ਗਰੀਬੀ।                                           (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
67. ਗਰੀਬੀ ਨੰੂ ਗਰੀਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।                                                                                     (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
68. ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਿਦਨ� ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ�ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੇ�ਕ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।          (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
69. ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ �ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ� ਨਾਲ� ਵੱਧ ਗਰੀਬੀ ਹੈ।                                                  (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
70. ਭਾਰਤੀ ਤਜਰਬੇ ਨ�  ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।                      ((ਸਹੀ/ਗਲਤ)

ਅਿਭਆਸ 8.  ਪ�ਡੂ ਿਵਕਾਸ
71. ਿਕਸਾਨ� ਦੁਆਰਾ ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ:

(A) ਨਵ� ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ                                          (B) ਮ�ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ
(C) ਖੇਤੀ-ਆਗਤ�  ਦੀ ਖਰੀਦ                                     (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

72. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ  ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ?
(A) ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ                                                      (B) ਖੇਤਰੀ ਗ�ਾਮੀਣ ਬ�ਕ
(C) ਸਿਹਕਾਰੀ ਬ�ਕ                                                     (D) ਇਹ ਸਾਰੇ

73. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਹੈ?
(A) ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ                                                      (B) ਆਰ ਆਰ ਬੀ( RRBs)
(C) ਿਰ�ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ                                         (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

74. ਪ�ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
(A) ਪ�ਡੂ ਕਰਜ਼ੇ                                                          (B) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ
(C) ਦੋਵ� (A) ਅਤੇ (B)                                               (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

75. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹ� ਹੈ?
(A) ਉਪਜ ਦੀ ਗਰੇਿਡੰਗ                                               (B) ਉਪਜ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ
(C) ਉਪਜ ਦੀ ਿਵਕਰੀ                                                   (D) ਜੈਿਵਕ ਆਗਤ� ਦੀ ਵਰਤ�

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
76. ਪ�ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਡੂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ।                                              (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
77. �ਾਹੂਕਾਰ ਪ�ਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਹਨ।                                                            (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
78. ਕੇ ਸੀ ਸੀ ਸਕੀਮ 1998 ਿਵੱਚ �ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।                                                                (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
79. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ ।                                                         (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
80. ਜੈਿਵਕ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਕ ਆਗਤ� 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ।                                                        (ਸਹੀ/ਗਲਤ)

ਅਿਭਆਸ 9. ਮਨੱੁਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਿਨਰਮਾਣ
81. ਿਕਸੇ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਬਲ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਨੰੂ ਇਸ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ:

(A) ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੋਤ                                                       (B) ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ
(C) ਮਨੱੁਖੀ ਸੰਪੱਤੀ                                                      (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

82. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਕ ?
(A) ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਪ�ਸਾਰ                                                (B)ਿਬਹਤਰ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ�

(C) ਪਰਵਾਸ                                                           (D)ਇਹ ਸਭ
83.ਿਕਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾ�ਾ ਿਵੱਚ ਪੜ�ਨ ਅਤੇ ਿਲਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ:

(A) ਸਾਖਰਤਾ                                                           (B) ਿਸੱਿਖਆ
(C) ਿਗਆਨ                                                             (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�।

84. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਿਸੱਿਖਆ ਤੱਕ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਪਾਠਕ�ਮ ਢ�ਚਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ?
(A) AICTE                                                            (B) NCERT
(C) UGC                                                               (D) MCI

85. ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਕਾਰਕ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?



(A) ਿਸਹਤ ਪ�ਣਾਲੀ                                                    (B) ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ
(C) ਦੋਵ� (A) ਅਤੇ (B)                                               (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
86. ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ .                                        ((ਸਹੀ/ਗਲਤ)
87. ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਭੂਿਮਕਾ ਨਹ� ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕਸੇ ਦੇ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ

(ਸਹੀ/ਗਲਤ)
88. NCERT ਦੇ� ਿਵੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸੱਿਖਆ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।                                                (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
89. ਪਰਵਾਸ ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ।                                                            (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
90. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 10% ਿਸੱਿਖਆ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।                                (ਸਹੀ/ਗਲਤ)

ਅਿਭਆਸ 10.  ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
91. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ?

(A)  ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ                                          (B) ਛੁਪਾਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
(C) ਪੜ�ੇ-ਿਲਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ                                       (D)ਇਹ ਸਭ

92. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਪ�ਭਾਵ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਹੈ?
(A) ਗਰੀਬੀ                                                               (B) ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ �ੋ�ਣ
(C) ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ                                  (D) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

93. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਮਰਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤ� ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਹੈ , ਇਹ ਕੀ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ?
(A) ਆਰਿਥਕ ਪਛੜੇਪਣ                                               (B) ਸਮਾਿਜਕ ਪਛੜੇਪਣ
(C) ਦੋਵ� (A) ਅਤੇ (B)                                                (D) ਇਹ ਸਾਰੇ

94. ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀ ਕੱੁਲ ਮਾਤਰਾ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਜਰਤ ਦਰ 'ਤੇ ਪੇ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹਨ ,ਇਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ:
(A) ਕਾਰਜ �ਕਤੀ                                                       (B) ਿਕਰਤ �ਕਤੀ
(C) ਿਕਰਤ ਪੂਰਤੀ                                                      (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

95. ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਸੰਿਖਆ ਜੋ ਜ� ਤ� ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜ� ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ:
(A) ਕਾਰਜ �ਕਤੀ                                                        (B) ਿਕਰਤ �ਕਤੀ
(C)  ਿਕਰਤ ਪੂਰਤੀ                                                        (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
96. ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਭਾੜੇ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

(ਸਹੀ/ਗਲਤ)
97. ਵਰਕਫੋਰਸ ਉਹਨ� ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਸੰਿਖਆ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
98. ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਮਿਹਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ�ਤੀ�ਤਤਾ ਵੱਧ ਹੈ ।                                                 (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
99. ਭਾਰਤੀ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੌਕਰੀ-ਮੁਖੀ ਨਹ� ਹੈ।                                                                       (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
100. ਆਮ ਸਿਥਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਿਵੱਚ 183 ਿਦਨ ਤ� ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ

ਸਿਥਤੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।                                                                                   (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
ਅਿਭਆਸ 11.  ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ

101. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ?
(A) ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ                                                 (B) ਿਬਜਲੀ
(ਸੀ) ਬਾਲਣ                                                       (D)ਕੋਲਾ

102. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ?
(A) ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ                                                (B) ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ
(C) ਦੋਵ� (A) ਅਤੇ (B)                                          (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

103. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ?
(A) ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ                                                (B) ਕੋਲਾ



(C) ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ                                              (D) ਇਹ ਸਾਰੇ
104. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ?

(A) ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ                           (B) �ਚ ਟੀ ਐਡਂ ਡੀ ਘਾਟੇ
(C) ਘੱਟ PLF                                                    (D) ਇਹ ਸਾਰੇ

105. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸ� ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਉਪਾਵ� ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਓਗੇ?
(A) ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ                                      (B) PLF ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ
(C) ਵਧੇਰੇ ਿਨਵੇ�                                                (D) ਇਹ ਸਾਰੇ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
106. ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਸਮਾਿਜਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਮਨੱੁਖੀ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਨ�ਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।                 (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
107. ਸੜਕ�, ਪੁਲ, ਪਾਵਰ ਪਲ�ਟ ਆਿਦ ਆਰਿਥਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਹਨ।                             (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
108. ਿਵੱਿਦਅਕ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ� ਆਰਿਥਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਿਹੱਸੇ ਹਨ।                                 (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
109. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ ਦੇ ਟਰ�ਸਿਮ�ਨ ਅਤੇ ਿਡਸਟ�ੀਿਬਊ�ਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਵ�ਵ ਮਾਪਦੰਡ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ

ਹਨ।                                                                                                                            (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
110. ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਵੀ ਚੌੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।                                   (ਸਹੀ/ਗਲਤ)

ਅਿਭਆਸ 12. ਿਸਹਤ
111.ਿਸਹਤ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ?

(A) ਆਰਿਥਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ                                     (B) ਸਮਾਿਜਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ
(C) ਦੋਵ� (A) ਅਤੇ (B)                                            (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

112. ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਆਯੁ� ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਹੈ?
(A) ਐਲੋਪੈਥੀ                                                        (B)ਯੋਗਾ
(C) ਯੂਨਾਨੀ                                                            (D) ਿਸੱਧ

113. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸੀਐਚਸੀ, ਪੀਐਚਸੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਕ�ਦਰ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ?
(A) ਪ�ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਿਸਸਟਮ                                   (B) ਸੈਕੰਡਰੀ ਿਸਹਤ ਪ�ਣਾਲੀ
(C) ਤੀਸਰੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ                               (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

114. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ�ਾਪਤੀ ਹੈ?
(A) ਮੌਤ ਦਰ ਿਵੱਚ ਿਗਰਾਵਟ                                        (B) ਆਈਐਮਆਰ ਿਵੱਚ ਿਗਰਾਵਟ
(C) ਐਮਐਮਆਰ ਿਵੱਚ ਿਗਰਾਵਟ                                  (D) ਇਹ ਸਾਰੇ

115. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਦੇ ਿਸਹਤ ਿਮਆਰ� ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ?
(A) ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ                                  (B) ਮੌਤ ਦਰ ਿਵੱਚ ਕਮੀ
(C) ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਿਵੱਚ ਕਮੀ                                        (D) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
116. ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।                                           (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
117. ਿਬਹਤਰ ਿਸਹਤ ਿਮਆਰ ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਕੁ�ਲਤਾ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।                    (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
118. ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਆਯੁ� ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।                                                                (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
119. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਨ�ਜੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹੰਗੀ ਹੈ।                                                               (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
120. ਸੀਐਚਸੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਿਸਸਟਮ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹਨ।                                (ਸਹੀ/ਗਲਤ)

ਅਿਭਆਸ 13.  ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ

121. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਐਕਟ ਕਦ� ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ?
(A) 1985                                                           (B) 1986

(C) 1987                                                           (D) 1988
122. ਉਹ ਸਰੋਤ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਭਿਰਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

(A) ਗੈਰ-ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ                                (B) ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤ



(C) ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸਰੋਤ                                               (D) ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ
123. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਗਾੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ?

(A) ਪ�ਦੂ�ਣ ਿਵਸਫੋਟ                                                 (B) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ
(C) ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ                               (D) ਇਹ ਸਭ

124. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ CPCB ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
(A) 1974                                                             (B) 1975
(C) 1976                                                              (D) 1994

125. ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ?
(A) ਸਰੋਤ� ਦੀ ਕੁ�ਲ ਵਰਤ�                                        (B)ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ
(C) ਜੈਿਵਕ ਖੇਤੀ                                                       (D) ਇਹ ਸਭ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
126. ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ਜੈਿਵਕ ਅਤੇ ਅਬਾਇਓਿਟਕ ਤੱਤ �ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।                                          (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
127. ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।                                            (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
128. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ�ਦੂ�ਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਲੋਕ� ਿਵੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
129. ਮਨੱੁਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਜੈਿਵਕ ਅੰਗ ਹਨ।                                                                             (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
130. ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।                                                                 (ਸਹੀ/ਗਲਤ)

ਅਰਥ �ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਸ�ਿਖਅਕੀ

ਅਿਭਆਸ 1. ਸਿਹਸੰਬੰਧ

131. (ਕਾਰਲ ਪੀਅਰਸਨ ਦਾ ਮੱੁਲ) ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਦਾ ਗੁਣ�ਕ:
(A) 0 ਅਤੇ 1                                                  (B) -1 ਅਤੇ 0
(C) -1 ਅਤੇ +1                                              (D) ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱੁਲ

132 ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਿਕ ਇੱਕ ਿਕਸਮ ਨਹ� ਹੈ। ਸਬੰਧ ਦੇ?
(A) +ve & -ve                                              (B) ਲੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਲੀਨੀਅਰ
(C) ਨਮੂਨਾ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ                                 (D) ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ

133. ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ, �ਥੇ ਹੈ;
(A) ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ                                      (B) ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ
(C) ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹ�                                          (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

134. ਸੰਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਦਾ ਮੱੁਲ ਕੀ ਹੈ?
(A) -3 ਅਤੇ 3                                                  (B) 0
(C) 0 ਜ� 1                                                     (D) -1 ਜ� 1

135। ਿਕੰਨ�  ਚਰ� ਿਵੱਚ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
(A) 2                                                 (B) 3
(C) 4                                                 (D) ਸਾਰੇ

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
136. ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ� ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਚਰ  ਇੱਕੋ ਿਦ�ਾ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ।                             (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
137. ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਿਵਚਕਾਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਬੰਧ   ਹੈ।                                                 (ਸਹੀ/ਗਲਤ )
138. ਸਿਹਸਬੰਧ ਚਰ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਿਰਣਾਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ।                           (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
139. ਕਾਰਲ ਪੀਅਰਸਨ ਦੇ ਸਿਹ-ਸਬੰਧ� ਦੇ ਗੁਣ�ਕ ਦਾ ਮੱੁਲ 0 ਅਤੇ 1 ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਹੈ।                        (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
140. ਜੇਕਰ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਡੇਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਸਪੀਅਰਮੈਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਸਿਹਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ
ਹੈ।                                                                                                                                 (ਸਹੀ/ਗਲਤ)

ਅਿਭਆਸ 2.   ਸੂਚਕ�ਕ  (Index Number)



141. ਸੂਚਕ�ਕ  'ਤੇ ਪਿਹਲੀ ਿਕਤਾਬ  ਿਕਸ  ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਗਈ ਸੀ ?
(A) ਹੋਰੇਸ ਸੇਿਕਰਸਟ                                              (B) ਇਰਿਵੰਗ ਿਫ�ਰ
(C) ਕਰਾਕਸਟਨ ਅਤੇ ਕਾਉਡਨ                                (D)ਿਬ�ਪ ਫਲੀਵੈਲ

142. ਸੂਚਕ�ਕ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਹੈ?
(A) ਿਫ�ਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ                                        (B) ਲਾਸਪੀਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
(C) ਪਾਸਚੇ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ                                         (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

143. ਹੇਠ� ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਸੂਚਕ�ਕ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਹੈ?
(A) ਲੈਸਪੀਅਰ ਦੀ ਿਵਧੀ                                        (B)ਪਾਸਚੇ ਦੀ ਿਵਧੀ
(C)ਿਫ�ਰ ਦੀ ਿਵਧੀ                                               (D) ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ

144. ਿਕਸੇ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਮਿਹੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
(A) ਸਿਹਸਬੰਧ                                                       (B) ਸੂਚਕ�ਕ
(C) ਇਹ ਦੋਵ�                                                        (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

145. ਲੋਕ� ਦੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਹੈ?

(A) CPI                                                             (B) WPI
(C) IIP                                                               (D) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ�

ਸਹੀ ਜ� ਗਲਤ ਕਥਨ
146. ਸੂਚਕ�ਕ ਨੰੂ ਹਮੇ�ਾ ਅਧਾਰ ਿਮਆਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।                               (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
147. ਸੂਚਕ�ਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਿਫ�ਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।                                     (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
148. ਸੂਚਕ�ਕ  ਮਿਹੰਗਾਈ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸਾਧਨ ਹਨ।                               (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
149. ਮਿਹੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵਚਕਾਰ ਿਸੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ।                                                   (ਸਹੀ/ਗਲਤ)
150. ਮਿਹੰਗਾਈ ਦਰ ਿਵੱਚ ਿਗਰਾਵਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਕੀਮਤ� ਿਵੱਚ ਿਗਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।             (ਸਹੀ/ਗਲਤ)

�ਤਰ ਕੰੁਜੀ (Indian Economy)



1 D 26 ਗਲਤ 51 B 76 ਸਹੀ 101 C 126 ਸਹੀ

2 B 27 ਸਹੀ 52 B 77 ਸਹੀ 102 C 127 ਸਹੀ

3 A 28 ਸਹੀ 53 C 78 ਸਹੀ 103 D 128 ਸਹੀ

4 B 29 ਗਲਤ 54 B 79 ਗਲਤ 104 D 129 ਸਹੀ

5 A 30 ਸਹੀ 55 D 80 ਗਲਤ 105 D 130 ਗਲਤ

6 ਸਹੀ 31 B 56 ਸਹੀ 81 B 106 ਸਹੀ 131 C

7 ਸਹੀ 32 C 57 ਸਹੀ 82 D 107 ਸਹੀ 132 D

8 ਗਲਤ 33 D 58 ਸਹੀ 83 A 108 ਗਲਤ 133 B

9 ਸਹੀ 34 C 59 ਸਹੀ 84 B 109 ਸਹੀ 134 D

10 ਸਹੀ 35 C 60 ਸਹੀ 85 C 110 ਸਹੀ 135 D

11 C 36 ਸਹੀ 61 D 86 ਸਹੀ 111 B 136 ਸਹੀ

12 B 37 ਸਹੀ 62 C 87 ਗਲਤ 112 A 137 ਗਲਤ

13 B 38 ਗਲਤ 63 B 88 ਗਲਤ 113 A 138 ਗਲਤ

14 A 39 ਗਲਤ 64 A 89 ਸਹੀ 114 D 139 ਗਲਤ

15 B 40 ਗਲਤ 65 D 90 ਗਲਤ 115 D 140 ਸਹੀ

16 B 41 C 66 ਸਹੀ 91 D 116 ਗਲਤ 141 D

17 C 42 D 67 ਸਹੀ 92 D 117 ਸਹੀ 142 A

18 A 43 C 68 ਸਹੀ 93 C 118 ਸਹੀ 143 D

19 B 44 D 69 ਸਹੀ 94 C 119 ਸਹੀ 144 B

20 C 45 B 70 ਸਹੀ 95 B 120 ਸਹੀ 145 A

21 D 46 ਗਲਤ 71 C 96 ਸਹੀ 121 B 146 ਸਹੀ

22 C 47 ਸਹੀ 72 D 97 ਸਹੀ 122 A 147 ਸਹੀ

23 B 48 ਸਹੀ 73 C 98 ਸਹੀ 123 D 148 ਸਹੀ

24 C 49 ਸਹੀ 74 C 99 ਸਹੀ 124 A 149 ਗਲਤ

25 B 50 ਸਹੀ 75 D 100 ਗਲਤ 125 D 150 ਗਲਤ



ਪ��ਨ ਬ�ਕ (DA ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ)

10+2 (2022-23)

ਿਵ�ਾ: ਅਰਥ�ਾਸਤਰ

ਭਾਗ-I -ਸਮ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਤਰ 3 ਅੰਕ

1. ਸਮ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਤਰ (Macro Economics)ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰੋ।

�ਤਰ:ਸਮ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਤਰ, ਸਮੁੱ ਚੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਆਰਿਥਕਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਿਥਕ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਰਡ

�ਾਪੀਰੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਸਮ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਤਰ ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ

ਹੈ।"

2. ਸਮ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਸਮ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਤਰ  ਿਵੱਚ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮ�ਟੀ  ਚਰ� ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਿਥਕ ਕਾਨੰੂਨ� ਅਤੇ
ਿਸਧ�ਤ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ:

1 ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਿਸਧ�ਤ .2. ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਿਸਧ�ਤ. 3. ਉਪਭੋਗ  ਿਸਧ�ਤ, 4. ਿਨਵੇ�  ਿਸਧ�ਤ
ਆਿਦ

3. ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੱਕਰੀ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਚੱਕਰੀ ਪ�ਵਾਹ : ਇਹ ਇੱਕ ਿਨਰੰਤਰ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ

ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ

ਪਾਸੇ ਮੁਦਰਾ  ।

4. ਅਸਲ ਵਹਾਅ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ  ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ ਅਸਲ ਪ�ਵਾਹ ਵਜ�
ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

5. ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ
ਨੰੂ ਮੁਦਰਾ ਅਨੁਸਰਨ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

6. ਸਟਾਕ ਕੀ ਹੈ?

�ਤਰ: ਕੋਈ ਵੀ ਚਰ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ 'ਸਮ� ਦੇ ਿਬੰਦੂ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਮਾਿਪਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਸਟਾਕ ਿਕਹਾ

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: 31 ਮਾਰਚ 2022 ਨੰੂ ਇੱਕ ਬਚਤ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ।

7. ਪ�ਵਾਹ ਕੀ ਹੈ?



�ਤਰ: ਿਕਸੇ ਵੀ ਚਰ ਨੰੂ 'ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਮਾਿਪਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਪ�ਵਾਹ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਆਮਦਨ, ਖਰਚ, ਿਵਆਜ ਆਿਦ ਸਭ ਨੰੂ ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਿਪਆ ਜ�ਦਾ

ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਪ�ਵਾਹ ਸੰਕਲਪ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਪ�ਵਾਹ ਸੰਕਲਪ ਹਨ।

8. ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੱਕਰੀ ਪ�ਵਾਹ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਉਹ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜ� �ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੱਕਰੀ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਾਪਸੀ
ਜ� ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਬੱਚਤ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਟੈਕਸ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਆਿਦ

9. ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੱਕਰੀ ਪ�ਵਾਹ ਿਵੱਚ ਸਮ�ਵੇ� ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਉਹ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜ� �ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੱਕਰੀ ਪ�ਵਾਹਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੀਆਂ ਜ� ਮਜ਼ਬੂਤ

  ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੰੂ ਸਮ�ਵੇ� ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ: ਿਨਵੇ�, ਿਨਰਯਾਤ ਤ� ਪ�ਾਪਤੀਆਂ,
ਸਬਿਸਡੀ ਅਤੇ ਹਸਤ�ਤਰਣ  ਭੁਗਤਾਨ ਆਿਦ।

10.ਘਰੇਲੂ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਤ� ਕਦ� ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ?

�ਤਰ: ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�: ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ = ਘਰੇਲੂ ਸਾਧਨ  ਆਮਦਨ + ਿਵਦੇ� ਤ� �ੁੱ ਧ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ।

ਇਸ ਲਈ, ਜਦ� ਿਵਦੇ� ਤ� �ੁੱ ਧ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਿਰਣਾਤਮਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਘਰੇਲੂ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਰਾ�ਟਰੀ
ਆਮਦਨ ਤ� ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।

11.ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪ ਦੀ ਆਮਦਨ  ਿਵਧੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

�ਤਰ: ਆਮਦਨ ਿਵਧੀ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਦੇ� ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਤੰਨ ਿਹੱਿਸਆਂ

ਨੰੂ ਜੋੜ ਕੇ ਕਾਰਕ ਲਾਗਤ 'ਤੇ �ੁੱ ਧ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਜ� �ੁੱ ਧ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇ�� ਤ� �ੁੱ ਧ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਜੋੜ ਕੇ ਿਗਿਣਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

12.ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪ ਦੀ ਖਰਚ  ਦੀ ਿਵਧੀ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

�ਤਰ: ਖਰਚ ਿਵਧੀ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮਾਪ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ� ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ

ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੰਤਮ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ

ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੁੱ ਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅੰਿਤਮ ਖਰਿਚਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸਰ ਜੋੜ
ਕੇ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਸ ਿਵੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜ ਕੇ ਜ� ਘਟਾ ਕੇ ਰਾ�ਟਰੀ

ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

13.ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਤ� ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ;

(ਮਦ�) ( ਕਰੋੜ ਿਵੱਚ)

(i) ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱ ਲ 25,000

(ii) ਮੱਧਵਰਤੀ ਉਪਭੋਗ 3000

(iii) ਸਿਥਰ ਪੂੰ ਜੀ ਦਾ ਉਪਭੋਗ 600

�ਤਰ: ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�:

ਮੁੱ ਲ ਵਾਧਾ = ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁੱ ਲ - ਮੱਧਵਰਤੀ ਉਪਭੋਗ



ਮੁੱ ਲ ਵਾਧਾ = 25000- 3000 = 22000 ਕਰੋੜ

14. ਵਟ�ਦਰੇ ਦੀ ‘ਵਸਤੂ ਵਟ�ਦਰਾ ਪ�ਣਾਲੀ’ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰੋ?

�ਤਰ: ਇਹ ਵਟ�ਦਰੇ ਦੀ ਉਸ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ
ਆਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

15.ਵਸਤੂ-ਵਸਤੂ  ਵਟ�ਦਰਾ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ?

�ਤਰ: ਉਹ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਟ�ਦਰੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਟ�ਦਰਾ ਪ�ਣਾਲੀ’ ਪ�ਚਿਲਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ
ਵਸਤੂ-ਵਸਤੂ ਵਟ�ਦਰਾ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਮਨੱੁਖੀ ਇੱਛਾਵ� ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਇਤਫ਼ਾਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ

ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਹ�ਦ ਔਖੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਅਜੋਕੇ

ਸਮ� ਿਵੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਤ� ਿਬਨ� ਵਟ�ਦਰਾ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ।

16.ਵਟ�ਦਰੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਪ�ਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ?

�ਤਰ: ਇਹ ਵਟ�ਦਰੇ ਦੀ ਉਸ ਪ�ਣਾਲੀ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ

ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿਹਤ,ਮੁਦਰਾ ਵਟ�ਦਰੇ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਹੈ

17. �ਚ �ਕਤੀ  ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

�ਤਰ: ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰੰਸੀ (ਨ� ਟ ਅਤੇ ਿਸੱਕੇ) ਅਤੇ ਦੇ� ਦੇ ਬ�ਕ� ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨਕਦੀ ਨੰੂ �ਚ

�ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਦਰਾ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ ਿਨਰਧਾਰਤ

ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਿਸਰਜਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।

18.ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਦਓ।

�ਤਰ: ਿਕਸੇ ਦੇ� ਦੀ ਬ�ਿਕੰਗ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਿਸਖਰਲੇ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ� ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਡੀ

ਕਾਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਇੱਕ ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਇੱਕ ਅਿਜਹਾ ਬ�ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਬ�ਿਕੰਗ ਢ�ਚੇ ਦਾ ਿਸਖਰ

ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ।"

19.ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਦਓ

�ਤਰ: ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ ਉਹ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਮੁੱ ਢਲਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਤ� ਜਮ�� ਰਕਮ� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ

ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ

ਕਰਦੇ ਹਨ।

20. ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

�ਤਰ: ਹਰੇਕ ਦੇ� ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਖਾਸ ਆਰਿਥਕ ਉਦੇ�� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵੱਚ ਕਰਜ਼ੇ

ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਦੁਆਰਾ ਕ�ੈਿਡਟ ਰੈਗੂਲੇ�ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਦੀ

ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

21. ਬ�ਕ ਦਰ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

�ਤਰ: ਬ�ਕ ਦਰ ਉਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਵਆਜ ਦਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਦੇ� ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਵਪਾਰਕ

ਬ�ਕ� ਨੰੂ ਕਰਜ਼ੇ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬ�ਕ ਦਰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ� ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ

ਘੱਟ ਜ�ਦੀ ਹੈ।



22.ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਹੈ?

�ਤਰ: ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ: ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ

ਕੰਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਿਲਤ ਉਜਰਤ ਦਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਿਮਲਦਾ ਹੈ, ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ
ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੁੱ ਲ  ਪੂਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਪੂਰਨ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

23.ਸਮ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਤਰ ਿਵੱਚ ‘ਥੋੜ�ੇ ਸਮ�’ ਤ� ਤੁਸ� ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?

�ਤਰ: ਕੇਨਜ਼ੀਅਨ ਅਰਥ�ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ, ਥੋੜ�ੇ ਸਮ� ਉਸ ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਉਹ ਸਮ� ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਦੇ� ਿਵੱਚ

ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਿਨਰਧਾਰਨ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ�ਭਾਵ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

24. ਅਣਇੱਛਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਦਓ।

�ਤਰ: ਅਣਇੱਛਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ: ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਿਵਅਕਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਿਲਤ

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਕੰਮ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ, ਸਵੈਇੱਛਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਅਣਇੱਛਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਲੋਕ ਉਨ� � ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਿਵਰੁੱ ਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਹਨ.

25.ਔਸਤ ਉਪਭੋਗ ਪ�ਿਵਰਤੀ (APC) ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

�ਤਰ: ਔਸਤ ਉਪਭੋਗ ਪ�ਿਵਰਤ (APC) ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੁੱ ਲ ਉਪਭੋਗ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ

ਿਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੀ ਅਨੁਪਾਤ ਉਪਭੋਗ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

APC = 𝐶
𝑌

26.ਜੇਕਰ ਔਸਤ ਉਪਭੋਗ ਪ�ਿਵਰਤੀ 0.75 ਹੈ, ਤ� ਔਸਤ ਬੱਚਤ ਪ�ਿਵਰਤੀ ਿਕੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?

�ਤਰ:  ਔਸਤ ਉਪਭੋਗ ਪ�ਿਵਰਤੀ(APC) = 0.75

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�: APC + APS = 1

ਔਸਤ ਬੱਚਤ ਪ�ਿਵਰਤੀ (APS) =1- APC

= 1-0.75

= 0.25

27.ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਸਾਰਣੀ ਤ� ਕੁੱ ਲ ਮੰਗ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ;
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�ਤਰ:
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28. ਿਨਵੇ� ਗੁਣਕ ਕੀ ਹੈ?

�ਤਰ: ਿਨਵੇ� ਗੁਣਕ: ਿਨਵੇ� ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਿਜੰਨੀ ਵਾਰ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ,
ਉਸਨੰੂ ਿਨਵੇ� ਗੁਣਕ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

K =   Δ𝑌
 Δ𝐼 

29.ਜੇਕਰ MPC 0.60 ਹੈ ਤ� ਗੁਣਕ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਲੱਭੋ।

�ਤਰ: MPC = 0.60 ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�: K = = = = = 2.5 Ans1
1−𝑀𝑃𝐶 

1
1−0.60 

1
0.40 

100
40 

30.ਜੇਕਰ ਸੀਮ�ਤ ਉਪਭੋਗ ਪ�ਿਵਰਤੀ 0.5 ਹੈ ਤ� ਗੁਣਕ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?



�ਤਰ: MPC = 0.5 ਿਦੱਤੇ

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�: K = = = = = 2 �ਤਰ1
1−𝑀𝑃𝐶 

1
1−0.5 

1
0.5 

10
5

31.MPS=0.8 ਹੋਣ 'ਤੇ ਗੁਣਕ ਪਤਾ ਕਰੋ।

�ਤਰ: MPS = 0.8

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�: K = = = = 1.25 �ਤਰ1
𝑀𝑃𝑆 

1
0.8

10
8 

32. : ਘੱਟ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ?

�ਤਰ: ਜੇਕਰ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਕੁੱ ਲ ਮੰਗ, ਉਤਪਾਦਨ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਮੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

33.ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ?

�ਤਰ: ਜੇਕਰ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਕੁੱ ਲ ਮੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਤ� ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ

34.ਪ�ਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ� ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ।।

�ਤਰ: ਪ�ਤੱਖ ਕਰ : ਜੇਕਰ ਕਰ ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ

ਤ� ਅਿਜਹੇ ਕਰ ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕਰ ਦਾ ਅਸਲ ਬੋਝ ਇੱਕ ਹੀ

ਿਬੰਦੂ'ਤੇ  ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ : ਜੇਕਰ ਕਰ, ਕਰ ਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ�
ਅਿਜਹੇ ਕਰ ਨੰੂ ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਲ ਬੋਝ

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਬੰਦੂਆਂ 'ਤੇ  ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

35.ਆਧੁਿਨਕ ਬ�ਿਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਸਹੂਲਤ� ਕੀ ਹਨ?

�ਤਰ: 1. ਆਧੁਿਨਕ ਬ�ਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਨ� �ਟ ਬ�ਿਕੰਗ ਸਹੂਲਤ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2. ਬ�ਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਲਾਕਰ ਸੁਿਵਧਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

36.ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ� ਦੇ ਦੋ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਜ� ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।

�ਤਰ: 1. ਜਮ� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ: ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ ਬੱਚਤ� ਨੰੂ ਜਮ�ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

2. ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ : ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ� ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁੱ ਢਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ
ਕਰਜ਼ਾ ਿਦੰਦੇ ਹਨ।

37.ਪ�ਗਤੀ�ੀਲ  ਕਰ ਕੀ ਹੈ?



�ਤਰ: ਪ�ਗਤੀ�ੀਲ ਕਰ : ਜੇਕਰ ਕਰ ਅਧਾਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਿਜਹੇ
ਕਰ ਨੰੂ ਪ�ਗਤੀ�ੀਲ ਕਰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪ�ਗਤੀ�ੀਲ ਕਰ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਕਰ ਅਧਾਰ ਿਜੰਨਾ �ਚਾ ਹੋਵੇਗਾ,
ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਓਨੀ ਹੀ �ਚੀ ਹੋਵੇਗੀ।

38.ਪ�ਤੀਗਾਮੀ ਕਰ ਕੀ ਹੈ?

�ਤਰ: ਪ�ਤੀਗਾਮੀ ਕਰ: ਜੇਕਰ ਕਰ ਅਧਾਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਿਜਹੇ ਕਰ
ਨੰੂ ਪ�ਤੀਗਾਮੀ ਕਰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪ�ਤੀਗਾਮੀ ਕਰ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਕਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਿਜੰਨਾ �ਚਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਦੀ
ਦਰ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

39.ਮੁੱ ਢਲੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

�ਤਰ: ਜੇਕਰ ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵੱਤੀ ਘਾਟੇ ਿਵੱਚ� ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਬਕਾਇਆ ਘਾਟਾ
ਮੁੱ ਢਲੇ ਘਾਟੇ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਿਵਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਧਾਰ
ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।

ਮੁੱ ਢਲੇ ਘਾਟੇ = ਿਵੱਤੀ ਘਾਟਾ- ਿਵਆਜ ਭੁਗਤਾਨ

40.ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਰ ਵਟ�ਦਰੇ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਿਜਸ 'ਤੇ ਿਕਸੇ ਦੇ� ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਿਕਸੇ

ਹੋਰ ਦੇ� ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਦੇ�

ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਦੇ� ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ।

41.ਸਿਥਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

�ਤਰ: ਸਿਥਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ: ਉਹ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਜੋ ਦੇ� ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਿਥਰ

ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ , ਸਿਥਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ  ਅੰਤਰਗਤ ਪ�ਚਿਲਤ ਹੁੰ ਦੀ ਸੀ।

42. ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਿਕ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?

�ਤਰ: ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ: ਇਹ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਉਦੇ�� ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ:

1. ਦੂਜੇ ਦੇ�� ਤ� ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਿਸੱਧੀ ਖਰੀਦ ਜ� ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ।

2. ਬਾਕੀ ਿਵ�ਵ ਸੈਕਟਰ ਨੰੂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਜ� ਗ��ਟ� ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ।

3. ਿਵੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਜ� ਦੂਜੇ ਦੇ�� ਿਵੱਚ ਿਨਵੇ� ਕਰਨ ਲਈ।

4. ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਿਵੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ�ਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ।

5. ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਿਵਭਾਗ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ।

43. ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰੋ.

�ਤਰ: ਉਹ ਬਜ਼ਾਰ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਜ਼ਾਰ ਿਕਹਾ

ਜ�ਦਾ ਹੈ ।ਿਜਵ� ਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ,ਉਸੇ ਤਰ��
ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ   ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



44.ਇੱਕ ਲਚਕਦਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਲਚਕਦਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਉਹ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਿਵਚਕਾਰ

ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੰੂ ਵਟ�ਦਰੇ ਦੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦਰ ਵਜ� ਵੀ

ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਚਕਦਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ�ਚਿਲਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

45.ਅਨੁਕੂਲ  ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ  ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?

�ਤਰ: ਜਦ� ਇੱਕ ਦੇ� ਨੰੂ ਕੁੱ ਲ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁੱ ਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਹੁੰ ਦੀਆਂ

ਹਨ, ਤ� ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

46. ਪ�ਤੀਕੂਲ ਭੁਗਤਾਨ  ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ।

�ਤਰ: ਜਦ� ਇੱਕ ਦੇ� ਨੰੂ ਕੁੱ ਲ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ� ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁੱ ਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤ� ਘੱਟ

ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ�ਤੀਕੂਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

47.ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦੇ ਭਾਗ ਕੀ ਹਨ?

�ਤਰ: ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:

1. ਿਦਸਣਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਵ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ

2. ਅਿਦੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਭਾਵ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ।

3. ਇੱਕ ਦੇ� ਤ� ਦੂਜੇ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਇੱਕਤਰਫਾ ਤਬਾਦਲਾ।
48.ਆਯਾਤ ਦੇ ਮੁੱ ਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਜਦ� ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮੁੱ ਲ (-) 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ

ਦਾ ਮੁੱ ਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

�ਤਰ: ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ = -1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਿਨਰਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�: ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ = ਿਨਰਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ- ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ

- 1200 = 500- ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ

ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ = 500+1200 = 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

49.ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। ਿਨਰਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਲੱਭੋ।

�ਤਰ: ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ = -800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਿਨਰਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�: ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ = ਿਨਰਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ - ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ

- 800 = 900  - ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ

ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ = 900+800 = 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

50.ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। ਿਨਰਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਹੈ। ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ ਪਤਾ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ = -1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਿਨਰਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।



ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�: ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ = ਿਨਰਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ- ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ

- 1600 = 1800- ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱ ਲ

ਆਯਾਤ  ਦਾ ਮੁੱ ਲ = 1800+1600 = 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

ਭਾਗ-ਬੀ
ਭਾਰਤੀ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ

51.1947 ਿਵੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਇੱਕ ਪ�ਡੂ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਸੀ।  ਿਟੱਪਣੀ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਿਧਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਪ�ਡੂ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਸੀ। ਦੇ� ਦੀ 86% ਤ� ਵੱਧ

ਆਬਾਦੀ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। �ਿਹਰੀ ਆਬਾਦੀ ਿਸਰਫ 14% ਸੀ। ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤ�

ਤ� ਵੀ ਸੱਖਣਾ ਸੀ।

52.1947 ਿਵੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਇੱਕ ਗਤੀਹੀਨ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਸੀ ।  ਿਕਵ�?

�ਤਰ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮ� ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਗਤੀਹੀਨ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਸੀ। ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ

ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲ� ਤੱਕ ਇਹ ਿਰਣਾਤਮਕ ਸੀ।

53.ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਿਧਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਦੱਸੋ।

�ਤਰ: 1. ਅਿਵਕਿਸਤ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ: ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮ�, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਅਿਵਕਿਸਤ

ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਜ� ਪੱਛੜੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਸੀ।

2. ਗਤੀਹੀਨ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮ� ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਿਵਕਾਸ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਜ� ਕਈ

ਵਾਰ ਿਰਣਾਤਮਕ ਵੀ ਸੀ।

54.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਦੱਸੋ।

�ਤਰ: 1. ਔਸਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ: ਇਹ 1951 ਿਵੱਚ 33 ਸਾਲ ਤ� ਵੱਧ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ
ਲਗਭਗ 69 ਸਾਲ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

2. ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ: ਇਸ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਜਨਗਣਨਾ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇ� ਿਵੱਚ

ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 74.0 4% ਹੈ। ਮਰਦ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 82.14% ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਔਰਤ� ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ

65.46% ਹੈ।

55.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੋ ਅਸਫਲਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

�ਤਰ: 1. ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ: ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਅਜੇ ਵੀ

ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਗ� ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

2. ਗਰੀਬੀ: ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ� ਗਰੀਬੀ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦਾ ਿ�ਕਾਰ ਹੈ।

56.ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਦ� ਹ�ਦ ਿਵੱਚ ਆਇਆ?



�ਤਰ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 1 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੰੂ ਕ�ਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਹ�ਦ ਿਵੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

ਇਸਨੰੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ� 'ਪ�ੀਮੀਅਰ ਨੀਤੀ ਿਥੰਕ ਟ�ਕ' ਵਜ� ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ�

ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਪ�ੇਰਕ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

57.ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਦੇ�� ਨੰੂ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਦੇ�;

1. ਰਾਜ� ਦੀ ਸਰਗਰਮ �ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਰਾ�ਟਰੀ ਿਵਕਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤਰਜੀਹ� ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਕਿਸਤ

ਕਰਨਾ।

2. ਸਿਹਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੰੂ ਪ�ਫੁੱ ਲਤ ਕਰਨਾ ਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ   ਰਾ�ਟਰ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ।

3. ਿਨਯੋਜਨ ਪ�ਤੀ ' ਹੇਠ� ਤ� �ਪਰ ਵੱਲ' ਿਦ��ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ।

4. ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਹਨ� ਵਰਗ� ਵੱਲ ਿਵ�ੇ� ਿਧਆਨ ਦੇਣਾ ਜੋ ਆਰਿਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹਨ।

58.ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਜ� ਕਾਰਨ ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: 1. ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਕਨੀਕ�: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ

ਤਕਨੀਕ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ
ਦੋਵ� ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ।

2. ਆਧੁਿਨਕ ਆਗਤ� ਦੀ ਘਾਟ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਆਧੁਿਨਕ ਆਗਤ� ਿਜਵ� ਿਕ ਰਸਾਇਣਕ
ਖਾਦ�, ਆਧੁਿਨਕ ਮ�ੀਨਰੀ ਆਿਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਹੈ।

59.ਤੁਸ� ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹਰੀ ਕ��ਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

�ਤਰ: ਹਰੀ ਕ��ਤੀ 60 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤ� ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹਾਿਸਲ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੇਤੀ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ

ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1967-68 ਿਵੱਚ ਹੀ, ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ ਲਗਭਗ 25% ਵਾਧਾ

ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ ਆਤਮ-ਿਨਰਭਰ ਹੋ ਿਗਆ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਿਵਕਾਸ

80ਿਵਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਿਰਹਾ।

60.ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਿਦਓ।

�ਤਰ: 1. ਯਕੀਨੀ ਿਸੰਚਾਈ ਦਾ ਿਵਕਾਸ: ਦੇ� ਿਵੱਚ ਿਸੰਚਾਈ ਸੁਿਵਧਾਵ� ਿਵਕਿਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ

ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮ�ਹ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।

2. ਚੰਗੀ ਿਕਸਮ ਦੀਆਂ ਆਧੁਿਨਕ ਆਗਤ� ਦੀ ਵਰਤ�: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ
ਆਧੁਿਨਕ ਆਗਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਆਧੁਿਨਕ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤ�

ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

61.ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਉਦਯੋਗ� ਦੀ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ?

�ਤਰ: ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਭੂਿਮਕਾ: ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ ਦੇ� ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਇੱਕ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ, ਪਛੜੇ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ

ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਿਸਰਜਣ, ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਰਤਾ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਆਿਦ

ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ� ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।



62.ਉਦਯੋਿਗਕ ਨੀਤੀ, 1991 ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਗੁਣ ਜ� ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ�ਭਾਵ ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: 1. ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ ਦਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ: ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਦੇ� ਿਵੱਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ

ਦਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਔਸਤ ਿਵਕਾਸ ਦਰ ਲਗਭਗ 7%
ਰਹੀ ਹੈ।

2. ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਿਵਕਾਸ ਦਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ: ਉਦਯੋਿਗਕ ਨੀਤੀ 1991 ਤ� ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨ� ਲਗਭਗ

6% ਦੀ ਔਸਤ ਿਵਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

63.ਤੁਸ� ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਲਾਇਸ�ਸ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

�ਤਰ: ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਲਾਇਸ�ਿਸੰਗ ਨੀਤੀ: ਉਦਯੋਿਗਕ ਨੀਤੀ 1948 ਨ� ਦੇ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਿਮ�ਰਤ

ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਨ�ਹ ਰੱਖੀ। ਇਸਦੇ ਤਿਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ

ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨ� ਉਦਯੋਗ� ਦੀ ਲਾਇਸ�ਸ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਅਪਣਾਈ।

64.ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ 1991 ਿਵੱਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ "ਨਵ� ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ" ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

�ਤਰ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ 1991 ਿਵੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ ਉਪਾਵ� ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ

ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਢ�ਚਾਗਤ ਸਮਾਯੋਜਨ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਆਰਿਥਕ ਸੁਧਾਰ, 1991 ਜ� ਨਵ� ਆਰਿਥਕ

ਨੀਤੀ  ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

65.ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ 1991 ਿਵੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕੋਈ ਦੋ ਉਪਾਅ ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: 1. ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸ�ਸ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ: ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਇਸ�ਸ ਿਸਰਫ ਪੰਜ ਉਦਯੋਗ� ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ।

2. ਐਮ.ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਤ� ਛੋਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ: 1991 ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤ� ਬਾਅਦ,
ਐਮ.ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ. ਐਕਟ 1969 ਦੇ ਤਿਹਤ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟ� ਅਤੇ

ਿਰਆਇਤ� ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2002 ਿਵੱਚ ਐਮ.ਆਰ.ਟੀ.ਪੀ. ਐਕਟ ਨੰੂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਕਟ 2002 ਨਾਲ
ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

66.ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ 1991 ਿਵੱਚ ਿਨ�ਜੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕੋਈ ਦੋ ਉਪਾਅ ਿਲਖੋ  ।
�ਤਰ: 1. ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ: ਿਨ�ਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਤਿਹਤ, 1991 ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ
ਲਈ ਰਾਖਵ� ਉਦਯੋਗ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ 17 ਤ� ਘਟਾ ਕੇ 8 ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਗਣਤੀ ਹੋਰ
ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2. ਿਵਿਨਵੇ�: ਿਨ�ਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ,ਸਰਕਾਰ ਨ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ �ੱਦਮ� ਿਵੱਚ� ਆਪਣੇ ਪੂੰ ਜੀ ਿਹੱਸੇ

ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

67.ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ 1991 ਿਵੱਚ ਿਵ�ਵੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕੋਈ ਦੋ ਉਪਾਅ ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: 1. ਿਨਰਯਾਤ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ: ਿਨਰਯਾਤ ਪ�ੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ ਨੰੂ 1991 ਿਵੱਚ ਆਯਾਤ

ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥ� 'ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਿਰਫ ਜ� ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਨੰੂ
ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

2. ਿਵਦੇ�ੀ ਪੂੰ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲਿਹਰ: ਿਵਦੇ�ੀ ਪੂੰ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲਿਹਰ ਨੰੂ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਦੇ� ਤ�

ਬਾਹਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ 100% FDI ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।



68.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕਾਰਨ ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: 1. ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਛੁਪੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ: ਦੇ� ਿਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ

ਿਵਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਿਸੱਟਾ ਗਰੀਬੀ ਹੈ।

2. ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੀ ਘਾਟ: ਦੇ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਕੁ�ਲ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ

ਅਣਹ�ਦ ਹੈ। ਿਸੱਟੇ ਵਜ� ਗਰੀਬੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

69.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਿਦਓ।

�ਤਰ: 1. ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇ�ੀ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ: �ਚ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇ�ੀ ਿਵੱਚ ਬਣਾਇਆ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਵ�ੇ�

ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵਚ ਵੀ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ।

70.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪ�ਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹਨ?

�ਤਰ: ਗ�ਾਮੀਣ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ �ਨਤ ਕਰਜ਼ੇ ਨੰੂ ਪ�ਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪ�ਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ

ਸਰੋਤ� ਨੰੂ ਦੋ ਿਵਆਪਕ ��ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; (A) ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ (B) ਸੰਸਥਾਗਤ
ਸਰੋਤ।

71.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?

�ਤਰ: ਪ�ਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉਹ ਸਰੋਤ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਨਹ� ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ; ਿਰ�ਤੇਦਾਰ�
ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਿਜ਼ਮ�ਦਾਰ 'ਤੇ �ਾਹੂਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਮ�ਨ ਏਜੰਟ।

72.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?

�ਤਰ: ਉਹ ਸੰਸਥਾਵ� ਜੋ ਰਸਮੀ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪ�ਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਪ�ਦਾਨ

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ�ਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ; ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ ਸਿਹਕਾਰੀ ਬ�ਕ ਅਤੇ

ਖੇਤਰੀ ਗ�ਾਮੀਣ ਬ�ਕ।

73.ਤੁਸ� ਨਾਬਾਰਡ(NABARD) ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

�ਤਰ: ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 12 ਜੁਲਾਈ 1982 ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪ�ਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਪੁਨਰਿਵੱਤੀ ਸਹੂਲਤ

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਸਿਹਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ�ਡੂ ਿਵਕਾਸ ਬ�ਕ�, ਰਾਜ
ਸਿਹਕਾਰੀ ਬ�ਕ�, ਆਰ.ਆਰ.ਬੀਜ਼ ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਪ�ਵਾਿਨਤ ਸੰਸਥਾਵ� ਨੰੂ ਮੁੜਿਵੱਤੀ

ਸਹੂਲਤ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

74.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪ�ਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦੋ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੱਸੋ।

�ਤਰ: 1. ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਰਜ਼ੇ: ਪ�ਡੂ ਕਰਜ਼ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਿਵਸਤਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ�ਡੂ

ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।



2. ਗਰੀਬ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ: ਪ�ਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਲੋਕ� ਅਤੇ ਵੱਡੇ

ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜ� ਲਈ ਫੰਡ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁ�ਕਲ ਮਿਹਸੂਸ

ਕਰਦੇ ਹਨ।

75.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪ�ਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਿਦਓ।

�ਤਰ: 1. ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ: ਪ�ਡੂ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਉਨ� � ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਅਨੁਸਾਰ ਉਿਚਤ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ

ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

2. ਗਰੀਬ ਲੋਕ� ਵੱਲ ਿਵ�ੇ� ਿਧਆਨ: ਗਰੀਬ ਲੋਕ� ਦੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵ�ੇ� ਿਧਆਨ

ਿਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਲਈ ਿਵ�ੇ� ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

76.ਮਨੱੁਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਕੀ ਹੈ?

�ਤਰ: ਿਕਸੇ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਾਰਜ�ਕਤੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ�ਕਤੀ ਦੀ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ

ਨੰੂ ਉਸ ਦੇ� ਦੀ ਮਨੱੁਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ।ਕਾਰਜ�ਕਤੀ ਦੀ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਤ� ਭਾਵ ਿਕਰਤੀਆਂ

ਦੀ ਿਕੱਤਾਮੁਖੀ ਿਨਪੁੰ ਨਤਾ, ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਪੱਧਰ,ਿਸਹਤ ਮਾਪਦੰਡ , ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕੁ�ਲਤਾ ਆਿਦ ਤ�

ਹੈ।

77.ਮਨੱੁਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਕੀ ਹੈ?

�ਤਰ: ਮਨੱੁਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਉਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਰਾਹ� ਲੋਕ ਉਤਪਾਦਕ ਸਰੋਤ ਿਵੱਚ

ਬਦਲ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਿਕ ਲੋਕ� ਦੇ ਹੁਨਰ, ਿਵਿਦਅਕ
ਪ�ਾਪਤੀ, ਿਸਹਤ ਦੇ ਿਮਆਰ, ਮੁਹਾਰਤ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

78. ਿਸੱਿਖਆ ਮਨੱੁਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਿਕਵ� ਹੈ?

�ਤਰ: ਿਸੱਿਖਆ ਮਨੱੁਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ

ਿਗਆਨ, ਬੁੱ ਧੀ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਕੁ�ਲਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਇਹ ਲੋਕ� ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੰੂ

ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ।

79.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: 1. ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨੰੂ �ਚ ਪੱਧਰੀ

ਿਸੱਿਖਆ, ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ ਅਿਜਹੀਆਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁ�ਕਲ ਹੈ।

2. ਸਰੋਤ� ਦੀ ਘਾਟ: ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਿਵਕਾਸ�ੀਲ ਦੇ� ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਤ� ਇਨਕਾਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ

ਦੇ� ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਪੂੰ ਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਸਾਧਨ� ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

80.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਵੱਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੱਸੋ।

�ਤਰ: 1. ਸਰਵਿਵਆਪਕੀਕਰਨ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲਤਾ: ਭਾਰਤੀ ਸੰਿਵਧਾਨ ਨ� 1960 ਤੱਕ

ਮੁੱ ਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਰਵਿਵਆਪਕੀਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਿਖਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਿ��� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ
ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹੈ।

2. ਪੜ�ਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਦਰ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ� ਿਵੱਚਪ ੜ�ਾਈ  ਛੱਡਣ
ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ �ਚੀ ਹੈ।

81.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਵੱਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਿਦਓ।



�ਤਰ: 1.ਮੁੱ ਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਸਰਵ-ਿਵਆਪਕੀਕਰਨ: ਮੁੱ ਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਰਵ-ਿਵਆਪਕੀਕਰਨ ਲਈ ਹਰ

ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

2. ਪੜ�ਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ: ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪੜ�ਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਦਰ

ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ

ਿਸੱਿਖਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

82.ਤੁਸ� ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

�ਤਰ: ਇੱਕ ਰਾ�ਟਰ ਵਜ�, ਭਾਰਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ ਹੀ ਇੱਕ

ਸਮੱਿਸਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ� ਿਵੱਚ ਫੈਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵ� ਤਿਹਤ ਕੀਤੇ ਗਏ

ਸਾਰੇ ਯਤਨ� ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸਮੱਿਸਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਗ� ਸਮ� ਦੇ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਇਹ

ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ।

83.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕਾਰਨ ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: 1. ਆਬਾਦੀ ਿਵਸਫੋਟ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਆਬਾਦੀ ਿਵਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧਾ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ।

2. ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਸੱਟੇ ਵਜ�,
ਆਰਿਥਕਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

84.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਿਦਓ।

�ਤਰ: 1. ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ: ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

2. ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਦਰ: ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

85.ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਕੀ ਹੈ?

�ਤਰ: ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤ�, ਸੇਵਾਵ� ਅਤੇ ਪ�ਣਾਲੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨ�ਹ

ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੰੂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਿਵੱਚ ਸੜਕ�,
ਰੇਲਵੇ, ਪੁਲ, ਿਬਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਪ�ਣਾਲੀ, ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ, ਿਸਹਤ ਪ�ਣਾਲੀ ਆਿਦ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ

86.ਹਨ। ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੋ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।

�ਤਰ: 1. ਕੋਲਾ: ਕੋਲਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਕੋਲੇ

ਦਾ ਕੁੱ ਲ ਉਤਪਾਦਨ 1950-51 ਿਵੱਚ 328 ਟਨ ਸੀ ਜੋ 2018-19 ਿਵੱਚ ਵਧ ਕੇ 6754 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਿਗਆ।

2. ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਊਰਜਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ� ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ।

87.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਊਰਜਾ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦੋ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਪੜ�ਾਈ ਛੱਡਣ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ: ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪ�ਕਾ� ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ
ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



2. ਵਾਯੂ ਊਰਜਾ: ਵਾਯੂ  ਤ� ਪ�ਾਪਤ ਊਰਜਾ ਨੰੂ ਵਾਯੂ ਊਰਜਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

88.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: 1. ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ: 31.12 ਨੰੂ। 2019, ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਬਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ

369.93 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਹੈ।

2. ਵਾਯੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਘੱਟ ਪ�ਯੋਗ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਜਨਵਰੀ 2006 ਤ� ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ

PLF ਔਸਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 70.95% ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲ�ਟ� ਨ� ਆਪਣੀ ਸਥਾਿਪਤ

ਸਮਰੱਥਾ ਤ� ਿਸਰਫ਼ 70% ਿਬਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

89.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਿਸਸਟਮ 'ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ।

�ਤਰ: ਪ�ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਿਸਸਟਮ: ਪ�ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਅਤੇ

ਅਰਧ-�ਿਹਰੀ ਛੋਟੇ ਕਸਿਬਆਂ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਕ�ਦਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਨ� ਿਵੱਚ

ਪ�ਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸ�ਟਰ (PHCs) ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹੈਲਥ ਸ�ਟਰ (CHCs) ਅਤੇ ਸਬ-ਸ�ਟਰ (SCs) �ਾਮਲ
ਹਨ। ਇਨ� � ਨਾਲ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮੁੱ ਢਲੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ� ਿਮਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ� ਨੰੂ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਜ� ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵ� ਿਵੱਚ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

90.ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਨ�ਜੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ 'ਤੇ ਿਟੱਪਣੀ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਪ�ਾਈਵੇਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਿਡਸਪ�ਸਰੀਆਂ, ਕਲੀਿਨਕ, ਨਰਿਸੰਗ ਹੋਮ,
ਹਸਪਤਾਲ, ਸੁਪਰ ਸਪੈ�ਿਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਪ�ਯੋਗ�ਾਲਾਵ� ਆਿਦ �ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਨ�ਜੀ ਖੇਤਰ

ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 80% ਬਣਦਾ

ਹੈ। ਦੇ� ਦੀ ਲਗਭਗ 80% ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਨ�ਜੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ

ਲਾਭ ਉਠਾ�ਦੀ ਹੈ।

91.ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੱਸੋ।

�ਤਰ: 1. ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਘੱਟ

ਹੈ। 2018-19 ਿਵੱਚ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਿਸਰਫ 1.28% ਸੀ।

2. ਘਾਤਕ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਚਲਨ: ਦੇ� ਿਵੱਚ ਮਲੇਰੀਆ, ਡ�ਗੂ ਤਪਿਦਕ ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ

ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਏਡਜ਼, ਕ�ਸਰ ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ

ਯਤਨ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ� ਨਹ� ਹਨ।

92.ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀ ਹੈ?

�ਤਰ: ਵਾਤਾਵਰਨ (ਸੁਰੱਿਖਆ) ਐਕਟ 1986 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ

ਮਨੱੁਖ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ, ਪੌਿਦਆਂ, ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅੰਤਰ-ਸੰਬੰਧ �ਾਮਲ ਹਨ"

93.ਪ�ਦੂ�ਣ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?

�ਤਰ: ਪ�ਦੂ�ਣ ਨੰੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਭੌਿਤਕ ਰਸਾਇਣਕ ਅਤੇ ਜੀਵ-ਿਵਿਗਆਨਕ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਿਵੱਚ ਇੱਕ

ਅਣਚਾਹੇ ਬਦਲਾਅ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਿਵਤ ਜੀਵ� ਦੀ

ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ�ਭਾਵ ਪਾ�ਦੇ ਹਨ, ਿਜਨ� � ਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ ਪ�ਦੂ�ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ� � ਨੰੂ ਪ�ਦੂ�ਕ

ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



94.ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ�ਦੂ�ਣ ਕੀ ਹੈ?

�ਤਰ: ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ�ਦੂ�ਣ ਨੰੂ ਇਸ ਿਵੱਚ ਅਣਚਾਹੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੇ ਜੋੜ ਵਜ� ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤ�

ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮਨੱੁਖੀ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਜੀਵ� 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ�ਭਾਵ ਪਵੇ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ�ਦੂ�ਣ
ਨ�  ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।

95. ਜੰਗਲ� ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਿਦਓ।

�ਤਰ: 1. ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ ਰੁੱ ਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਤ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, �ਿਹਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਕੋਿ�� ਕਰਦੇ ਹੋਏ; ਰੁੱ ਖ� ਦੀ
ਕਟਾਈ ਨੰੂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਿਨਯੰਿਤ�ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਜੰਨ� ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ� � ਤ� ਵੱਧ ਰੁੱ ਖ
ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

96.ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕਾਰਨ ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: 1. ਪ�ਦੂ�ਣ: ਕਈ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਪ�ਦੂ�ਣ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਪਿਹਲ� ਕਦੇ
ਅਨੁਭਵ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪ�ਦੂ�ਨ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਹੈ।

2. ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ: ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱ ਿਦਆਂ ਤ� ਜਾਣੂ ਨਹ� ਹਨ। ਉਹਨ� ਦੀ ਜੀਵਨ

�ੈਲੀ ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹ� ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਚ ਵੀ ਿਵਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

97. ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

�ਤਰ: ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਉਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ, ਜੋ ਿਕ
ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ

ਪਹੁੰ ਚਾਏ ਿਬਨ�। ਇਸ ਤਿਹਤ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਇਸ ਤਰ�� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਿਵਕਾਸ ਦੀ

ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

98.ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

�ਤਰ: ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਿਮੰਗ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਿਵੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ
ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ�ੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸ� ਿਜਵ� ਿਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ ਆਿਦ ਦੇ

ਿਨਕਾਸ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਿਰਆ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਮਨੱੁਖਜਾਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਪ�ਭਾਵ ਹੈ।

ਭਾਗ-C
ਅਰਥ�ਾਸਤਰ ਲਈ ਸ�ਿਖਅਕੀ

99.ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

�ਤਰ:ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਜ� ਦੋ ਤ� ਵੱਧ ਚਰ� ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ� ਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ, ਿਵਸਤਾਰ
ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

100. ਧਨਾਤਿਮਕ ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

�ਤਰ: ਜਦ� ਚਰ� ਇੱਕੋ ਿਦ�ਾ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। ,ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਧਨਾਤਿਮਕ ਹੈ. ਅਿਜਹੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ,
ਇੱਕ ਚਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਚਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਰ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੂਜੇ ਚਰ ਿਵੱਚ ਕਮੀ

ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ; ਿਜਵ�-ਿਜਵ� ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੇ� ਿਵਚ ਜਦ�

ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤ� ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ।



101. ਿਰਣਾਤਿਮਕ ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

�ਤਰ: ਜਦ� ਚਰ� ਉਲਟ ਿਦ�ਾ ਿਵੱਚ ਚਲੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ, ਤ� ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਿਰਣਾਤਿਮਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਅਿਜਹੀ

ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ, ਇੱਕ ਚਰ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਚਰ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਰ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੇ

ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚਰ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ; ਿਜਵ� ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਘਟਦੀ

ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦ� ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤ� ਮੰਗ ਵਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

102. ਸਧਾਰਨ ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਕੀ ਹੈ?
�ਤਰ: ਜਦ� ਿਸਰਫ਼ ਦੋ ਚਰ� ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਇਸਨੰੂ ਸਧਾਰਨ

ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸ� ਿਸਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਿਵਚਕਾਰ

ਸਬੰਧ� ਦਾ ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਕਰਦੇ ਹ�, ਤ� ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਸਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਦੋ ਚਰ �ਾਮਲ

ਹਨ।

103. ਿਬਖਰੇ ਿਬੰਦੂ ਿਚਤਰ ਿਵਧੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਗੁਣ ਿਲਖੋ।
�ਤਰ; 1. ਸਰਲ ਤਰੀਕਾ; ਇਹ ਿਵਧੀ ਸਬੰਧ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਸਰਲ

ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
2. ਲਾਗਤ ਪ�ਭਾਵੀ; ਇਹ ਿਵਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮ� ਅਤੇ ਿਮਹਨਤ ਬਚਾ�ਦੀ ਹੈ। ਸਿਹ-ਸਬੰਧਦੀ ਪ�ਿਕਰਤੀ ਦਾ
ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਡੇਟਾ 'ਤੇ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।

104. ਸੂਚਕ�ਕ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਸੂਚਕ�ਕ ਸੰਿਖਆਵ� ਉਸ ਅੰਕੜਾ ਤਕਨੀਕ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਚਰ ਜ� ਸੰਬੰਿਧਤ ਚਰ� ਦੇ

ਸਮੂਹ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਿਵੱਚ ਸਾਪੇਿਖਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

105. ਸੂਚਕ�ਕ  ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੋ ਉਪਯੋਗ� ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

�ਤਰ: 1. ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ; ਸੂਚਕ�ਕ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ

ਿਵੱਚ ਸਾਪੇਿਖਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹੰਗਾਈ ਜ� ਿਗਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਗਆਨ ਪ�ਦਾਨ

ਕਰਦੇ ਹਨ।

2. ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ; ਕੀਮਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁੱ ਲ
ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਜਵ� ਿਕ ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�;

ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮੁੱ ਲ = 1
ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ

106. ਸੂਚਕ�ਕ  ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਿਲਖੋ।
�ਤਰ; 1. ਿਵ�ੇ� ਿਕਸਮ ਦੀ ਔਸਤ; ਅੰਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ� ਦੀਆਂ ਔਸਤ� ਿਜਵ� ਿਕ ਮੱਧਮਾਨ ਜ�

ਮਾਿਧਅਕ , ਬਹੁਲਕ ਆਿਦ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਕ�ਕ ਵੀ ਔਸਤ ਹਨ, ਔਸਤ ਦੀ ਇੱਕ ਿਵ�ੇ�

ਿਕਸਮ।

2. ਸੂਚਕ�ਕ ਸਮ�, ਸਥਾਨ ਜ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵ�ੇ� ਿਵ�ੇ�ਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਚਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਿਵੱਚ

ਸਾਪੇਿਖਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।
107. ਸੂਚਕ�ਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: 1. ਿਮਹਨਤੀ ਕੰਮ; ਸੂਚਕ�ਕ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਇੱਕ ਿਮਹਨਤੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਸੰਬੰਿਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਫਰ ਸੂਚਕ�ਕ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਿਮਹਨਤ, ਸਮ� ਅਤੇ ਪੈਸਾ �ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

2. ਸੂਚਕ�ਕ ਸੰਿਖਆਵ� ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨ� ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ

ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� �ਾਮਲ ਨਹ� ਹਨ। ਹੱਥ ਸੂਚਕ�ਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਕੋਪ ਹੈ।



108. ਥੋਕ ਮੁੱ ਲ ਸੂਚਕ�ਕ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ?

�ਤਰ: ਥੋਕ ਮੁੱ ਲ ਸੂਚਕ�ਕ (WPI) ਨੰਬਰ ਉਸ ਿਕਸਮ ਦੇ ਸੂਚਕ�ਕ ਨੰਬਰ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਅਧਾਰ

ਿਮਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਚਿਲਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ

ਅਨੁਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.(WPI) ਵਜ�
ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਪ��ਨ ਬ�ਕ (DA ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ)

ਿਵ�ਾ: ਅਰਥ�ਾਸਤਰ

(2022-23)



ਕਲਾਸ: 10+2 5 ਅੰਕ

1. ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੱਕਰੀ ਪ�ਵਾਹ  ਦੇ ਦੋ ਖੇਤਰੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਅਿਜਹੇ ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ,ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਖੇਤਰ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ

ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ, ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਤ� ਆਮਦਨ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ,ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਅੰਿਤਮ

ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਕੀਮਤ

ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

ਿਚੱਤਰ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਤ� ਸਾਧਨ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਅਸਲ ਪ�ਵਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਤ�

ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਪ�ਵਾਹ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਤ� ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਅੰਿਤਮ

ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਅਸਲ ਪ�ਵਾਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਿਵੱਚ ਮੁਦਰਾ ਪ�ਵਾਹ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਦੋ

ਸੈਕਟਰ ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ ਦੋ ਅਸਲ ਪ�ਵਾਹ ਅਤੇ ਦੋ ਮੁਦਰਾ ਪ�ਵਾਹ ਹਨ।

2. ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਪ�ਵਾਹ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ।

�ਤਰ: ਸਟਾਕ : ਕੋਈ ਵੀ ਚਰ ਿਜਸ ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਖਾਸ 'ਸਮ� ਦੇ ਿਬੰਦੂ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਮਾਿਪਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਸਟਾਕ ਿਕਹਾ

ਜ�ਦਾ ਹੈ .ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ; 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰੂ; ਬਚਤ ਬ�ਕ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਬਕਾਇਆ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ

ਸਟਾਕ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ।

ਪ�ਵਾਹ ; ਕੋਈ ਵੀ ਚਰ ਿਜਸ ਨੰੂ 'ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਪ�ਵਾਹ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ

ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ; ਆਮਦਨੀ ਖਰਚੇ, ਿਵਆਜ ਆਿਦ ਸਭ ਨੰੂ ਸਮ� ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਿਪਆ ਜ�ਦਾ

ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ�ਵਾਹ ਸੰਕਲਪ ਹਨ।

3. ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਤ� �ੱੁਧ ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ  ਦੀ ਗਣਨਾ  ਕਰੋ;

(ਮਦ� ) ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਿਵੱਚ

(i) ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ 475

(ii) ਸਬਿਸਡੀਆਂ 300



(iii) ਿਘਸਾਵਟ 125

�ਤਰ: ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�: �ੱੁਧ ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ = ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ- ਸਬਿਸਡੀਆਂ

�ੱੁਧ ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ = 475-300 = 175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ।

4. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਤ�  ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ;

(ਮਦ� ) (ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਿਵੱਚ)

(i) ਬਜ਼ਾਰ  ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੱੁਲ ਰਾ�ਟਰੀ ਉਤਪਾਦ                 31000

(ii) ਿਵਦੇ�� ਤ� �ੱੁਧ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ 3225

(iii) ਿਘਸਾਵਟ 1820

(iv) �ੱੁਧ ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ                                            400

�ਤਰ: ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ = GNP MP - ਿਘਸਾਵਟ - �ੱੁਧ ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ

ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ = 31000 - 1820- 400

ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ = ₹ 28780 ਕਰੋੜ

5. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਤ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੱਭੋ;

(ਮਦ� ) ( ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਿਵੱਚ)

ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ 43500

ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਮਾਲਕ� ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 12400

ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 15800

ਕਿਮ�ਨ ਅਤੇ ਗਰੈਚੁਟੀ 4500

�ਤਰ: ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�; ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ =  ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ+ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਮਾਲਕ�
ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ+ ਕਿਮ�ਨ ਅਤੇ ਗ�ੈਚੁਟੀ

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ = 43500+12400+4500 = ₹ 60400 ਕਰੋੜ

6. ਅਨੁਮਾਨ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਤ� ਪ�ਚਲਨ ਬੇ�ੀ ਪਤਾ ਕਰੋ;

(ਮਦ� ) ( ਰੁਪਏ ਕਰੋੜ ਿਵੱਚ)

ਿਕਰਾਇਆ 1510

ਰਾਇਲਟੀ 340



ਿਵਆਜ 1280

ਲਾਭ 1350

�ਤਰ: ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�; ਪ�ਚਲਨ ਬੇ�ੀ  = ਿਕਰਾਇਆ + ਰਾਇਲਟੀ + ਿਵਆਜ+ ਲਾਭ

ਪ�ਚਲਨ ਬੇ�ੀ  = 1510+340+1280+1350 = ₹ 4480 ਕਰੋੜ

7. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਪਤਾ ਕਰੋ; (i) . ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ (ii) ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ

(ਮਦ� ) ਰੁਪਏ (ਕਰੋੜ ਿਵੱਚ)

ਿਵਦੇ� ਤ� �ੱੁਧ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ 1310

ਲਾਭ 1400

ਿਮ�ਰਤ ਆਮਦਨ 1564

ਿਵਆਜ 1140

ਤਨਖਾਹ 1014

ਿਕਰਾਇਆ 1144

�ਤਰ; (i)ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ = ਿਵਦੇ� ਤ� �ੱੁਧ ਸਾਧਨ ਆਮਦਨ + ਲਾਭ + ਿਮ�ਰਤ ਆਮਦਨ + ਿਵਆਜ + ਤਨਖਾਹ
+ ਿਕਰਾਇਆ

ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ = 1310+1400+1564+1140+1014+1144 = ₹ 7572 ਕਰੋੜ

(ii) ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ; ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ- ਿਵਦੇ� ਤ� �ੱੁਧ ਕਾਰਕ ਆਮਦਨ

7572 -1310 = ₹ 6262 ਕਰੋੜ

8. ਇੱਕ ਿਚੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਸਮ� ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕਸੇ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਨੰੂ ਸਮੱੁਚੀ ਮੰਗ ਵਜ�
ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਮ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਸਤਰ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਦੋ ਪਿਹਲੂਆਂ ਤ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ;

1. ਸਮੱੁਚੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ

ਉਲਟ ਸਬੰਧ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਆਮ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ �ਚਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਘੱਟ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਆਮ ਕੀਮਤ�

ਘੱਟ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਤ� ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪਿਹਲ� ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਵਕਰ AD ਦੀ

ਿਰਣਾਤਮਕਕ ਢਲਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਉਲਟ

ਸਬੰਧ ਹੈ।



2. ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਧਰ; ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿਵਚਕਾਰ ਿਸੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ �ਚਾ ਹੈ, ਤ� ਆਮਦਨ ਵੀ �ਚੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਦੇ �ਚ ਪੱਧਰ ਵੱਲ ਲੈ

ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੇਠ�

ਿਦੱਤੇ ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਵਕਰ AD ਦੀ ਧਨਾਤਮਕ ਢਲਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਅਤੇ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਧਰ ਿਵਚਕਾਰ ਇੱਕ ਧਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧ ਹੈ।

9. ਇੱਕ ਿਚੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੱੁਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ ।

�ਤਰ: ਕੱੁਲ ਪੂਰਤੀ AS ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਕੱੁਲ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮ� ਦੇ

ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਪਿਹਲ� ਤ� ਪਿਹਲ� ਜ� ਅਨੁਮਾਨਤ ਪ�ਵਾਹ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨ� ਟ ਕੀਤਾ

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਬੱਚਤ ਕੱੁਲ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਿਹੱਸੇ ਹਨ।

ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ: ਕੱੁਲ ਪੂਰਤੀ = ਉਪਭੋਗ + ਬੱਚਤ

AS = C + S

AS ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੰੂ AS ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;



ਆਮਦਨ (₹, ਕਰੋੜ ਿਵੱਚ) ਕੱੁਲ ਸਪਲਾਈ (AS) (₹,
ਕਰੋੜ ਿਵੱਚ)

0 0

100 100

200 200

300 300

400 400

500 500

ਸਾਰਣੀ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ AS ਿਵੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ� 'ਤੇ ਕੱੁਲ ਪੂਰਤੀ ਦਰਸਾ�ਦੀ

ਹੈ। ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਚੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। AS ਵਕਰ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਆਮਦਨ

ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ� 'ਤੇ AS ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ AS ਵਕਰ AS ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਿਚੱਤਰੀ ਪੇ�ਕਾਰੀ ਹੈ।

10. ਿਨਵੇ� ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰੋ. ਪ�ੇਿਰਤ ਿਨਵੇ� ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਿਲਤ ਿਨਵੇ� ਿਵਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਿਨਵੇ� ਇਹ ਪੰੂਜੀਗਤ ਵਸਤ� 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਨਵੇ� ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵੱਚ ਮ�ੀਨਰੀ, ਪਲ�ਟ, ਿਰਹਾਇ�ੀ ਇਮਾਰਤ, ਬੁਿਨਆਦੀ

ਢ�ਚਾ, ਿਤਆਰ ਮਾਲ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਆਿਦ ਦੇ ਸਟਾਕ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਪ�ੇਿਰਤ ਿਨਵੇ� ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਾਿਲਤ ਿਨਵੇ� ਿਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ : ਿਨਵੇ� ਜੋ ਆਮਦਨ ਜ� ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤ� ਸੁਤੰਤਰ ਹੰੁਦਾ

ਹੈ, ਨੰੂ ਸਵੈ-ਚਾਿਲਤ ਿਨਵੇ� ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਜ� ਲਾਭ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਨਹ� ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ
ਿਨਵੇ� ਜੋ ਆਮਦਨ ਜ� ਲਾਭ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਪ�ੇਿਰਤ ਿਨਵੇ� ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਜ�

ਲਾਭ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

11. ਿਚਤੱਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਲਪਕਾਲੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਿਨਰਧਾਰਨ ਿਚੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ;

ਿਚੱਤਰ ਿਵੱਚ, ਆਮਦਨ/ਉਤਪਾਦਨ ਨੰੂ X ਧੁਰੇ 'ਤੇ ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੱੁਲ ਪੂਰਤੀ ਨੰੂ Y ਧੁਰੇ

'ਤੇ ਮਾਿਪਆ ਿਗਆ ਹੈ। AS ਕੱੁਲ ਪੂਰਤੀ ਵਕਰ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ AD ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਵਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵ� ਵਕਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰੂ ਿਬੰਦੂ

E 'ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਿਬੰਦੂ E ਸਮੱੁਚੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੱੁਲ ਪੂਰਤੀ ਿਵਚਕਾਰ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਿਬੰਦੂ

ਹੈ। ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵੱਚ OQ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਅਤੇ

ਕੱੁਲ ਪੂਰਤੀOA ਜ� ₹ 200 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

12. ਇੱਕ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਔਸਤ ਉਪਭੋਗ ਪ�ਿਵਰਤੀ  0.6 ਹੈ .ਜੇਕਰ ਿਨਵੇ� ਖਰਚੇ ਿਵੱਚ ₹ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ
ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ।

�ਤਰ: MPC = 0.6               ΔI = ₹ 500 ਕਰੋੜ

K = , K = , K = , K = , K = 2.51
1−𝑀𝑃𝐶

1
1−0.6

1
0.40

100
40

ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ = ΔI. K = 500x 2.5 = ₹ 1250 ਕਰੋੜ

13. ਇੱਕ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਔਸਤ ਉਪਭੋਗ ਪ�ਿਵਰਤੀ 0.8 ਹੈ ।ਜੇਕਰ ਿਨਵੇ� ਖਰਚੇ ਿਵੱਚ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ
ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਆਮਦਨ  ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ।

�ਤਰ: MPC= 0.8 ΔI = ₹ 4000 ਕਰੋੜ
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ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ = ΔI. K = 4000 x 5 = ₹ 20000 ਕਰੋੜ

14. ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦੇ ਪ�ਭਾਵ  ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: 1.ਸਫੀਤਕ ਅੰਤਰ: ਅਰਥਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਸਫੀਤਕ ਅੰਤਰ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਜਨਮ ਿਦੰਦੀ

ਹੈ। ਜਦ� ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਸਫੀਤਕ ਅੰਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ; ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤ�

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਪੂਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤ� ਅੱਗੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣਾ

ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ।

2. ਸਿਥਰ ਉਤਪਾਦਨ ਪਰ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ; ਜਦ� ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਫੀਤਕ

ਅੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਤ� ਕੱੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ, ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਕੀਮਤ� ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ� ਨਾਲ� ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

3. ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ : ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਲਾਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਿਜਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ

ਿਕ�ਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ�

ਉਨ� � ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

15. ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ  ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਉਪਾਅ ਿਲਖੋ?

�ਤਰ: ਮੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਵਧਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ;

1. ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ; ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਿਚਆਂ ਿਵੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਖਪਤ ਅਤੇ

ਿਨਵੇ� ਿਵੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
2. ਕਰ ਦੀਆਂ ਦਰ� ਿਵੱਚ ਕਮੀ: ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਕਰ� ਦੀਆਂ ਦਰ� ਨੰੂ ਘਟਾ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ

ਵਜ�, ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਉਪਭੋਗ ਅਤੇ ਿਨਵੇ� ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਕਰ� ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ।
3. ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਿਵੱਚ ਕਮੀ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ� ਜਨਤਾ ਤ� ਲਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼

ਨੰੂ ਘਟਾ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਲੋਕ� ਦੀ ਖਰੀਦ �ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱੁਲ

ਮੰਗ ਿਵੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
4. ਿਵੱਤ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ: ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਘਾਟੇ ਦੇ ਿਵੱਤ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ

ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਸਮੱੁਚੀ ਮੰਗ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ
ਹੱਲ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

16. ਮੁਦਰਾ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਕੰਮ ਿਲਖੋ?

�ਤਰ: ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵਟ�ਦਰੇ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੰੂ ਮੁਦਰਾ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ
ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਵਟ�ਦਰੇ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਨੰੂ ਪੈਸਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਫੰਕ�ਨ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ;

1. ਵਟ�ਦਰੇ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ : ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ ਵਟ�ਦਰੇ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ।

ਇਸ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਾਿਧਅਮ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।



2. ਮੱੁਲ ਦਾ ਮਾਪ: ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼� ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਮੱੁਲ ਨੰੂ

ਮਾਪਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੰੂ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਮੁਦਰਾ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਖਾਤੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਵਜ�

ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਮੱੁਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ: ਮੁਦਰਾ ਮੱੁਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਜ� ਵੀ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਨੱੁਖ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ

ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
4. ਮੱੁਲ ਦਾ ਹਸਤ�ਤਰਣ : ਮੱੁਲ ਦੇ ਹਸਤ�ਤਰਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮੁਦਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਨ�  ਮੱੁਲ ਦਾ ਹਸਤ�ਤਰਣ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਿਵਧਾਜਨਕ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।
17. ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਦੇ ਚਾਰ ਮੱੁਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ?

�ਤਰ: ਿਕਸੇ ਦੇ� ਦੀ ਬ�ਿਕੰਗ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਿਸਖਰ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਦੇ� ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਦਾ ਕੰਮ:

1. ਨ� ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ: ਿਕਸੇ ਵੀ ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕਰੰਸੀ ਨ� ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਨ� ਟ ਦੇ ਮੱੁਦੇ �ਤੇ ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਦਾ ਏਕਾਿਧਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰੂ 'ਬ�ਕ
ਆਫ਼ ਇ�ੂ' ਜ� 'ਬ�ਕ ਆਫ਼ ਨ� ਟ ਇ�ੂ' ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

2. ਬ�ਕਰ, ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ: ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਬ�ਕਰ ਏਜੰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ� ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ

ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਬ�ਕਰ , ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ

ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਬ�ਕ� ਦਾ ਬ�ਕ: ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇ� ਦਾ ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਦੇ� ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ� ਦਾ ਬ�ਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ

ਆਪਣੀਆਂ ਜਮ�� ਰਕਮ� ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਤ� ਉਧਾਰ ਲ�ਦੇ

ਹਨ।

18. ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ ਦੇ ਮੱੁਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ?

�ਤਰ: ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ ਉਹ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਿਜਸ ਦਾ ਮੱੁਢਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਤ� ਜਮ�� ਰਕਮ� ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਧੁਿਨਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ, ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ� ਦੇ ਮੱੁਢਲੇ ਕੰਮ ;

1. ਜਮ�� ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ : ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ� ਦੀਆਂ ਬੱਚਤ� ਨੰੂ ਜਮ�ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਸਵੀਕਾਰ

ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ� ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ

ਜਮ�ਾ ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹਨ।
2. ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ : ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ� ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੱੁਖ ਕੰਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ ਿਵੱਚ ਜਮ�� ਰਕਮ ਦੀ

ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਬ�ਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਰਜ਼ਰਵ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਿਰਜ਼ਰਵ

ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ� � ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਉਧਾਰ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਿਜਨ� � ਨੰੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ

ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
3. ਸਾਖ਼ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ: ਆਧੁਿਨਕ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਸਾਖ਼ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ� ਦਾ ਇੱਕ ਮੱੁਢਲਾ ਕੰਮ

ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ ਮੱੁਢਲੇ ਜਮ�� ਤ� ਕਈ ਗੁਣਾ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ

ਿਵੱਚ ਸਾਖ਼ ਦੀ ਿਸਰਜਣਾ  ਕਰਦੇ ਹਨ।
19. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ� ਦੇ ਬਜਟ ਘਾਿਟਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ?

�ਤਰ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਮੱੁਖ ਿਕਸਮ ਦੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਹਨ;

1. ਆਮਦਨ ਘਾਟਾ 2. ਿਵੱਤੀ ਘਾਟਾ 3. ਮੱੁਢਲਾ ਘਾਟਾ



1. ਆਮਦਨ ਘਾਟਾ: ਆਮਦਨ ਘਾਟਾ, ਆਮਦਨ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ

ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲ� ਿਕੰਨਾ ਆਮਦਨ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ: ਆਮਦਨ ਘਾਟਾ = ਆਮਦਨ ਖਰਚਾ- ਆਮਦਨ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ

RD=RE-RR

2. ਿਵੱਤੀ ਘਾਟਾ: ਿਵੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਆਮਦਨ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰੂਜੀ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ

ਦੇ ਆਮਦਨ ਖਰਿਚਆਂ ਅਤੇ ਪੰੂਜੀਗਤ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਿਵੱਤੀ ਘਾਟਾ

ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ� ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਖਰਿਚਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ: ਿਵੱਤੀ ਘਾਟਾ = ਬਜਟ ਖਰਚ- ਉਧਾਰ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਜਟ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ

FD = BE -BR ਉਧਾਰ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ

3. ਮੱੁਢਲਾ ਘਾਟਾ: ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਵਆਜ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਿਵੱਤੀ ਘਾਟੇ ਿਵੱਚ� ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ
ਹੈ, ਤ� ਬਕਾਇਆ ਘਾਟਾ ਪ�ਾਇਮਰੀ ਘਾਟਾ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ : ਮੱੁਢਲਾ ਘਾਟਾ = ਿਵੱਤੀ ਘਾਟਾ- ਿਵਆਜ ਭੁਗਤਾਨ

PD = FD - IP

20. ਕਰ  ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰੋ । ਪ�ਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ�  ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣ� ਿਦਓ। ਪ�ਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ� ਿਵੱਚ ਕੀ
ਅੰਤਰ ਹੈ?

�ਤਰ: ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਫਰਮ ਜ� ਿਕਸੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਕਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੰੂਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਿਜਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਤ� ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜ� ਸੇਵਾ ਨਹ� ਿਮਲਦੀ, ਨੰੂ
ਕਰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਮ� ਿਸਰ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਣ 'ਤੇ
ਕਰਦਾਤਾ  ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।

1. ਪ�ਤੱਖ ਕਰ : ਜੇਕਰ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਸੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਿਜਹੇ ਕਰ
ਨੰੂ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕਰ ਦਾ ਅਸਲ ਬੋਝ ਇਕੋ ਿਬੰਦੂ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ

ਕਰ� ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹ� ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ, ਿਨਗਮ ਕਰ ਆਿਦ ਪ�ਤੱਖ ਕਰ� ਦੀਆਂ

ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ।
2. ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ : ਜੇਕਰ ਕਰਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤ� ਅਿਜਹੇ ਕਰ ਨੰੂ

ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਸਲ ਬੋਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਬੰਦੂਆਂ 'ਤੇ
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਕਰ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ , ਿਵਕਰੀ ਕਰ, ਕਸਟਮ ਿਡਊਟੀ ਆਿਦ

ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ।
21. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਤ� ਮੱੁਢਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ;

( ਮਦ�  ) (₹ ਕਰੋੜ)

(i) ਿਵੱਤੀ ਘਾਟਾ 9,000

(ii) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਵਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 400

�ਤਰ: ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�:  ਮੱੁਢਲਾ ਘਾਟਾ = ਿਵੱਤੀ ਘਾਟਾ - ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਿਵਆਜ



ਮੱੁਢਲਾ ਘਾਟਾ = 9000-400 = ₹ 8600 ਕਰੋੜ

22. ਲਚਕਦਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚਾਰ ਗੁਣ� ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ।

�ਤਰ: ਲਚਕਦਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਦੇ ਗੁਣ:

1. ਸਧਾਰਨ ਿਵਧੀ: ਲਚਕਦਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਦੀ ਿਵਧੀ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ

�ਕਤੀਆਂ ਿਵਚਕਾਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
2. ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� : ਲਚਕਦਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸਮਾਯੋਜਨ

ਿਵਧੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਲੋੜ�ਦਾ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਦਖਲ ਦੇ ਆਪਣੇ

ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇ� ਦੇ ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਿਵਦੇ�ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ

ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ।
3. ਸਰੋਤ� ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵੰਡ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਲਚਕਦਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਤ

ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵੰਡ ਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ

ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਿਥਕ ਕੁ�ਲਤਾ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਤਰਲਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ: ਲਚਕਦਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਿਵਦੇ�ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ

ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ �ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ

ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
23. ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਤੱਤ ਕੀ ਹਨ?

�ਤਰ: ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ਦੋ ਮੱੁਖ ਭਾਗ� ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ;

1. ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ: ਉਹ ਖਾਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਿਨਰਯਾਤ ਅਤੇ

ਆਯਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਪਾਸੜ ਹਸਤ�ਤਰਣ �ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਮਦ� : ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਮਦ� ਨੰੂ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ (i) ਿਦ��

ਮਦ� ਭਾਵ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ (ii) ਅਿਦ�� ਮਦ� ਭਾਵ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ

(iii) ਇਕਪਾਸੜ ਹਸਤ�ਤਰਣ।

2. ਪੰੂਜੀ ਖਾਤਾ: ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਿਵੱਚ ਉਹ ਖਾਤਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ �ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਿਜਸਦੀ

ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੇ� ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਪੰੂਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਦੇ�� ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ

ਨਾਲ ਵਟ�ਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਪੰੂਜੀ ਖਾਤਾ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਪੰੂਜੀ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਮਦ� : (i) ਿਨ�ਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ii) ਅਿਧਕਾਰਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ (iii) ਿਸੱਧਾ ਿਨਵੇ� (iv)
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਿਨਵੇ�

24. ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ?

�ਤਰ: 1. ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ� ਿਵਆਪਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਵਪਾਰ ਦਾ

ਸੰਤੁਲਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।

2. ਆਰਿਥਕ ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਦੇ ਿਦ��ਟੀਕੋਣ ਤ�, ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ� ਵਧੇਰੇ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ� ਦੇ ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀਮਤ ਿਗਆਨ ਪ�ਦਾਨ

ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜੱਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਿਵੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।



3. ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਭੌਿਤਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜ� ਿਦਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਿਨਰਯਾਤ ਅਤੇ ਆਯਾਤ �ਾਮਲ

ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਅਿਦ�� ਮਦ� ਦੋਵ� �ਾਮਲ ਹੰੁਦੀਆਂ

ਹਨ।

4. ਵਪਾਰ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ ਪੰੂਜੀ ਹਸਤ�ਤਰਣ �ਾਮਲ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਿਵੱਚ ਪੰੂਜੀ

ਹਸਤ�ਤਰਣ �ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

5. ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਦੋਵ� ਿਵਹਾਰਕ ਿਦ��ਟੀਕੋਣ ਤ� ਸੰਤੁਿਲਤ, ਅਨੁਕੂਲ ਜ� ਪ�ਤੀਕੂਲ

ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਦੇ ਿਦ��ਟੀਕੋਣ ਤ�, ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹਮੇ�ਾ ਸੰਤੁਿਲਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਵਪਾਰ ਦੇ

ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

25. ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਤ� ਆਯਾਤ ਦੇ ਮੱੁਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ:

(i) ਵਪਾਰ ਬਾਕੀ = ₹(-) 600 ਕਰੋੜ

(ii) ਿਨਰਯਾਤ ਦਾ ਮੱੁਲ = ₹ 500 ਕਰੋੜ

�ਤਰ: ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ: ਵਪਾਰ ਬਾਕੀ = ₹(-) 600 ਕਰੋੜ

ਿਨਰਯਾਤ ਦਾ ਮੱੁਲ = ₹ 500 ਕਰੋੜ

ਵਪਾਰ ਬਾਕੀ = ਿਨਰਯਾਤ ਦਾ ਮੱੁਲ - ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੱੁਲ

-600 = 500- ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੱੁਲ

ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੱੁਲ = 500+600

ਆਯਾਤ ਦਾ ਮੱੁਲ = ₹ 1100 ਕਰੋੜ

ਭਾਗ-B

ਭਾਰਤੀ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ

26. ਆਜ਼ਾਦੀ  ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ�:

(i) ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ: , ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 527 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 64 ਲੱਖ ਟਨ ਿਰਹਾ।

(ii) ਿਪਛੜਾਪਣ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਿਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ� ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਚੰਗੀ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ� ਦੀ ਅਣਹ�ਦ, ਆਧੁਿਨਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਧੁਿਨਕ ਆਗਤ� ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਆਿਦ



(iii) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ: ਿਬ�ਿਟ� �ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮ� ਭਾਰਤੀ ਿਕਸਾਨ ਆਤਮ-ਿਨਰਭਰਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਡੀ ਲਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ।

(iv)  ਿਜ਼ਮੀਦਾਰਾ ਪ�ਣਾਲੀ: ਅੰਗਰੇਜ਼� ਨ�  �ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਿਤੰਨ ਿਜ਼ਮੀਦਾਰਾ ਪ�ਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ;

(i) ਿਜ਼ਮ�ਦਾਰੀ ਪ�ਣਾਲੀ (ii) ਮਹਲਵਾੜੀ ਪ�ਣਾਲੀ (iii) ਰਾਇਤਵਾੜੀ ਪ�ਣਾਲੀ

27. ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਲਪਿਵਕਸਤ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਵਜ� ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: 1. ਘੱਟ ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ: ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਿਵਕਿਸਤ ਦੇ� ਵ�ਗ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਿਧਆ 'ਤੇ
ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। 1947 48 ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਿਸਰਫ

230 ਰੁਪਏ ਸੀ।

2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮ�, ਭਾਰਤੀ c ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਸੀ। 70%
ਤ� ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਸੀ। ਕੱੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 50% ਤ� ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

3. ਉਦਯੋਿਗਕ ਪਛੜੇਪਣ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮ�, ਭਾਰਤ ਉਦਯੋਿਗਕ ਪਛੜੇਪਣ ਤ� ਪੀੜਤ ਸੀ। ਦੇ� ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਕੱਪੜਾ,
ਖੰਡ ਅਤੇ ਜੂਟ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਸਨ।

28. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵ� ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ।

�ਤਰ: 1. ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ: ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵ� ਦੇ ਮੱੁਖ ਉਦੇ�� ਿਵੱਚ� ਇੱਕ

ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਿਨਆਦੀ ਲੋੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤ� ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।

2. ਮਿਹੰਗਾਈ: ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਵਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤ� ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੱਟੇ

ਵਜ� ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਿਗਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਹੰਗਾਈ ਦੀ ਇਸ �ਚੀ ਦਰ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕ� 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ

ਅਸਰ ਪ�ਦਾ ਹੈ।

3. ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੀਮਤ ਿਵਕਾਸ: ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾਵ� ਤਿਹਤ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤਸੱਲੀਬਖ� ਿਵਕਾਸ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

4. ਆਰਿਥਕ ਅਸਮਾਨਤਾ: ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ

ਹੈ। ਸਗ� ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਿਧਆ ਹੈ।

29. ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਪਾਅ ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਹੱਲ:

1. ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ��ਤੀ ਲਈ ਪਿਹਲਕਦਮੀ: ਦੇ� ਿਵੱਚ ਖੇਤੀ ਿਵਕਾਸ ਲਈ, ਦੂਜੀ ਹਰੀ ਕ��ਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ

ਤਿਹਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ

ਿਵਿਗਆਨਕ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2. ਯਕੀਨੀ ਿਸੰਚਾਈ ਦਾ ਿਵਕਾਸ: ਦੇ� ਿਵੱਚ ਿਸੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ

ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਮ�ਹ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਿਨਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ।
3. ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਆਧੁਿਨਕ ਿਨਵੇ�� ਦੀ ਵਰਤ�: ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ

ਆਧੁਿਨਕ ਿਨਵੇ�� ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਕਸਾਨ� ਨੰੂ ਇਹਨ� ਇਨਪੁਟਸ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤ�

ਕਰਨ ਲਈ ਿਸੱਿਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



4. ਿਵਿਗਆਨਕ ਤਕਨੀਕ� ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣਾ: ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਧੁਿਨਕ ਿਵਿਗਆਨਕ ਨਾਮ ਨੰੂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ

ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪ�ੇਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ� � ਨੰੂ ਖੇਤੀ ਪ�ਤੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪਹੰੁਚ ਅਪਣਾਉਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
30. ਉਦਯੋਿਗਕ ਨੀਤੀ, 1991 ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: 1. ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੇ ਿਹੱਤ� ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ: ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੇ ਿਹੱਤ� ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਰਾ�ਟਰੀ ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਫੰਡ ਦੀ

ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2. ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਉਦਯੋਗ� ਲਈ ਿਰਜ਼ਰਵੇ�ਨ: ਛੋਟੇ ਸਕੇਲ ਉਦਯੋਗ� ਲਈ ਖਾਸ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਰਾਖਵ�ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ

ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ�ਿਕ, ਉਦਯੋਗ� ਦੇ ਭੰਡਾਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਘਟਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

3. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਿਵਸਤਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਿਵਵਸਥਾ: ਉਦਯੋਿਗਕ ਨੀਤੀ 1991 ਨ� MRTP
ਐਕਟ 1969 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ�ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਸਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਦਾਰ ਪ�ਬੰਧ� ਨੰੂ ਲਾਗੂ

ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ 2002 ਿਵੱਚ MRTP ਐਕਟ ਨੰੂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਕਟ 2002 ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ।

ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਿਹਰ� ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ�: ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਿਹਰ 4.ਉਦਯੋਿਗਕ ਨੀਤੀ 1991, ਿਵਦੇ�� ਤ� ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਿਹਰ�
ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।

31. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ 1991 ਿਵੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਿਨ�ਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵ�ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

�ਤਰ: ਉਦਾਰੀਕਰਨ: ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿਹਲੂਆਂ
'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਜ� ਿਢੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿਹਤ,
ਆਰਿਥਕ ਗਤੀਿਵਧੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਖਤ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ ਿਨਯਮ� ਨੰੂ ਜ� ਤ� ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਸੋਿਧਆ ਅਤੇ

ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਇੱਕ ਮੁ�ਕਲ ਰਿਹਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਿਨ�ਜੀਕਰਨ: ਿਨ�ਜੀਕਰਨ ਿਨ�ਜੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗ� (PSEs) ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਪ�ਬੰਧਨ ਅਤੇ

ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਦੇਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਿਹਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ

ਉਦਯੋਗ� ਨੰੂ ਿਨ�ਜੀ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਵੇਿਚਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜ� ਤ� ਪੂਰੀ ਜ� ਅੰ�ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ।

ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇ�ਨ: ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ੇ�ਨ ਇੱਕ ਰਾ�ਟਰ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਨੰੂ ਿਵ�ਵ ਆਰਿਥਕਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ

ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ। ਿਵ�ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ�; ਦੇ�� ਿਵਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟ� ਨੰੂ ਘਟਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ

ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਦੇ�ੀ ਿਨਵੇ� ਅਤੇ ਿਵੱਤ ਪੰੂਜੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪ�ਵਾਹ ਦੀ ਘੋ�ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

32. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ� ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।

�ਤਰ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ;

1. ਆਰਿਥਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ: ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ�ਾਪਤੀ ਤ� ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ , ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ

ਵਾਧਾ ਦਰ ਲਗਭਗ 5% ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ, ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜ਼ਦੂ ਹੈ।

2. ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਿਨਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਿਪਛੜਾਪਣ:ਅੱਜ ਵੀ , ਭਾਰਤ ਦੀ 50% ਜਨਸੰਿਖਆ ਆਪਣੀ ਜੀਿਵਕਾ ਲਈ

ਖੇਤੀ �ਪਰ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ , ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵੀ ਿਪਛਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹੈ।

3. ਘੱਟ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ : ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ

ਅਸਿਥਰਤਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� , ਦੇ� ਿਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮੌਜ਼ਦੂ

ਹੈ।



4. ਜਨਸੰਿਖਆ ਿਵਸਫੋਟ: 1951 ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਲਗਭਗ 36 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਿਕ 2011 ਿਵੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 121
ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਸੰਿਖਆ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਿਕਰਤ �ਕਤੀ ਲਈ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਿਵਿਭੰਨ ਖੇਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ

ਦੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਿਖਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਗ਼ਰੀਬੀ

ਰੇਖਾ ਦੇ ਹੇਠ� ਹੈ।

33. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ� ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਓ।

�ਤਰ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:

1. ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇ�ੀ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ: ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਸਰਬਪੱਖੀ ਯਤਨ

ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਿਵਕਾਸ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨੰੂ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇ�ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਦਾ ਿਵਕਾਸ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਿਵ�ੇ�

ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ।
3. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ: ਦੇ� ਿਵੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
4. ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ; ਆਬਾਦੀ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਿਪਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ

ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ�ਭਾਵੀ ਅਮਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
34. ਜੈਿਵਕ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: ਜੈਿਵਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਰਸਾਇਣਕ ਆਗਤ� ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੈਿਵਕ ਆਗਤ� ਦੀ ਵਰਤ�

ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ

ਕਰਕੇ ਇਸਨੰੂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਿਭਆਸ�

ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਆਗਤ� ਦੀ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਿਸਹਤ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱਖਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦਾ ਹੈ। ਅਜੈਿਵਕ ਖੇਤੀ ਰਾਹ�

ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲ� ਦੇ ਮਨੱੁਖੀ ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਪ�ਭਾਵ� ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੈਿਵਕ ਖੇਤੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਿਵੱਚ

ਪ�ਚਿਲਤ ਹੰੁਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਜੈਿਵਕ ਖੇਤੀ ਿਟਕਾਊ ਖੇਤੀ ਅਿਭਆਸ� ਦੀ ਨ�ਹ ਹੈ।

35. ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇ� ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੈ?

�ਤਰ: ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ:

1. ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ- ਪੰੂਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ: ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਪੰੂਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।

ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਤ� ਿਬਨ� ਰਾ�ਟਰ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹ� ਹੈ।
2. ਭੌਿਤਕ ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਕੁ�ਲ ਵਰਤ�: ਭੌਿਤਕ ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਕੁ�ਲ ਵਰਤ� ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ਿਵੱਚ ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਭਾਵ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਭੌਿਤਕ ਸਾਧਨ� ਜ� ਭੌਿਤਕ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹਨ।
3. �ਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ: ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਦਰ ਨੰੂ ਵਧਾ�ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ��, ਇਹ ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੇ

ਿਵੱਚ ਭੌਿਤਕ ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਿਵੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਪੰੂਜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵ�: ਖੋਜ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਢ� ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ

ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਿਮਕਾ ਿਨਭਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਢ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੇ� ਦੇ ਲੋਕ�

ਭਾਵ ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਿਵੱਚ ਮਾਿਹਰ ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਦਾ ਪੂਲ ਿਜੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਖੋਜ�,
ਕਾਢ� ਅਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁ�ਕਲ ਖੋਜ� ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ,

36. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਿਦਓ।

�ਤਰ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਵੱਿਦਅਕ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:



1. ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ: ਿਸੱਿਖਆ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਨੰੂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6% ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਿਸੱਿਖਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੋੜ�ਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
2. ਮੱੁਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਸਰਵ-ਿਵਆਪਕੀਕਰਨ: ਮੱੁਢਲੀ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਸਰਵ-ਿਵਆਪਕੀਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ

ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ, 2009 ਨੰੂ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਪੜ�ਾਈ ਿਵਚਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ: ਿਜੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਪੜ�ਾਈ ਿਵਚਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ

ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ

ਿਸੱਿਖਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4. ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ� 'ਤੇ ਿਸੱਿਖਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ

ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਿਵ�ੇ� ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
37. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ� ਨੰੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ:

1. ਆਬਾਦੀ ਿਵਸਫੋਟ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮ� ਿਵੱਚ ਆਬਾਦੀ ਿਵਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ,
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵਾਧਾ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ।

2. ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਘੱਟ ਦਰ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਿਸੱਟੇ ਵਜ�,
ਆਰਿਥਕਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

3. ਧੀਮੀ ਖੇਤੀ ਿਵਕਾਸ: ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਮੱੁਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਸੈਕਟਰ ਲੋੜ�ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ।

4. ਹੌਲੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ; ਸਟੀਲ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਸੰਗਿਠਤ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ

ਿਵੱਚ ਅਸਫਲ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਦੇ� ਿਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ।
38. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਿਦਓ।

�ਤਰ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:

1. ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਦਰ; ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ

ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲੋੜ�ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ
2. ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ: ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ

ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ� ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਤੇਜ਼ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਵਕਾਸ: ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤ�

ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
4. ਪੰੂਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਦੀ �ਚ ਦਰ: ਬੱਚਤ, ਿਨਵੇ� ਅਤੇ ਪੰੂਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲੇਗੀ।
39. ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇ� ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਿਵੱਚ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?

�ਤਰ: ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ

1. ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ: ਬੁਿਨਆਦੀ ਸਹੂਲਤ� ਤ� ਿਬਨ� ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ

ਨਹ� ਹੈ। ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤ� ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਕੁ�ਲ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ

ਬਣਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ।
2. ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ: ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਿਵੱਚ

ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਿਥਕ

ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਸਮਾਿਜਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਆਰਿਥਕ

ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।



3. ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਿਵਕਸਤ ਆਰਿਥਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਸਹੂਲਤ� ਿਜਵ�

ਿਕ ਸੜਕ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬ�ਿਕੰਗ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਿਦ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਿਜਕ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦਾ ਿਵਕਾਸ

ਲੋਕ� ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ�� ਿਵਕਸਤ

ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
4. ਿਨਵੇ� ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ: ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਿਨਵੇ� ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੇ� ਦੇ

ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਿਵਕਸਤ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ; ਸਗ�
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ� ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ, ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ

ਆਕਾਰ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ

ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ  ।
40. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ�:

1. ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ: 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਿਬਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ

369.93 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ� ਘੱਟ ਹੈ।
2. ਸਥਾਿਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤ�: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਜਨਵਰੀ 2006 ਤ� ਦਸੰਬਰ 2018 ਤੱਕ PLF ਔਸਤ

ਆਧਾਰ 'ਤੇ 70.195% ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲ�ਟ ਨ� ਿਸਰਫ਼ 70% ਿਬਜਲੀ ਦਾ

ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਥਾਿਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ।
3. �ਚ ਟਰ�ਸਿਮ�ਨ ਅਤੇ ਿਡਸਟ�ੀਿਬਊ�ਨ ਨੁਕਸਾਨ: ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਿਬਜਲੀ ਦੇ

ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਟੀ ਐਡਂ ਡੀ ਨੁਕਸਾਨ� ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਮਾਿਪਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ T&D ਘਾਟੇ ਦੇ� ਦੇ

ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਰਾਜ� ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਨ । ਇਹ 20% ਤ� ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਔਸਤ ਦੇ ਦੱੁਗਣੇ ਤ� ਵੱਧ

ਹੈ।

4. ਰਾਜ ਿਬਜਲੀ ਬੋਰਡ� ਦਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ: ਿਬਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤ� ਸਰਕਾਰ ਦੀ

ਏਕਾਿਧਕਾਰ ਿਵੱਚ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਸੁਧਾਰ� ਤ� ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਿਨ�ਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ �ਮੂਲੀਅਤ

ਤ� ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਿਬਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਭਾਵੀ ਿਨਯੰਤਰਣ ਦਾ ਅਿਭਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ

ਇਨ� � ਬੋਰਡ� ਨੰੂ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਿਰਹਾ ਹੈ।
41. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ�;

1. ਿਸਹਤ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਖਰਚ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚ ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਘੱਟ ਹੈ।

2018-19 ਿਵੱਚ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਿਸਰਫ਼ 1.28% ਸੀ।
2. ਮਾਰੂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ�ਚਲਨ: ਮਲੇਰੀਆ ਹੈਜ਼ਾ ਡ�ਗੂ ਤਪਿਦਕ ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਤਕ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ

ਦੇ� ਅਤੇ ਦੇ� ਿਵੱਚ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਏਡਜ਼, ਕ�ਸਰ ਆਿਦ ਵਰਗੀਆਂ ਿਬਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ

ਯਤਨ ਅਜੇ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖ� ਨਹ� ਹਨ।
3. ਪ�ਡੂ �ਿਹਰੀ ਵੰਡ: ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤ� ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਭ

ਤ� ਵੱਧ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ� �ਿਹਰੀ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜ�, ਪ�ਡੂ ਲੋਕ ਕਈ ਿਸਹਤ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਤ�

ਪੀੜਤ ਹਨ।
4. ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੀ ਕਮੀ: ਭਾਰਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੇ� ਹੈ। ਦੇ� ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਦੇ

ਮੁਕਾਬਲੇ, ਲੋਕ� ਨੰੂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚੇ ਦੀ

ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ।
42. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਿਦਓ।

�ਤਰ: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ:



1. ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ: ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਨੰੂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਫੰਡ�

ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿਸਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ

ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
2. ਿਬਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਬਮਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਬਮਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਿਵ�ੇ� ਯਤਨ

ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵ� ਨੰੂ ਅਿਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
3. ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਿਬਹਤਰ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ�: ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਮਆਰੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿਵੱਚ ਪ�ਡੂ �ਿਹਰੀ ਪਾੜੇ

ਨੰੂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ�ਡੂ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਿਬਹਤਰ ਿਸਹਤ ਿਵਰਾਸਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
4. ਵਧੇਰੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਿਬਹਤਰ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ: ਡਾਕਟਰ ਨਰਸ� ਆਿਦ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ

ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ� ਨੰੂ ਅਿਤ-ਆਧੁਿਨਕ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ� ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਿਨਕ ਉਪਕਰਨ� ਦੀ

ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
43. ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਦੇ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ:

1. ਆਬਾਦੀ ਿਵਸਫੋਟ: ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਿਵਗਾੜ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨ� ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ�

'ਤੇ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਗੜਦਾ ਹੈ।
2. ਪ�ਦੂ�ਣ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ� ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪ�ਦੂ�ਣ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਸਦਾ ਪਿਹਲ� ਕਦੇ ਅਨੁਭਵ

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਪ�ਦੂ�ਣ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਿਵਗਾੜ ਹੈ।
3. ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ: ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੱੁਿਦਆਂ ਤ� ਜਾਣੂ ਨਹ� ਹਨ। ਉਨ� � ਦੀ ਜੀਵਨ �ੈਲੀ

ਅਤੇ ਿਵਵਹਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹ� ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਿਵਗਾੜ ਹੈ।
4. ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ: ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹਰ ਦੇ�, ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ �ਚ

ਦਰ 'ਤੇ ਏ.ਆਈ.ਐ�ਮ.ਐ�ਸ. ਪਰ, ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੱੁਿਦਆਂ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ

ਹੈ।

44. ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ ਕੀ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਰੌਬਰਟ ਸੋਲੋ ਦੇ �ਬਦ� ਿਵੱਚ, "ਿਟਕਾਊਪੁਣੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਅਗਲੀ ਪੀੜ�ੀ ਮੌਜੂਦਾ

ਪੀੜ�ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇਹ ਹਰ ਸਮ� ਜਾਰੀ ਰਹੇ"।

ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ ਦੀਆਂ ਿਸਧ�ਤਕ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ�:

1. ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ : ਇਸਦੇ ਤਿਹਤ, ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਨਾਲ,
ਇਸ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸਿਥਰਤਾ ਨੰੂ ਵੀ ਉਿਚਤ ਮਹੱਤਵ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

2. ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਿਮਆਦ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ: ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਢੁਕਵ� ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮ�

ਿਵੱਚ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਸਿਥਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ।
3. ਸਰੋਤ� ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤ�: ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ ਸਰੋਤ� ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤ� ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ

ਿਸਰਫ਼ ਵਰਤਮਾਨ ਿਵੱਚ, ਸਗ� ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਵੀ।
4. ਪ�ਦੂ�ਣ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ: ਿਟਕਾਊ ਿਵਕਾਸ ਪ�ਦੂ�ਣ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਿਵਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ

ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਿਬਨ� ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ ਦੀ �ਚ ਦਰ ਨੰੂ ਉਤ�ਾਿਹਤ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ

ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਗ-C

ਅਰਥ�ਾਸਤਰ ਲਈ ਸ�ਿਖਅਕੀ



45. ਸਿਹ-ਸਬੰਧ  ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਿਲਖੋ।

�ਤਰ: ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ;

1. ਪ�ਤੀਪਗਮਨ ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਦਾ ਆਧਾਰ; ਪ�ਤੀਪਗਮਨ ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜ� ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ

ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ�ਤੀਪਗਮਨ ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2. ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ;

ਿਨਵੇ� ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਰ� ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ� ਦਾ ਅਿਧਐਨ ਇੱਕ ਉਿਚਤ ਿਨਵੇ� ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ

ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਚਰ� ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ; ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਚਰ� ਿਵਚਕਾਰ ਸਬੰਧ� ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਚਰ� ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਸੱਟਾ ਕੱਢਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਖੋਜ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ� ਿਵੱਚ ਿਵਦਵਾਨ� ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ

ਿਵੱਚ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
46. ਕਾਰਲ ਪੀਅਰਸਨ ਦੇ ਸਿਹ-ਸਬੰਧ�  ਦੇ ਗੁਣਕ  ਦੇ ਗੁਣ� ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਕਾਰਲ ਪੀਅਰਸਨ ਦੇ ਸਿਹ-ਸਬੰਧ�  ਦੇ ਗੁਣ;

1. ਸਾਰੇ ਮੱੁਲ� 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ: ਕਾਰਲ ਪੀਅਰਸਨ ਦਾ ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਦਾ ਗੁਣਕ ਚਰ� ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੱੁਲ� 'ਤੇ
ਆਧਾਿਰਤ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੱੁਲ ਨੰੂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

2. ਹੋਰ ਅੰਕਿੜਆਂ ਦੇ ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਿਵੱਚ ਉਪਯੋਗੀ: ਕਾਰਲ ਪੀਅਰਸਨ ਦਾ ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਦਾ ਗੁਣ�ਕ ਇੱਕ ਹੋਰ

ਅੰਕੜਾ ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਲਈ; ਇਹ ਪ�ਤੀਪਗਮਨ ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
3. ਬੀਜਗਿਣਤਕ ਹੱਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ; ਕਾਰਲ ਪੀਅਰਸਨ ਦਾ ਗਿਣਤ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਸਿਹ-ਸਬੰਧ

ਦਾ ਗੁਣ�ਕ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਅਗ�ਹ  ਬੀਜਗਿਣਤਕ  ਹੱਲ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ.
4. ਸਮੂਹਬੱਧ ਅੰਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਸਬੰਧ� ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ; ਜੇਕਰ ਦੋਵ� ਚਰ� ਦੀਆਂ

ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾਵ� ਹਨ, ਤ� ਿਸਰਫ਼ ਕਾਰਲ ਪੀਅਰਸਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਹੀ ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਦੀ ਗਣਨਾ

ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
47. ਜੇਕਰ ਦੋ ਚਰ� ਦੇ ਕ�ਮ-ਨੰਬਰ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤ� ਕ�ਮ-ਨੰਬਰ ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਗੁਣ�ਕ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ।

R1 4 2 7 5 3 1 8 6

R2 8 3 6 5 1 2 7 4

ਕ�ਮ-ਨੰਬਰ ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਗੁਣ�ਕ ਦੀ ਗਣਨਾ;

R1 R2 d=R1-R2 d2

4
2
7
5
3

8
3
6
5
1

-4
-1
1
0
2

16
1
1
0
4



1
8
6

2
7
4

-1
1
2

1
1
4

= 28Σ 𝑑2

ਅਸ� ਜਾਣਦੇ ਹ�; rs= 1- 6𝑋𝑑2
𝑁(𝑁2−1)

rs= 1- 6𝑋28
8(64−1)

rs= 1- 128
8(63)

rs= 1- 128
504

rs=1-0.33  = 0.67 Ans.

48. ਸੂਚਕ�ਕ ਕੀ ਹਨ? ਸੂਚਕ�ਕ  ਦੀ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਸੂਚਕ�ਕ : ਸੂਚਕ�ਕ ਉਸ ਅੰਕੜਾ ਤਕਨੀਕ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕਸੇ ਚਰ ਜ� ਸੰਬੰਿਧਤ ਚਰ� ਦੇ ਸਮੂਹ

ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਿਵੱਚ ਸਾਪੇਿਖਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਚਕ�ਕ ਨੰਬਰ� ਦੀ ਵਰਤ�;

1. ਕੀਮਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ; ਸੂਚਕ�ਕ ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ� ਿਵੱਚ

ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿਹੰਗਾਈ ਜ� ਿਗਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਗਆਨ

ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
2. ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ; ਕੀਮਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੱੁਲ

ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਮੱੁਲ = 1
ਮੱੁਲ ਪੱਧਰ

3. ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ; ਸੂਚਕ�ਕ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਖਰੀਦ �ਕਤੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ

ਮਾਪਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ� ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ; ਸੂਚਕ�ਕ ਕੀਮਤ� ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਚਰ� ਬਾਰੇ ਿਗਆਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ

ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸੂਚਕ�ਕ  ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
49. ਸੂਚਕ�ਕ  ਨੰੂ ਆਰਿਥਕਤਾ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਿਕ� ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ?

�ਤਰ: ਸੂਚਕ�ਕ ਸੰਿਖਆਵ� ਸਮ� ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ� ਦੀ ਿਵ�ਾਲਤਾ ਿਵੱਚ ਸੰਬੰਿਧਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਮਾਪਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ

ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਮਿਹੰਗਾਈ ਜ� ਿਗਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਗਆਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਿਕ�ਿਕ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਿਥਕ ਪਿਰਵਰਤਨ�ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਰਿਥਕ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ

ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਸੂਚਕ�ਕ

ਨੰਬਰ� ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ��, ਸੂਚਕ�ਕ ਨੰਬਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਿਦ

ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲ�ਕਣ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੂਚਕ�ਕ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ



ਇਸ ਿਗਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਸੱਟੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ��, ਸੂਚਕ�ਕ ਨੰਬਰ

ਆਰਿਥਕ ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਅਤੇ ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਕ�ਕ ਨੰਬਰ� ਨੰੂ ਿਕਸੇ ਦੇ�

ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਵਜ� ਜਾਿਣਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

50. ਸੂਚਕ�ਕ  ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ? ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।

�ਤਰ: ਸੂਚਕ�ਕ  ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਿਵੱਚ ਸਮੱਿਸਆਵ�;

1. ਸੂਚਕ�ਕ ਸੰਿਖਆਵ� ਦਾ ਉਦੇ�; ਅੰਕਿੜਆਂ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਸਰਵ-ਉਦੇ� ਸੂਚਕ�ਕ ਨੰਬਰ ਨਹ� ਹੈ। ਇਸ ਲਈ,
ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਕ�ਕ ਉਸ ਉਦੇ� ਨੰੂ ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਲਈ ਇਹ

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ।
2. ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ; ਸੂਚਕ�ਕ ਦੀ ਪ�ਭਾਵ�ੀਲਤਾ ਇੱਕ ਢੁਕਵ� ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ

ਹੈ। ਆਧਾਰ ਸਾਲ  ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ  ਚੁਿਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
3. ਮਦ� ਦੀ ਚੋਣ; ਸੂਚਕ�ਕ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਉਹਨ� ਮਦ� ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ

ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਦ� ਦਾ ਉਪਯੁਕਤ ਪ�ਤੀਿਨਧਤਵ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ।
4. ਕੀਮਤ� ਦੀ ਚੋਣ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਵੱਚ ਸਮ� ,ਥ� ,ਸਿਥਤੀਆਂ ਆਿਦ ਦੇ ਆਧਾਰ

ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਕ�ਕ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਉਪਯੁਕਤ ਅਤੇ ਪ�ਤੀਿਨਧੀ ਕੀਮਤ�

ਦੀ ਚੋਣ ਸਮ� ਵੀ ਸਮੱਿਸਆ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
5. ਉਪਯੁਕਤ ਿਵਧੀ ਦੀ ਚੋਣ: ਸੂਚਕ�ਕ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਿਵਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੂਚਕ�ਕ

ਦੇ ਿਨਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਿਵੱਚ ਿਫ�ਰ ਦੀ ਿਵਧੀ ਇੱਕ ਆਦਰ� ਿਵਧੀ ਹੈ।


