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ਆਮ ਹਦਾਇਤ�:

1. ਇਸ ਪ��ਨ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 6 ਪ��ਨ ਹਨ।

2. ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

3. ਸਧਾਰਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਪ�.1. ਇਸ ਪ��ਨ ਦੇ 20 ਉਪ ਭਾਗ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪ��ਨ� ਦੇ �ਤਰ ਿਦਓ । ਹਰੇਕ ਠੀਕ �ਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ।       20*1=20

(i)  ਅਰਥ �ਾਸਤਰ ਦੀ ਿਕਹੜੀ �ਾਖਾ ਪੂਰੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ?

(a) ਿਵਅ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਸਤਰ (b) ਸਮ�ਟੀ ਅਰਥ�ਾਸਤਰ (c) ਆਰਿਥਕ ਿਵਿਗਆਨ  (d) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

(ii) ਖੰਡ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਿਵੱਚ, ਗੰਨਾ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ?

(a) ਅੰਿਤਮ  ਵਸਤੂ (b) ਪੰੂਜੀਗਤ ਵਸਤੂ (c) ਮੱਧਵਰਤੀ ਵਸਤੂ (d) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

(iii)। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਪ�ਵਾਹ ਨੰੂ ..............   ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

(a) ਵਾਸਤਿਵਕ ਪ�ਵਾਹ   (b) ਮੌਿਦ�ਕ ਪ�ਵਾਹ  (c) ਖੁਰਣ (d) ਵਾਪਸੀ

(iv)  ਉਹ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ……….. ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

(a) ਵਟ�ਦਰਾ ਪ�ਣਾਲੀ (b)  ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਸਤੂ  (c) ਵਸਤੂ ਵਟ�ਦਰਾ ਪ�ਣਾਲੀ (d) ਹਸਤ�ਤਰਣ ਪ�ਣਾਲੀ

(v) ਿਕਸ ਬ�ਕ ਨੰੂ ਮੁਦਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ?

(a) ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ (b) ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ (ਸੀ) ਸਿਹਕਾਰੀ ਬ�ਕ (d) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ�

(vi) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਨੰੂ ਕੰਮ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ ਤ� ਇਸ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ

(a) ਸੰਘਰ�ਾਤਮਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ  (b) ਸਰੰਚਨਾਤਮਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ   (c ) ਅਣ-ਇਛੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ (d) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

(vii)  ਘੱਟ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਿਵੱਤੀ ਉਪਾਅ ਨਹ� ਹੈ?

(a) ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ (b) ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ (c) ਿਵਦੇ�ੀ ਨੀਤੀ (d) ਿਵੱਤੀ ਘਾਟਾ

(viii) ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈ ;...........

(a) ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਭੁਗਤਾਨ (b) ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭੁਗਤਾਨ (c) ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਭੁਗਤਾਨ (d) ਇਹ ਸਾਰੇ

(ix)  ਭੌਿਤਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਿਨਰਯਾਤ ਦੇ ਮੱੁਲ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ……….. ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

(a) ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ (b) ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ (c) ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ (d) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਨਹ�

(x). ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮ� ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਮੌਜੂਦ ਸਨ?

(a) ਅਿਵਕਿਸਤ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ (b) ਗਤੀਹੀਣ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ (c) ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਆਰਿਥਕਤਾ (d) ਇਹ ਸਭ

(xi) ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੌਣ ਹੈ?

(a) ਦੇ� ਦਾ ਿਵੱਤ ਮੰਤਰੀ (b) ਦੇ� ਦਾ ਰਾ�ਟਰਪਤੀ (c) ਦੇ� ਦਾ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (d) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ

(xii) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਸਮੱਿਸਆ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ?

(a) ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਿਸਆ   (b) ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮੱਿਸਆ (c) ਮਨੱੁਖੀ ਸਮੱਿਸਆ (d)  ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ

(xiii) ਸਹੀ / ਗਲਤ ਿਵਕਲਪ ਚੁਣੋ।

ਨਵ� ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ ਤ� ਬਾਅਦ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ  ਿਵੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਬੁਰੀ ਤਰ�� ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

(xiv)। ਪ�ਡੂ ਗਰੀਬ� ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਿਵੱਚ� ਕੌਣ �ਾਮਲ ਹਨ?

(a) ਬੇਜ਼ਮੀਨ�  ਅਤੇ ਸੀਮ�ਤ ਿਕਸਾਨ (b) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ (c) ਪ�ਡੂ ਕਾਰੀਗਰ (d) ਇਹ ਸਾਰੇ

(xv). ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਸਾਖ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤ ਹੈ?



(a) ਵਪਾਰਕ ਬ�ਕ (b) ਖੇਤਰੀ ਗ�ਾਮੀਣ ਬ�ਕ (c) ਸਿਹਕਾਰੀ ਬ�ਕ (d) ਇਹ ਸਾਰੇ

(xvi) ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਿਨਰਣਾਇਕ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਹੈ?

(a) ਿਸੱਿਖਆ ਦਾ ਪ�ਸਾਰ (b) ਿਬਹਤਰ ਿਸਹਤ ਸਹੂਲਤ� (c) ਪਰਵਾਸ (d) ਇਹ ਸਭ

(xvii) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ?

(a) ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ(b)ਿਸੱਿਖਅਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ (c) ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ(d)ਇਹ ਸਭ

(xiii) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜਾ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ?

(a) ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ (b) ਕੋਲਾ (c) ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (d) ਇਹ ਸਾਰੇ

(xix) ਦੋ ਚਰ� ਿਵਚਕਾਰ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਸਿਹਸੰਬੰਧ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਿਕਸਮ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ?

(a) ਧਨਾਤਮਕ (b) ਿਰਣਾਤਮਕ (c) ਕੋਈ ਸਿਹਸੰਬੰਧ  ਨਹ� (d) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਵੀ

(xx). ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ  ਸੂਚਕ�ਕ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨਹ� ਹੈ?

(a) ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੂਚਕ�ਕ (ਬੀ) ਆਮ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ�ਕ (c) ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ�ਕ (d) ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ�ਕ ਨੰਬਰ

Q. 2. ਸਰੋਤ ਆਧਾਿਰਤ  ਪ��ਨ। ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਪੈਰੇ ਨੰੂ ਪੜ�ੋ ਅਤੇ ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਪ��ਨ� ਦੇ �ਤਰ ਿਦਓ ; 4*1=4
ਿਸੱਿਖਆ ਿਗਆਨ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨ, ਹੁਨਰ� ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖ� ਿਵੱਚ ਕਦਰ� ਕੀਮਤ� ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੈ। ਆਮ

ਿਵ�ਵਾਸ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ, ਇਹ ਪੜ�ਨ, ਿਲਖਣ ਜ� ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤ� ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮਨੱੁਖ� ਦੇ ਜੀਵਨ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡਾਈਮ

ਪਿਰਵਰਤਨ ਦੀ �ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤ� ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਪ�ਸਾਰ ਿਵੱਚ �ਲਾਘਾਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ

ਹੈ। ਦੇ� ਿਵਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1951 ਿਵੱਚ, ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਿਸਰਫ਼ 18.3%
ਸੀ, ਜੋ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2011 ਿਵੱਚ 74.0 4% ਤੱਕ ਸੁਧਰ ਗਈ। 2011 ਿਵੱਚ, ਮਰਦ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 82.14% ਅਤੇ ਔਰਤ�

ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 65.46% ਸੀ। ਰਾਜ� ਿਵੱਚ�, 2011 ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕੇਰਲ ਲਈ 93.9% ਸੀ, ਜਦ� ਿਕ ਿਬਹਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਭ

ਤ� ਘੱਟ 63.8% ਸੀ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2011 ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 76.7% ਸੀ। ਰਾਜ ਲਈ ਮਰਦ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ

ਅਤੇ ਔਰਤ� ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਕ�ਮਵਾਰ 81.5% ਅਤੇ 71.3% ਸੀ।
ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਸੁਆਲ� ਦੇ ਜੁਆਬ ਿਦਉ ;
(i) ਿਸੱਿਖਆ ਕੀ ਹੈ?
(ii) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ 1951 ਿਵੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਿਕੰਨੀ ਸੀ?
(iii) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ 2011 ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਰਾਜ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਹੈ?
(iv) 2011 ਿਵੱਚ ਪੰਜਾਬ ਿਵੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਿਕੰਨੀ ਸੀ?
Q3. ਵਸਤੂਿਨ�ਠ ਪ��ਨ। ਇਹਨ� ਪ��ਨ� ਦੇ ਸਾਰੇ 16 ਉਪ ਭਾਗ� ਦੇ �ਤਰ ਿਦਓ ।ਇਨ� � ਪ��ਨ� ਦੇ �ਤਰ ਇੱਕ �ਬਦ ਜ� ਇੱਕ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ। 16*1=16
(i) ਕੇਨਜ਼ ਦੀ ਮ�ਹੂਰ ਿਕਤਾਬ ਿਕਹੜੀ ਹੈ?
(ii) ਵਟ�ਦਰੇ ਦੀ ਬਾਰਟਰ ਪ�ਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ?
(iii) ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਿਕਹੜੀ ਹੈ?
(iv) ਕੱੁਲ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ?
(v) ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ  ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਕੀ ਹੈ?
(vi) ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ?
(vii) ਿਕਸੇ ਦੇ� ਲਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਦ� ਅਨੁਕੂਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?
(viii) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮ� ਕੀ ਸੀ?
(ix) 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੱੁਲ' ਕੀ ਹੈ?
(x) ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਨੀਤੀ ਕਦ�  ਘੋਿ�ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
(xi) ਿਨ�ਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਦਓ।
(xii) ਗਰੀਬੀ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
(xiii) ਬੁਿਨਆਦੀ ਢ�ਚਾ ਕੀ ਹੈ?
(xiv) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਰਾ�ਟਰੀ ਿਸਹਤ ਿਮ�ਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇ� ਕੀ ਹੈ?
(xv) ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਕੀ ਹੈ?
(xvi) ਅਧਾਰ ਸਾਲ ਕੀ ਹੈ?
Q4. ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ �ਤਰ�  ਵਾਲੇ ਪ��ਨ । ਇਸ ਪ��ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ   ਉਪ ਭਾਗ� ਦੇ �ਤਰ ਿਦਓ । ਪ��ਨ� ਦੇ �ਤਰ 10-15 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। 4*2=8



(i) ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਤ� �ੱੁਧ ਅਪ�ਤੱਖ ਕਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ;
(ਮਦ�) ਰੁਪਏ (ਕਰੋੜ� ਿਵੱਚ)
ਅਪ�ਤੱਖ ਟੈਕਸ 400
ਆਰਿਥਕ ਸਹਾਇਤਾ 200

(ii) ਸੀਮ�ਤ ਉਪਭੋਗ ਪ�ਿਵਰਤੀ  ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰੋ।
(iii) 1991 ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ 'ਨਵ� ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ' ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?
(iv) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਪੰੂਜੀ ਿਨਰਮਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਲਖੋ।
Q5. ਛੋਟੇ �ਤਰ� ਵਾਲੇ ਪ��ਨ । 5 ਪ��ਨ�  ਦੇ �ਤਰ ਿਦਓ । ਪ��ਨ�  ਦੇ �ਤਰ  60-70 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

4*4=16
(i) ਦੋ ਖੇਤਰੀ  ਮਾਡਲ ਿਵੱਚ  ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੱਕਰੀ ਪ�ਵਾਹ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।

ਜ�

ਇੱਕ ਆਰਿਥਕਤਾ ਿਵੱਚ ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ 40000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਮ�ਤ ਉਪਭੋਗ ਪ�ਿਵਰਤੀ  (MPC) 0.50 ਹੈ। ਜੇਕਰ
1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਿਨਵੇ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਕੱੁਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਮਦਨ ਿਕੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ?

(ii) ਕ�ਦਰੀ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਚਾਰ ਕਾਰਜ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।
ਜ�

ਇੱਕ ਿਚੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ  ਘੱਟ ਮੰਗ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।
(iii) ਤੁਸ� ਿਕਵ� ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ 1947 ਿਵੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਇੱਕ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਸੀ?

ਜ�

ਨਵ�   ਉਦਯੋਿਗਕ ਨੀਤੀ, 1991 ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਮੱੁਖ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਿਲਖੋ।
(iv) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਪ�ਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਓ।

ਜ�

ਪ�ਦੂ�ਣ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਕਸਮ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ?
(v) ਰ�ਕ ਦੇ ਸਿਹ-ਸਬੰਧ ਗੁਣ�ਕ (Coefficient of Rank Corralaion) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ, ਜੇ ਦੋ ਚਰ� (Variables)  ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੇਠ� ਿਦੱਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ;

R1 5 3 6 5 2 2 7 8

R2 7 4 5 4 2 3 7 5

ਜ�

ਸੂਚਕ�ਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵ� 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ

Q6। ਲੰਬੇ �ਤਰ� ਵਾਲੇ ਪ��ਨ।  2  ਪ��ਨ�  ਦੇ �ਤਰ ਿਦਓ। ਪ��ਨ�  ਦੇ �ਤਰ 100-150 �ਬਦ� ਿਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  2*6=12
(i) ਹੇਠ� ਿਦੱਤੇ ਅੰਕਿੜਆਂ ਤ�, ਰਾ�ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ �ੱੁਧ ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

(ਮਦ�) ਰੁਪਏ (ਕਰੋੜ ਿਵੱਚ)
(i) ਮਜ਼ਦੂਰੀ 65200
(ii) ਲਾਭ 45000
(iii) ਿਕਰਾਇਆ 30500
(iv) ਿਵਆਜ 40000
(v) ਿਮ�ਰਤ ਆਮਦਨ 30000
(vi) ਿਵਦੇ�� ਤ� �ੱੁਧ ਕਾਰਕ ਆਮਦਨ 18300

ਜ�

ਲਚਕਦਾਰ ਵਟ�ਦਰਾ ਦਰ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ� ਅਤੇ ਔਗੁਣ�  ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।
(ii) ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ।

ਜ�

ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਛੇ ਕਾਰਨ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।


