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WEST BENGAL STATE UNIVERSITY 

B.A./B.Sc. Honours Part-III Examination, 2020  

 ECONOMICS 
PAPER-ECOA-VI 

INDIAN ECONOMIC PROBLEMS AND PLANNING 

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 যথা সmব শbসীমার মেধ  
and adhere to the word limit as practicable. উtর কিরেব। 

 GROUP-A / িবভাগ-ক 
1. Answer any three questions from the following: (within 150 words each) 

িনmিলিখত েয-েকােনা িতনিট  pে র উtর দাওঃ (pিতিট ১৫০ শেbর মেধয্)  
4×3=12

(a) What are the problems in measuring unemployment in India? 
ভারেত েবকারt পিরমােপর সমসয্াgিল কী ? 

(b) Distinguish between marketed surplus and marketable surplus of foodgrains. 
খাদয্শেসয্র বাজারজাত উdbt এবং বাজারেযাগয্ উdbেtর মেধয্ পাথকয্ কেরা। 

 

(c) Write a short note on the methods applied in measuring poverty in India. 
ভারেত দািরdয্ পিরমােপর জনয্ বয্বhত পdিতgিলর উপর সংিkp টীকা েলেখা। 

(d) Discuss the problems of child labour in Indian economy. 
ভারতীয় অথনীিতেত িশ  িমেকর সমসয্াgিল আেলাচনা কেরা। 

(e) Write a short note on the impact of globalisation on Indian Agriculture. 
ভারতীয় kিষেত িব ায়েনর pভাব সmেক একিট সংিkp টীকা েলেখা। 

(f) State the weaknesses of public sector in Indian industries. 
ভারতীয় িশেl সরকারী েkেtর dবলতাgিল  আেলাচনা কেরা। 

(g) Write a brief note on the Indian Currency System. 
ভারতীয় মুdাবয্বsার  উপর একিট সংিkp টীকা েলেখা। 

(h) Write a note on the unorganised labour market in India. 
ভারেতর অসংগিঠত েমর বাজােরর উপর টীকা েলেখা। 

(i) Distinguish between money market and capital market in India. 
ভারেত অেথর বাজার ও পঁুিজর বাজােরর মেধয্ পাথকয্ আেলাচনা কেরা। 

(j) Briefly discuss the main sources of tax revenue of central government. 
েকndীয় সরকােরর কর-রাজs এর pধান উৎসgিল সংেkেপ আেলাচনা কেরা। 

  
 GROUP-B / িবভাগ-খ 

 Answer any one question from the following 
িনmিলিখত েয-েকােনা একিট  pে র উtর দাও 

8×1=8

2. Write a note on the Banking Sector Reforms of 1991. 
১৯৯১ সােলর বয্াি ং েkেt সংsােরর উপর একিট টীকা েলেখা। 
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3. Discuss the problem of growth along with equity in the context of Indian economy. 

ভারতীয় অথনীিতর েpিkেত বৃিd ও সমতার সংঘাত জিনত সমসয্ািট আেলাচনা কেরা। 
  
4. Analyse briefly the impact of Green Revolution on agriculture, employment and 

income distribution in India. 

ভারেতর kিষেkt, কমসংsান এবং আয়ব েনর উপর সবুজ িবpেবর pভাব সmেক সংিkp িবে ষণ 
কেরা। 

  
5. Discuss on the debate between farm size and productivity in Indian agriculture. 

ভারতীয় kিষেত েজােতর আয়তন ও  উৎপাদনশীলতার িবতকিট িনেয় আেলাচনা কেরা। 

  
 GROUP-C / িবভাগ-গ 

 Answer any two questions from the following 

িনmিলিখত েয-েকােনা dিট  pে র উtর দাও 

15×2=30

6. Comment in detail on the Balance of Payments situation in India during the plan 
period. 

ভারেত পিরকlনাকােল  েলনেদন উdbেtর অবsা সmেক িবsািরত মnবয্ কেরা। 
  
7. What are the major objectives of land reforms in India? Critically examine how far 

have these objectives been achieved. 

ভারেত িমসংsােরর pধান উেdশয্gিল উেlখ কেরা। এই উেdশয্gিল কতদূর সািধত হেয়েছ েস 
সmেক সমােলাচনামূলক আেলাচনা কেরা। 

  
8. Discuss the major causes of concentration of monopoly power in Indian industries. 

ভারতীয় িশেl একেচিটয়া kমতা উdেবর pধান কারণgিল আেলাচনা কেরা। 
  
9. Critically discuss the centre-state financial relation as recommended by the 13th 

Finance Commission. 

tেয়াদশ অথ কিমশেনর সুপািরেশর পিরেpিkেত েকnd-রাজয্ আিথক সmক িনেয় সমােলাচনা পূবক 
আেলাচনা কেরা। 

  
10. Comment on the nature of institutionalisation of rural credit in India. In this 

connection discuss the role of NABARD. 

ভারেত gামীণ ঋেণর pিত ািনকতার pkিতর উপর মnবয্ কেরা। এই pসে  NABARD-এর িমকা 
আেলাচনা কেরা। 

  
11. Critically examine the disinvestment policy adopted by the Government in Indian 

Public Sector.  

ভারেত রা ায়t েkেt গৃহীত সরকারী িবলিgকরণনীিত সmেক সমােলাচনামূলক আেলাচনা কেরা। 
 

——×—— 
 


