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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A./B.Sc. Honours 6th Semester Examination, 2022 

ECOACOR13T-ECONOMICS (CC13) 
INDIAN ECONOMY 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 50 

The figures in the margin indicate full marks.  pািnক সীমার মধ s সংখ ািট পূণমান িনেদশ কের। 
Candidates should answer in their own words  পরীkাথীরা িনেজর ভাষায় যথাসmব শbসীমার মেধ   
and adhere to the word limit as practicable. উtর  কিরেব। 

1. Answer any five questions from the following:
িনmিলিখত েয-েকােনা পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ 

2×5 = 10

(a) Mention two structural constraints that Indian economy is facing nowadays.  
ভারতীয় অথর্নীিত বতর্মােন েয কাঠােমাগত pিতবnকতাgিলর সm ুখীন হেc তােদর মেধ  েয-েকােনা 
dিটর উেlখ কেরা। 

(b) Mention two failures of Indian Five Year Plans. 
ভারেতর প বািষর্কী পিরকlনার dিট ব থর্তা উেlখ কেরা। 

(c) What is meant by ‘Plan Holiday’? 
পিরকlনায় ছুিটর িদন বলেত কী েবাঝায় ? 

(d) Write two major features of Indian economy at independence. 
sাধীনতাকােল ভারতীয় অথর্নীিতর dিট pধান বিশে র উেlখ কেরা। 

(e) Cite four major self-employment programmes adopted in India. 
ভারেত গৃহীত pধান চারিট sিনযুিk pকেlর নাম েলেখা। 

(f) Define seasonal unemployment. 
মরসুমী েবকারt বলেত িক েবােঝা ? 

(g) State two major changes in monetary policy adopted in India in post liberalisation 
period. 
ভারতবেষর্ উদারীকরণ পরবতর্ী যুেগ গৃহীত আিথর্ক নীিতেত েয পিরবতর্ন এেসিছল তার মেধ  েয-
েকােনা dিটর উেlখ কেরা। 

(h) What is the rank of India in respect of Human Development Index in 2020? 
মানব উnয়ন সূচক-এর িনিরেখ ২০২০ সােল ভারেতর মযর্াদা kমা  কত ? 

  
2. Answer any four questions from the following: 

িনmিলিখত েয-েকােনা চারিট  pে র উtর দাওঃ 
5×4 = 20

(a) Mention four basic characteristic features of economic development in India in 
recent past. 
িনকট অতীেত ভারতবেষর্র অথর্ৈনিতক উnয়ন-এর চারিট বিশ  উেlখ কেরা। 
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(b) Mention four remedies to growing educated unemployment in India in recent 
times. 
বতর্মান সমেয়র kমবdর্মান িশিkত েবকারেtর চারিট সমাধান উেlখ কেরা। 

(c) Describe the picture of child education in India. 
ভারেত িশ িশkার িচtিট বণর্না কেরা। 

(d) What type of changes in the trend in income inequality do we observe in India in 
the post liberalisation period? 
ভারতবেষর্ উদারীকরণ পরবতর্ী যুেগ আয় ব েন বষেম র pবণতায় কী ধরেনর পিরবতর্ন আমরা লk  
কির ? 

(e) Write a short note on Indian fiscal policy. 
ভারেতর রাজs নীিতর উপর একিট সংিkp টীকা েলেখা। 

(f) Which sector of the Indian Economy has experienced maximum growth during 
the last two decades? What are the reasons behind it? 
িবগত dই দশেক ভারতীয় অথর্নীিতর েয েktিট সবর্ািধক বৃিdর অিভjতা অজর্ন কেরেছ েসিট 
েকানিট ? এর িপছেন কারণgিল কী কী ? 

  
3. Answer any two questions from the following:  

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাওঃ 
10×2 = 20

(a) Discuss the role played by the public sector and private sector in the Indian 
Economy. 
ভারেতর অথর্নীিতেত সরকারী ও েবসরকারী েkেtর িমকা আেলাচনা কেরা। 

(b) Analyse the nature of unemployment problem in India and the efficacy of 
different employment guarantee programmes initiated by the Government of 
India.  
ভারেত েবকার সমস ার pkিত িবে ষণ কেরা এবং এই সমস া সমাধােনর জন  সরকারী কমর্সংsান 
pকlgেলার কাযর্কািরতা পযর্ােলাচনা কেরা। 

(c) Critically examine the role of Decentralised planning to reduce inequality in 
income distribution in India. 
ভারতবেষর্ আয় ব েন বষম  hাস করেত িবেকndী ত পিরকlনা-এর িমকা িবচার কেরা। 

(d) Enumerate and analyse the differences between the Planning Commission and the 
Niti Aayog in the context of planned economic development in India. 
ভারতবেষর্র পিরকিlত অথর্ৈনিতক উnয়েনর পিরেpিkেত পিরকlনা কিমশন ও নীিত আেয়ােগর 
মেধ কার পাথর্ক  িনণর্য় কেরা ও িবে ষণ কেরা। 

  
 N.B. : Students have to complete submission of their Answer Scripts through E-mail / Whatsapp 

to their own respective colleges on the same day / date of examination within 1 hour after 
end of exam. University / College authorities will not be held responsible for wrong 
submission (at in proper address). Students are strongly advised not to submit multiple 
copies of the same answer script. 

 
——×—— 

 


