


















































































SUM GOVT DEGREE COLLEGE,KONDANAGULA 
SUBJECT:-DEVELOPMENT ECONOMICS,  B.A.THIRD YEAR, 

 SEMESTER-V, INTERNAL ASSESSMENT TEST-I 
                             DEPARTMENT OF ECONOMICS 
 TIME:- 40min                                                                                                                               MAX MARKS:- 20 
NAME OF  THE STUDENT                                                                                    HTNO 

I.  ఈ క్రింది బహుల ైచ్చిక  ప్రశ్నలకు సర ైన  సమాధానిం గుర్త ించిండి ?   10x1/2=5Marks 

1.ఆర్థికవృద్ధి  మర్థయు ఆర్థికాభివృద్ధి  మధ్య మొదటిసార్థగా విభజన చేసిన ఆర్థిక వేత్తలు?     (            ) 

      A)లెవిస్, లూయిస్      B)షుoపీటర్, హిక్స్     C))సిిత్, ర్థకార్డో       D)ఎవరు కాద 

2.  ఆర్థికాభివృద్ధి  సాి యిని నిరణయిించడింలో సహజ వనరులు ప్ాాముఖ్యత్ను ఇచ్చిన ఆర్థికవేత్త?    (           ) 

      A) మాడిసన్               B)మేయర్                     C)భౌమల్               D)ఎవరూ కాదు  
3. 2.పేదర్థకపు విషవలయిం అనే భావననుపావేశపెటిిన ఆర్థికవేత్త ?        (            ) 

       A)నర్స్       B)  ర్ాగాార్ ఫాి్ష్       C) లూయిీస్     D)భాటియా  
4.భౌతిక జీవన పామాణ సూచ్చకను త్యారు చేసిన ఆర్థికవేత్త  ?            (           ) 

        A)మొయిన్   B)   లూయిీస్      C)   బలి్దవిన్   D)మార్స్  
5. పాిని్పల్ ఆఫ్ ప్ొ ల్దటికల్ ఎకానమీ అిండ్ టాకస్షన్ అనే గ్రింధ్ిం ర్ాసిింద్ధ?        (            ) 

     A)ర్థకార్డో    B)అడింసిిత్         C) మార్స్   D) ర్ాబిన్న్  
6. మార్స్ వృద్ధి  సిద్్ి ింత్ింలో ఎనిా అభివృద్ధి  దశలు ఉన్ాయి?               (            ) 

    A)7             B)6          C) 5           D)  4 

7. నికరఆరి్థకసంకే్షమసూచినితయారుచేసినఆరి్థకవేతత ఎవరు             (               ) 

    A)టోబిన్          B)    మారషల్  C) శ్ాయమూల్న్   D) ఎవరూ కాదు  
8. మానవ అభివృద్ధి  సూచ్చకరూప్ొ ింద్ధించ్చనవారు?                                       (              ) 

      A)మారషల్         B)మోర్థస్  C) మహబూబ్ ఉల్ హాక్స    D)ర్ాబిన్్  
9.ముిందు,  వెనుక అనుబింధ్ ఫల్దత్లు ఎవరు పాతిప్ాద్ధించ్రు.                     (             ) 

    A) హరషమెన్               B)  లూయిీస్         C) లెవిస్                   D)  ఏ కె సేన్  
10. సింత్ుల్దత్ వృద్ధి  సిద్్ి ింత్మును అభివృద్ధి  పర్థచ్చన ఆర్థిక వేత్త  ఎవరు               (               ) 

    A)  హరషమెన్              B)  నర్స్              C)లూయిీస్                D) ర్డసివ్  
 

 

 

 

 

 II.ఈక్రింది ఖాళీలను ప్ూర్ించిండి .                          10X1/2=5Marks 



11. త్లసర్థ వాసతవ సూి ల జాతీయ ఉత్పతిత  లో వచేి పెరుగ్ుదలను________________ ఏమింటారు. 

12. ఆర్థిక వృద్ధి  ___________________________ దే్శ్ాలకు సింబింధధించ్చింద్ధ.  

13.HDI ని రూప్ొ ింద్ధించ్చనవారు ____________________________ 

14. ఒక వయకతత మేధ్సు్లోను, శరీ్రింలో వచేి మారుపలు నువుు సూచ్చించేద్ధ_____________________ 

15. ఒక వయకతత సగ్టు ఆద్్యమును __________________________ అింటారు.  

16. ఒక దే్శిం యొకస అభివృద్ధి____________________________ ఆధ్రపడి ఉింటుింద్ధ. 

17. ద్్స్ కాపిటల్ గ్రింథ రచయిత్ ఎవరు________________________________________ 

18. సింత్ుల్దత్ వృద్ధి  సిద్్ి ింత్ిం రూప్ొ ింద్ధించ్చన వారు _______________________________ 

19.పాచఛనా నిరుద్యయగథత్ ఉప్ాింత్ ఉత్పతిత  ________________________________________ 

19.నవకలపనల  సిద్్ి ింత్ిం చెపిపింద్ధ__________________________________________ 

20. మూలధ్న సించయనిం ________________________________ ఆధ్రపడి ఉింటుింద్ధ. 

III. ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు ఒకటి లేదా ర ిండు వాఖాాలలో సమాధానాలు రాయిండి. 5X1 = 5 Marks 

21. ఆర్థిక వృద్ధి  అనగా?  

 

22.త్లసర్థ ఆద్్యిం? 

  

23.PQLI?  

 

24. నవకలపనలు?  

 

25. మిగ్ులు విలువ?  

 

  

IV. ASSIGNMENT       5Marks 



SUM GOVT DEGREE COLLEGE,KONDANAGULA 
SUBJECT:-INDIAN ECONOMY,  B.A.THIRD YEAR, 

 SEMESTER-V, INTERNAL ASSESSMENT TEST-I PAPER-6 
                             DEPARTMENT OF ECONOMICS 
 TIME:- 40min                                                                                                                               MAX MARKS:- 20 
NAME OF  THE STUDENT                                                                                    HTNO 

I.ఈ క్ర ింది బహుళైచ్ఛి కప్ర శ్న లకుసరైన సమాధానిం గుర్త ించిండి?                         10×1/2=5Marks  

1. భారతదేశ్ింలో తొలిసార్గా జాతీయ ఆదాయిం ను గుర్ించ్ఛనది ఎవరు?                           (                ) 

     A) దాదాబాయి నౌరోజి        B) RC దేశాయ్           C) V. K. R. V. రావు       D)గాడిిల్  

2 కింద్ర  గణింక సింసథ (CSO ) ఏరాా టు చేసిన సింవతస రిం?                                          (                 ) 

     A) 1952          B) 1952            C)1953              D) 1954             

3.హర్తవిప్ల విం భారతదేశ్ింలో ఎపా్ప డు ప్రర రింభమైింది.?                                                                           (                 ) 

     A) 1947        B) 1956           C) 1965         D) 1991       

4.భారతదేశ్ హర్త విప్ల వింపితామహుడు ఎవరు?                                                                                   (                 ) 

A) M. S  సాా మినాధన్     B) విలియిం S  గాిండ్       C) నారమ న్ బోరాల గ్       D)   పై ఎవరూ కాదు  

5.భారతదేశ్ింలో ప్ర చి నన  నిరుద్యో గిత ఎకుు వగా ఉనన  రింగిం ఏది?                                                         (                 ) 

A) ప్రర్శార మిక రింగిం    B) సేవ రింగిం     C) వో వసాయ రింగిం  D) పైవన్నన   

6.భారతదేశ్ భూభాగిం ప్ర ప్ించ భూభాగింలో ఎింత శాతము??                                                                  (                 ) 

A)3.4%          B)2.4%        C) 4.4%             D) 5.5% 

7.2011జనాభాలెకు ల ప్ర కారిం అతో ధిక జనసాింద్ర త కలిగిన రాష్్టర ిం ఏది?                                                 (                 ) 

A) ప్శ్చి మ బింగాల్    B) బీహార్         C) అరుణచలప్ర దేశ్ D) కరళ  

8.భారతదేశ్ింలో మొద్టిసార్గా ప్రర్శార మికా విధానతీరామ నిం ఏ సింవతస రింలో ప్ర కటిించారు?                   (                ) 

A)1956            B) 1948       C)1991             D)1977 

9.నూతన ప్రర్శార మిక విధానతీరామ నిం ఏ సింవతస రింలో ప్ర కటిించారు?                                                     (                ) 

    A) 1948           B) 1956              C) 1977          D) 1991   

10.పంచవర్ష పరణాళికలను మన భార్త దేశంలో ఏ సంవతసర్ం నుండి అమలు చేసుు న్ాార్ు               (              ) 

   A)1951             B)1960                  C) 1970        D) 1947 

 

 

 



II.ఈ క్రంది ఖాళీలను పూర ంచండి?                                            10×1/2 =5 Marks  

11భార్త దేశంలో .ర ైతువార  పద్ధతిని పరవేశపెట్టినబ్రరట్టష్ గవర్ార్ –_________________________ 

12.2011 జన్ాభా లెకకల పరకార్ంగా భార్తదేశం జన్ాభా ఎంత? ________________________^ 

13.భార్త దేశంలో జాతీయాదాయమును అంచన్ా వేసే సంసథ ఏది? _____________________ 

14.భార్తదేశంలో అతి తకుకవ జనసాంధ్రత గల రాషి్టరము ఏది? _______________________ 

15.కనీస మద్ధతు ధ్ర్లను_____________________సంవతసర్ంలో పరకట్టంచార్ు.  

16.పరపంచ హర త విపలవ పితామహుడు ఎవర్ు _________________________________ 

17.జనతా పార శ్రా మికవిధాన తీరాానం ________________________సంవతసర్ంలో పరకట్టంచార్ు.  

18.పంచవర్ష పరణాళికలకు అధ్యక్షులుఎవర్ు __________________________  

19.భార్తదేశంలో ఇపపట్టవర్కు _________________________పంచవర్ష పరణాళికలు  

20 భార్తదేశంలో నీతిఆయోగుా _______________________సంవతసర్ంలో ఏరాపట్ు చేశ్ార్ు.  

III. ఈ క్రంది పరశాలకు ఒకట్ట లేదా ర ండు వాకాయలలో సమాధాన్ాలు  రాయండి. 5×1=5Marks  

21. జాతీయాదాయం?  

 

 

22. జన సాంద్రత?  

 

 

23. హర త విపల వం? 

 

 

24.మార కట్టంగ్ ద్శలు?  

 

 

25.పంచవర్ష పరణాళికలు?  

 

IV.ASSINGNMENT  


