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ਸਮਾ:ਂ                                                                                                                                                           ਕੱੁਲ ਅੰਕ: 40 

ਪਸ਼ਨ 1. ਸਥਾਨਕ ਪਡੂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹ?ੈ 

                    ੳ.  ਗਾਮ ਪੰਚਾਇਤ                ਅ. ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ  

                       ੲ.  ਪਿਰਸ਼ਦ                 ਸ. ਉਪਰੋਕਤ  

ਪਸ਼ਨ2. ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ/ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦ ੇਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ।  

       ੳ. ਬਲਾਕ ਿਵਕਾਸ ਤ ੇਪੰਚਾਇਤ ਅਿਧਕਾਰੀ       ਅ. ਬਲਾਕ ਸਮੰਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ 

              ੲ. ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਿਵਕਾਸ)   ਸ.  ਿਡਪਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨਰ 

ਪਸ਼ਨ3. ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਂਹ ੋਸਿਕਆ 

                   ੳ. ਗ਼ਰੀਬੀ                                          ਅ. ਗੁੱਟਬੰਦੀ          

                         ੲ.  ਧੰਨ ਦੀ ਘਾਟ                                  ਸ. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰ ੇ

ਪਸ਼ਨ4. ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੰਿਵਧਾਨ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਤ ੇਅਨੁਸੂਚੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ?ੈ 

                ੳ. ਭਾਗ 9-A ਅਨੁਸੂਚੀ 12                       ਅ. ਭਾਗ 9 ਅਨੁਸੂਚੀ 11   

                     ੲ. ਭਾਗ   73 ਅਨੁਸੂਚੀ 9                         ਸ. ਭਾਗ 14 ਅਨੁਸੂਚੀ 12 

ਪਸ਼ਨ 5.(i) ਗਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚਣੋ ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਭਾਗ ਨਹੀ ਂਲਦਾ, ਕੇਵਲ ਿਪੰਡ ਦ ੇਸਮੂਹ ਮੱਤਦਾਤਾ ਭਾਗ ਲਦ ੇਹਨ।  

     (ii) ਗਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ ਿਪੰਡ ਭਾਗ ਲੈਦਾ ਹ।ੈ \ 

                ੳ. ਪਿਹਲਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹ ੈ                         ਅ. ਦਜੂਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹ ੈ



ੲ. ਦੋਨੋ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹਨ                      ਸ. ਦੋਨੋ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹਨ 

ਪਸ਼ਨ 6. (i) ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਹਤੁ ਛੋਟੇ ਨਗਰ ਭਾਵ ਪਿਰਵਰਤਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਬੰਧ ਚਲਾਉਦਂੀ ਹ ੈ

ii ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਿਪੰਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਬੰਧ ਚਲਾਉਦਂੀ ਹ।ੈ

                ੳ. ਪਿਹਲਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹ ੈ                         ਅ. ਦਜੂਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹ ੈ

ੲ. ਦੋਨੋ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹਨ                      ਸ. ਦੋਨੋ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹਨ 

ਪਸ਼ਨ 7. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਆਧੁਿਨਕ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀ ਂਹ?ੈ 

                 ੳ. ਮਾਨਵਵਾਦ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼           ਅ. ਸੁਤੰਤਰ ਤ ੇਖੁਲੇ ਿਵਉਪਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

                  ੲ. ਕੁਦਰਤੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ        ਸ. ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ 

ਪਸ਼ਨ. 8.(i)  ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਨੰੂ ਜਰਰੂੀ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ 

           (ii) ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਚਾਹੁਦੰੇ ਸਨ ਿਕ ਰਾਜ ਮਨੁਖ ਦੇ ਆਰਿਥਕ ਕੰਮਾਂ ਿਵੱਚ ਜਰਰੂੀ ਦਖਲ ਦੇਵ।ੇ

ੳ. ਮਾਨਵਵਾਦ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵਾਸ਼           ਅ. ਸੁਤੰਤਰ ਤ ੇਖੁਲੇ ਿਵਉਪਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

            ੲ. ਕੁਦਰਤੀ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ        ਸ. ਮਨੱੁਖ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤ ੇਿਵਸ਼ਵਾਸ਼ 

ਪਸ਼ਨ 9.  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਿਕਸ ਨਿਹਰ ਿਵੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪੋਰਟ ਟਰਸਟ ਹੈ

ੳ ਜਲੰਧਰ ਅ ਅੰਿਮਤਸਰ

ੲ ਰਪੂਨਗਰ ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਵੀ ਨਹੀ ਂ

ਪਸ਼ਨ 10. ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਸਬੰਧ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨਾਲ ਹ।ੈ  ਇਹ ਕਥਨ ਿਕਸਦਾ ਹ?ੈ 

                ੳ. ਹਲੋਵੈਲ                                ਅ. ਲਾਸਕੀ  

               ੲ. ਸਰਟੋਰੀ                                   ਸ. ਪਲੈਟ ੋ

ਪਸ਼ਨ 11. ਜਦ ਅਸੀ ਂਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਸਮਾਿਜਕ, ਆਰਿਥਕ, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਅਤ ੇਬੌਿਧਕ ਪੱਖ ਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦ ੇਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਿਕਸ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਲ 
ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦ ੇਹਾਂ।  

                      ੳ. ਮਾਰਕਸਵਾਦ                        ਅ. ਗਾਂਧੀਵਾਦ      

                             ੲ. ਨਾਜੀਵਾਦ                            ਸ. ਉਦਾਰਵਾਦ 

ਪਸ਼ਨ 12. ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਿਨੱਜੀਕਰਨ ਅਤ ੇਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ(ਐਲ ਪੀ ਜੀ) ਿਕਸ ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਹ?ੈ  

                      ੳ. ਪੁਰਾਤਨ ਉਦਾਰਵਾਦ                ਅ. ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦ         

                             ੲ. ਆਧੁਿਨਕ ਉਦਾਰਵਾਦ             ਸ.  ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਂ

ਪਸ਼ਨ 13ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚੋ ਿਕਹੜੀ ਨਿਹਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਸੰਥਾ ਨਹੀ ਂਹ ੈ

                     (ੳ) ਨਗਰ ਿਨਗਮ                 (ਅ) ਨਗਰਪਾਿਲਕਾ ਪਿਰਸ਼ਦ 

                      (ੲ) ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ               (ਸ) ਗਾਮ ਪੰਚਾਇਤ 

ਪਸ਼ਨ 14. ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਨਾ ਿਸਰਫ ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ ਿਦੱਤਾ ਸਗ ਉਸਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਿਸਆ।  ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੰੂ

                  ੳ. ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ               ਅ. ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਮੰਿਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ  



     ੲ ਆਦਰਸ਼ ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ ਨਵ ਸਾਮਵਾਦ ਦਾ ਿਪਤਾ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ  

ਪਸ਼ਨ 15. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਿਕਤਾਬ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਿਲਖੀ ਹੋਈ ਹ।ੈ  

                   ੳ. ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਖੋਜ                               ਅ. ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੇਰ ੇਤਜ਼ਰਬੇ        

                    ੲ. ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ                                  ਸ. ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ 

ਪਸ਼ਨ 16. ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ______________ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਿਵਚ ਸਨ

ੳ ਰਿਹਤ ਅ ਰਾਜ ਰਿਹਤ

ੲ ਧਰਮ ਰਿਹਤ ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਪੇਸ਼ਨ  

17. ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਪਿਰਵਰਨ ਅਤ ੇਇਿਤਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਨ।  

                              ੳ. ਆਰਥਕ                                      ਅ. ਸਮਾਿਜਕ          

                             ੲ. ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇਸ਼ ਿਪਆਰ               ਸ. ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀ।ਂ  

ਪਸ਼ਨ 18. ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਿਵਚਾਰਧਾਰਾ ਨੰੂ ਚੀਨ ਿਵੱਚ ਿਕਸਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ? 

                               ੳ. ਲੈਿਨਨ ਨੇ                                ਅ. ਸਟਾਿਲਨ        

                                 ੲ. ਿਹਟਲਰ                                ਸ. ਮਾਓ ਜ਼ੇ ਤੁੰਗ 

ਪਸ਼ਨ 19. (i) ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ , ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਤ ੇਸਰਕਾਰ ਦ ੇਗਲਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਜਨ ਸਿਹਭਾਗਤਾ ਕਹਾਉਦਾ ਹ ੈ

             (ii) ਕੇਵਲ ਚੋਣਾ ਲੜਨਾ ਹੀ ਜਨ ਸਿਹਭਾਗਤਾ ਕਹਾਉਦਾ ਹ ੈ              

                ੳ. ਪਿਹਲਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹ ੈ                         ਅ. ਦਜੂਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹ ੈ

ੲ. ਦੋਨੋ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹਨ                     ਸ. ਦੋਨੋ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹਨ 

ਪਸ਼ਨ 20. ਜਦ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜਾਂ ਵਾਧ ੂਧੰਨ ਮਜ਼ਦਰੁਾਂ ਨੰੂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਕਸ ਿਸਧਾਂਤ ਵੱਲ ਹ ੈ? 

                 ੳ. ਸ਼ੇਣੀ ਯੱੁਧ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ                     ਅ. ਰਾਜ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ          

                  ੲ. ਦਵੰਦਵਾਦ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ                   ਸ. ਵਾਧ ੂਮੁੱਲ ਦਾ ਿਸਧਾਂਤ।  

ਪਸ਼ਨ 21. ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਿਵਚਾਰਾਂ ਤ ੇਿਕਸਦਾ ਪਭਾਵ ਿਪਆ? 

                   ੳ. ਮਾਤਾ ਪੁਟਿਲਬਾਈ                        ਅ. ਧਾਰਿਮਕ ਗੰਥਾਂ ਦਾ      

                     ੲ. ਮਹਾਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ               ਸ. ਉਪਰਕੋਤ ਸਾਰ ੇ

ਪਸ਼ਨ 22. ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ___________ ਨੰੂ ਸੱਿਤਆਗਿਹ ਲਈ ਜ਼ਰਰੂੀ ਮੰਨਦ ੇਸਨ ।  - 

 

ਪਸ਼ਨ 23.  ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸ਼ਬਦ ................... ਦਾ ਪਤੀਕ ਹੈ

 ਓ. ਕਾਨੰੂਨੀ  ਸ਼ਕਤੀ          ਅ. ਅੰਤਰ ਿਨਰਭਰਤਾ 



 ਏ. ਸੰਸਥਾ          ਸ. ਸੀਮਾਵ   

ਪਸ਼ਨ 24. ਜਦ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦ ੇਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹ ੈਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਿਕਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਹ?ੈ 

                        ੳ. ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ                   ਅ.  ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ            

                          ੲ. ਸਾਮਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ                        ਸ. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 

ਪਸ਼ਨ 25. ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ  ਨਾਮ ਹ?ੈ 

                   ੳ. ਭਾਰਤ ਇਕ ਖੋਜ                              ਅ. ਮੇਰ ੇਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਗਾਥਾ         

                   ੲ.  ਰਸੀਦੀ ਿਟਕਟ                                 ਸ. ਸੱਚ ਨਾਲ ਮੇਰ ੇ ।  

ਪਸ਼ਨ 26. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ ਿਕਹੜੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀ ਂਹ।ੈ  

                        ੳ. ਵਰਣ ਪਣਾਲੀ                        ਅ . ਅਮਾਨਤਦਾਰੀ ਪਣਾਲੀ        

                   ੲ. ਸਜਾ ਨਹੀ ਂਸੁਧਾਰ                     ਸ.  ਵੋਟ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਿਸਰਫ ਅਮੀਰਾਂ ਨੰੂ।  

ਪਸ਼ਨ 27. ਸ਼ਿਹਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ______ ਲਈ ਸਥਾਨ ਰਾਖਵ ਰੱਖ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ।  

                   ੳ. ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ         ਅ. ਕੇਵਲ ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ  

                        ੲ. ਇਸਤਰੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਿਚਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤ ੇਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਲਈ                    ਸ.ਕੇਵਲ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼ੇਣੀਆਂ ਲਈ 

ਪਸ਼ਨ 28. ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚੰਗ ੇਉਦਸ਼ੇ ਦੀ ਪਾਪਤੀ ਲਈ ਿਕ ਜ਼ਰਰੂੀ ਮੰਨਦ ੇਸਨ? 

                  ੳ. ਧੰਨ ਨੰੂ                            ਅ  . ਿਮਹਨਤ ਨੰੂ     

                ੲ. ਚੰਗ ੇਸਾਧਨਾਂ ਨੰੂ               ਸ. ਿਕਸਮਤ ਨੰੂ 

ਪਸ਼ਨ 29.  ਸੰਮਤੀ  ਰਾਜ ਦੀ ਿਕਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹ?ੈ 

                       ੳ. ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ                  ਅ  . ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ 

                       ੲ. ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ              ਸ. ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਂ

ਪਸ਼ਨ 30. ਿਪੰਡ ਿਵੱਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਅਤ ੇਡੇਅਰੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਿਕਸ ਦੀ ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ ਹ?ੈ 

                       ੳ.  ਗਾਮ ਪੰਚਾਇਤ  ਦੀ                 ਅ  . ਨਗਰ ਪਾਿਲਕਾ ਦੀ       

                    ੲ.  ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦ                    ਸ. ਿਕਸ ੇਦੀ ਵੀ ਨਹੀ ਂ

ਪਸ਼ਨ 31. ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪਣਾਲੀ ਨੰੂ ਸਿਥਰ ਅਤ ੇਮਜਬੂਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸ ਤੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ 

                         ੳ. ਬਹ ੁਦਲ ਪਣਾਲੀ                    ਅ .      

                    ੲ. ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਇਕਰਪੂਤਾ           ਸ.  ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਈ ਿਮਆਦ   

ਪਸ਼ਨ 32. ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਿਨਸ਼ਾਨ _______ ਹੈ। 

                    ੳ. ਹੱਥ              ਅ. ਕਮਲ ਦਾ ਫੱਲ         

                     ੲ. ਤੱਕੜੀ                           ਸ. ਹਾਥੀ 

ਪਸ਼ਨ 33. _______ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਹਨ। 



                  ੳ. ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ       ਅ. ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਮਾ   

                   ੲ. ਸੁਨੀਲ ਚੰਦਰਾ        ਸ. ਪਕਾਸ਼ ਰਾਵਤ  

 

ਪਸ਼ਨ 34. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਹਣੁ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹ ੋਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।  

                       ੳ. 11                                            ਅ. 17      

                        ੲ. 15                                           ਸ. 14 

ਪਸ਼ਨ 35. ਜਦ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਣਾਲੀ ਿਨਵੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਿਨਕਾਸਾਂ ਿਵੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਿਕਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪਭਾਵ ਪਦਾ ਹ?ੈ 

                              ੳ. ਦੇਸ਼ ਦ ੇਅੰਦਰਨੂੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ       ਅ  . ਦੇਸ਼ ਦ ੇਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ     

                       ੲ. ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਨੂੀ ਅਤ ੇਬਾਹਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ     ਸ. ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀ ਂ

ਪਸ਼ਨ 36. ਜਦ ਅਸੀ ਂਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮ ਿਸਰ ਕਰ ਰਹ ੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਣਾਲੀ ਨੰੂ ਿਕਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਦ ੇਰਹ ੇਹਾਂ? 

                             ੳ. ਭੌਿਤਕ ਸਮਰਥਨ                                        ਅ  . ਸਿਹਭਾਗੀ ਸਮਰਥਨ        

                        ੲ. ਸਨਮਾਨ ਸਮਰਥਨ                                    ਸ. ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਂ

ਪਸ਼ਨ 37. ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਣਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਹ?ੈ  

                             ੳ. ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨਾ                     ਅ . ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਿਨਰਣੇ ਲੈਣ ੇ       

                       ੲ. ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਧੰਨ ਵੰਡਣਾ                                       ਸ. ਿਭਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਰੂ ਕਰਨਾ 

ਪਸ਼ਨ 38. ਦਾਤਰੀ ਅਤ ੇਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਿਕਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਿਨਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹ?ੈ 

            ੳ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ    ਅ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਾਮਵਾਦੀ ਦਲ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ)   

            ੲ. ਬਹਜੁਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ    ਸ. ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 

ਪਸ਼ਨ  39. ਿਨਰਮਾਣ ਕਾਰਜ _______  ਿਵੱਚ ਆਉਦਂਾ ਹ।ੈ   

             ੳ. ਿਨਕਾਸ ਕਾਰਜ          ਅ. ਿਨਵੇਸ਼ ਕਾਰਜ     

              ੲ. ਅੰਤਰ      ਸ. ਸੰਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਵ ਿਵਆਪਕਤਾ 

ਪਸ਼ਨ 40. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ ਿਕਹੜਾ ਸਮਾਿਜਕ ਤੱਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤਤੰਰ ਤ ੇਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀ ਂਪਾਉਦਂਾ? 

                     ੳ. ਸੰਪਰਦਾਇਕਤਾ                                ਅ . , ਿਤਉਹਾਰ          

                 ੲ. ਜਾਤੀਵਾਦ                                          ਸ. ਛੂਤ-ਛਾਤ 


