
  ਬਾਰ�ਵ� ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ 

 Trade – Cooperative Management ਕੋਡ – (187) 

Paper - 1 – Book Keeping   

ਭਾਗ – (ੳ) 

ਬਹੁ ਿਵਕਲਪੀ ਪ�ਸ਼ਨ :-  

(1) ਇੱਕ ਤਲਪਟ ਹੈ?  

(a) ਵਾਸਤਿਵਕ ਖਾਤਾ ਹੈ 

(b) ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਖਾਤਾ ਹੈ 

(c) ਬਕਾਇਆ ਤੀ ਸੂਚੀ ਹੈ 

(d) ਇਨ� � ਿਵੱਚ  ਕੋਈ ਨਹੀ। 

Answer: - (c) 

(2) ਬ#ਕ ਸਮਾਧਾਨ ਿਵਵਰਣ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

 

(a) ਲੈਣਦਾਰ 

(b) ਗ�ਾਹਕ 

(c) ਬ#ਕ 

(d) ਕੋਈ ਨਹੀ। 

Answer: - (b) 

(3) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ  ਿਕਹੜੀ ਗ�ਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਹੈ? 

(a) ਸਥਾਈ ਿਕਸ਼ਤ ਿਵਧੀ 

(b) ਘੱਟਦੀ ਹੋਈ ਬਕਾਇਆ ਿਵਧੀ 

(c) ਦੋਵ. (a) ਅਤੇ (b) 

(d) ਇਨ� � ਿਵੱਚ  ਕੋਈ ਨਹੀ। 

Answer: - (c) 

 



(4) ਤਲਪਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਹਨ? 

(a) ਕੱੁਲ ਿਵਧੀ 

(b) ਸੰਤੁਲਨ ਿਵਧੀ 

(c) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵ. 

(d) ਕੋਈ ਨਹੀ। 

Answer: - (c) 

(5) ਇਕਿਹਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਬੈਲ.ਸ ਸ਼ੀਟ ਿਦਖਾ6ਦੀ ਹੈ? 

(a) ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 

(b) ਇਸਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 

(c) ਮਾਲਕ ਦੀ ਪੰੂਜੀ 

(d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

Answer: - (d) 

(6) ਿਵੱਤੀ ਸਟੇਟਮ#ਟ ਿਵੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ� ਹਨ? 

(a) ਬਕਾਇਆ ਖਰਚੇ 

(b) ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆਮਦਨ 

(c) ਪ�ੀਪੇਡ ਖਰਚੇ 

(d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

Answer: - (d) 

(7) ਅਸਧਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ� ਹਨ? 

(a) ਚੋਰੀ ਦੁਅਰਾ ਨੁਕਸਾਨ 

(b) ਅੱਗ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ 

(c) ਹੜ�, ਦੁਰਘਨਾਵ� 

(d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

Answer: - (d) 

(8) ਬ#ਕ ਸਮਾਧਾਨ ਿਵਵਰਣ� 

 

(a) ਰੋਕੜ-ਬਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ 



(b) ਬ#ਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ 

(c) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵ. 

(d) ਇਨ� � ਿਵੱਚ  ਕੋਈ ਨਹੀ। 

Answer: - (d) 

(9) ਹਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ? 

(a) ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਬਾਜਾਰ ਮੱੁਲ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਆ6ਣਾ 

(b) ਸੰਪੱਤੀ ਿਵੱਚ ਟੱੁਟ-ਫੁੱ ਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾਪਨ ਆ6ਣਾ 

(c) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵ. 

(d) ਇਨ� � ਿਵੱਚ  ਕੋਈ ਨਹੀ। 

Answer: - (b) 

(10) ਹਾਸ ਪ�ਬੰਧ ਇੱਕ ਪ�ੀਿਕ�ਆ ਹੈ? 

(a) ਮੁਲ�ਕਣ ਸਬੰਧੀ 

(b) ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ 

(c) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵ. 

(d) ਇਨ� � ਿਵੱਚ  ਕੋਈ ਨਹੀ। 

Answer: - (b) 

(11) ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਸਟਾਕ ਹੈ? 

(a) ਚਾਲ ੂਸੰਪੱਤੀ 

(b) ਸਿਥਰ ਸੰਪੱਤੀ 

(c) ਅਮੂਰਤ ਸੰਪੱਤੀ 

(d) ਕਾਲਪਿਨਕ ਸੰਪੱਤੀ 

Answer: - (a) 

(12) ਅੰਤਮ ਸਟਾਕ ਕ�ੈਿਡਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

(a) ਵਪਾਰ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ  

(b) ਲਾਭਹਾਨੀ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ 

(c) ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ 

(d) ਇਨ� � ਿਵੱਚ  ਕੋਈ ਨਹੀ। 



Answer: - (a) 

(13) ਵਪਾਰਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਡੈਿਬਟ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਦਰਾਜ ਹਨ? 

(a) ਉਪਿਨੰਗ ਸਟਾਕ 

(b) ਖ�ੀਦਾਰੀਆਂ 

(c) ਤਨਖਾਹ� 

(d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

Answer: - (d) 

(14) ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

(a) ਖਰਚੇ 

(b) ਸੰਪੱਤੀ 

(c) ਦੇਣਦਾਰੀ 

(d) ਆਮਦਨ 

Answer: - (c) 

(15) ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵੱਚ  ਿਕਹੜੀ ਸੰਪੱਤੀ ਹੈ? 

(a) ਮਸ਼ੀਨਰੀ 

(b) ਿਬਲਿਡੰਗ 

(c) ਫਰਨੀਚਰ 

(d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

Answer: - (d) 

ਸਹੀ/ਗਲਤ             �ਤਰ 

(16) ਅੰਿਤਮ ਖਾਤੇ ਤਲਪਟ ਤ  ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।   (ਸਹੀ/ ਗਲਤ)  

Answer: (ਸਹੀ) 

(17) ਸਿਥਤੀ-ਿਵਵਰਣ ਦੇ ਦੋਹ� ਪੱਖ� ਦਾ ਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

Answer: (ਸਹੀ) 

(18) ਸਾਰੇ ਿਸੱਧੇ ਖਰਚੇ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਡੈਿਬਟ ਪੱਢ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। (ਸਹੀ/ ਗਲਤ)  



Answer: (ਗਲਤ) 

(19) ਬ#ਕ ਸਮਾਧਾਨ ਿਵਵਰਣ ਰੋਕਣ ਬਹੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ ਗਲਤ)  

Answer: (ਗਲਤ) 

(20) ਰੋਕੜ ਬਹੀ ਅਤੇ ਪਾਸ ਬੁੱ ਕ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। (ਸਹੀ/ ਗਲਤ) (ਗਲਤ) 

Answer: (ਗਲਤ) 

(21) ਗੈਰ  ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ� ਦਾ ਮੱੁਖ ਮੰਤਵ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹ� ਹੰੁਦਾ। (ਸਹੀ/ ਗਲਤ)  

Answer: (ਸਹੀ) 

(22) ਤਲਪਟ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਮਤੀ ਨੱੂ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ ਗਲਤ)  

Answer: (ਸਹੀ) 

(23) ਤਲਪਟ ਖਾਤਾ –ਬਹੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ ਗਲਤ)  

Answer: (ਗਲਤ) 

(24) ਿਸਧ�ਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਲਪਟ ਨਹ� ਿਮਲਦਾ। (ਸਹੀ/ ਗਲਤ)  

Answer: (ਗਲਤ) 

(25) ਅੰਿਤਮ ਸਟਾਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਪਟ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਦਖਾਇਆ ਜ�ਦਾ। (ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

Answer: (ਸਹੀ) 

(26) ਬ#ਕ ਸਮਾਧਾਨ ਿਵਵਰਣ ਬ#ਕ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ ਗਲਤ)  

Answer: (ਗਲਤ) 

(27) ਸ਼ਾਖ ਤਲਪਟ ਦੇ ਡੈਿਬਟ ਪੱਖ ਵੱਲ ਿਲਖੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ ਗਲਤ)  

Answer: (ਸਹੀ) 

(28) ਲਾਭ ਰਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਫੰਡ� ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਦਾਨ ਅਤੇ ਚੰਦਾ। (ਸਹੀ/ ਗਲਤ)  



Answer: (ਸਹੀ) 

(29) ਖਰਿਚਆਂ ਉਪਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ ਲਾਭ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

Answer: (ਸਹੀ) 

(30) ਿਘਸਾਵਟ ਇੱਕ ਗਰੈ-ਰੋਕੜੀ ਖਰਚ ਹੈ। (ਸਹੀ/ ਗਲਤ)  

Answer: (ਸਹੀ) 

 

ਖਾਲੀ ਥਾਵ� ਭਰ ੋ

(31) ਤਲਪਟ ਪੁਸਤਕ� ਦੀ………….ਦਾ ਪ�ਮਾਣ ਹੈ। (ਸੁਧਤਾ, ਲੇਖੇ) 

Answer: ਸ਼ੱੁਧਤਾ 

(32) ਬ#ਕ ਸਮਾਧਾਨ ਿਵਵਰਣ …………. ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। (ਗ�ਾਹਕ, ਬ#ਕ)  

Answer: ਗ�ਾਹਕ 

(33) ਹਾਸ ਸਥਾਈ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਮੱੁਲ ਿਵੱਚ……….ਨੰੂ ਦਰਸਾ6ਦਾ ਹੈ। (ਕਮੀ, ਵਾਧੇ) 

Answer: ਕਮੀ 

(34) ਹਾਸ…………ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। (ਸਥਾਈ, ਚਾਲ)ੂ 

Answer: ਸਥਾਈ 

(35) ਨਵ� ਕਾਢ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਸੱੁਟ ਦੇਣਾ…………ਕਹਾ6ਦਾ ਹੈ। (ਆਪ�ਚਲਨ, ਹਾਸ) 

Answer: ਆਪ�ਚਲਨ 

(36) ਸਾਰੇ ਿਸੱਧੇ ਖਰਚੇ…………….ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਿਲਖੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। (ਵਪਾਰਕ, ਲਾਭ ਹਾਨੀ) 

Answer: ਵਪਾਰਕ 



(37) ਵਪਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਇਆ ਲਾਭ…………….ਖਾਤਾ ਿਦਖਾ6ਦਾ ਹੈ। (ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ, ਵਪਾਰਕ 

ਖਾਤਾ) 

Answer: ਲਾਭਹਾਨੀ ਖਾਤਾ 

(38) ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੰੂ………..ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।  (ਦੇਣਦਾਰੀ, ਸੰਪੱਤੀ) 

Answer: ਦੇਣਦਾਰੀ 

(39) ਖਰਿਚਆਂ Wਪਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੰੂ……………ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। (ਲਾਭ, ਛੋਟ) 

Answer: ਲਾਭ 

(40) ਉਪਿਨੰਗ ਸਟਾਕ……..ਖਾਤੇ ਦੇ ਡੈਿਬਟ ਪੱਖ ਿਵੱਚ ਆ6ਦਾ ਹੈ। (ਲਾਭ-ਹਾਨੀ, ਵਪਾਰਕ) 

Answer: ਵਪਾਰਕ 

(41) …………ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਥੋੜੇ ਸਮ. ਿਵੱਚ ਕਰਨੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਚਾਲ,ੂ ਸਥਾਈ) 

Answer: ਚਾਲ ੂ

(42) ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ…….ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਹਨ। (ਚਾਲ,ੂ ਸਥਾਈ) 

Answer: ਸਥਾਈ 

(43) ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆਮਦਨ……….ਹੰੁਦੀ ਹੈ। (ਸੰਪੱਤੀ, ਦੇਣਦਾਰੀ) 

Answer: ਸੰਪੱਤੀ 

(44) ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ……………ਸੰਸਥਾ ਹੈ। (ਗੈਰ ਲਾਭ ਕਾਰੀ, ਲਾਭਕਾਰੀ) 

Answer: ਗੈਰ ਲਾਭ ਕਾਰੀ 

(45) ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ……………ਖਾਤਾ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਆਮਦਨ-ਖਰਚਖਾਤਾ, ਲਾਭਹਾਨੀ  

ਖਾਤਾ) 

Answer: ਆਮਦਨ-ਖਰਚਖਾਤਾ 

ਸਹੀ ਿਮਲਾਨ ਕਰ ੋ



(46) (1) ਲਾਭਹਾਨੀ ਖਾਤਾ     (a) ਿਸੱਧੇ ਖਰਚੇ 

(2) ਵਪਾਰਕ ਖਾਤਾ    (b) ਅਿਸੱਧੇ ਖਰਚੇ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(47) (1) ਪ�ਾਪਤੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤਾ   (a) ਨ�-ਮਾਤਰ ਖਾਤਾ  

(2) ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਖਾਤਾ   (b) ਵਾਸਤਿਵਕ ਖਾਤਾ  

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(48) (1) ਅਦਾਇਗੀ     (a) ਸਾਲ ਦੌਰਾਰਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਖਰਚ ਕੱੁਲ ਖਰਚ 

(2) ਖਰਚ     (b) ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਲ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(49) (1) ਵਸੂਲੀ    (a) ਚਾਲ ੂਸਾਲ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨ  

(2) ਆਮਦਨ    (b) ਚਾਲ ੂਸਾਲ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੱੁਲ ਰਕਮ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(50) (1) ਗੈਰ-ਵਪਾਿਰਕ ਸੰਸਥਾਵ�   (a) ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ  

(2) ਵਪਾਿਰਕ ਸੰਸਥਾਵ�    (b) ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਖਾਤਾ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(51) (1) ਸਿਥਰ ਪੰੂਜੀ ਖਾਤਾ    (a) ਕ�ੈਿਡਟ ਜ� ਡੈਿਬਟ ਬਕਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 

(2) ਅਸਿਥਰ ਪੰੂਜੀ ਖਾਤਾ    (b) ਹਮੇਸ਼ਾ ਕ�ੈਿਡਟ ਬਕਾਇਆ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(52) (1) ਸ਼ਾਖਾ      (a) ਮੂਰਤ ਸੰਪੱਤੀ  

(2) ਿਬਲਿਡੰਗ     (b) ਅਮੂਰਤ ਸੰਪੱਤੀ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(53) (1) ਪਾਣੀ ਦਾ ਿਬੱਲ    (a) ਲੰਬ ੇਸਮ. ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ  

(2) ਮਕਾਨ ਦਾ ਲੋਨ    (b) ਚਾਲ ੂਦੇਣਦਾਰੀ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(54) (1) ਸਰਕਾਰੀ ਗ��ਟ    (a) ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਗ��ਟ 



(2) ਿਵਕਾਸ ਗ��ਟ    (b) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗ��ਟ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(55) (1) ਚੰਦਾ    (a) ਤੋਹਫ ੇਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

(2) ਦਾਨ   (b) ਮ#ਬਰ� ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਸਮ. ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(56) (1) ਪ�ਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ   (a) ਗੈਰ ਵਪਾਿਰਕ ਸੰਸਥਾ  

(2) ਚੈਰੀਟੇਬਲ    (b) ਵਪਾਿਰਕ ਸੰਸਥਾ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(57) (1) ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤਾ  (a) ਇਸ ਿਵੱਚ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇੰਦਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ  

(2) ਨਕਦੀ ਵਹੀ    (b) ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਮਤੀ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(58) (1) ਉਪਿਨੰਗ ਸਟਾਕ   (a) ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ  

(2) ਤਨਖਾਹ�    (b) ਵਪਾਰ ਖਾਤਾ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(59) (1) ਫਰਨੀਚਰ/ਪਲ�ਟ   (a) ਚਾਲ ੂਸੰਪੱਤੀ  

(2) ਬ#ਕ ਿਵੱਚ ਰੋਕੜ   (b) ਸਥਾਈ ਸੰਪੱਤੀ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(60) (1) ਡੈਿਬਟ    (a) ਆਮਦਨ  

(2) ਕ�ੈਿਡਟ    (b) ਖਰਚੇ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪ!ਸ਼ਨ 

(61) ਤਲਪਟ ਤ  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(62) ਜੋੜ ਿਵਧੀ ਕੀ ਹੈ? 

(63) ਬ#ਕ ਿਵਵਰਣ ਤ  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(64) ਹਾਸ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਲਖੋ? 



(65) ਲਾਭ ਰਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਿਕਹੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

(66) ਹਾਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਿਲਖੋ? 

(67) ਲਾਭ ਰਿਹਤ ਸੰਗਠਨਾ ਦੇ ਿਵੱਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਿਲਖੋ? 

(68) ਪ�ਾਪਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਿਲਖੋ? 

(69) ਵਪਾਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਿਲਖੋ? 

(70) ਬ#ਕ ਸਮਾਧਾਨ ਿਵਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਿਕ6 ਹੈ? 

(71) ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਤ  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(72) ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਿਲਖ ? 

(73) ਿਸਧ�ਤ ਦੀ ਅਸੱੁਧੀ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

(74) ਤਲਪਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਭ ਿਲਖੋ? 

(75) ਖਾਸ ਦਾਨ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

(76) ਿਘਸਾਵਟ ਦੀ ਘਟੱਦੀ ਹੋਈ ਿਵਧੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

(77) ਸ਼ੁਕਰਾਨ[  ਤ  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(78) ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤ  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(79) ਸ�ਝੇਦਾਰ� ਦੇ ਹੱਕ� ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

(80) ਹਾਸ ਲਗਾੳਬਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਚਰਚ ਕਰੋ? 

ਛੋਟੇ ਪ!ਸ਼ਨ 

(81) ਲਾਭ ਰਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦਾ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

(82) ਸਿਥਰ ਪੰੂਜੀ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਅਸਿਥਰ ਪੰੂਜੀ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

(83) ਕੱੁਲ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੱੁਧ ਲਾਭ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

(84) ਸਾਝੇਦਾਰ� ਦੇ ਕਰੱਵ� ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

(85) ਤਲਪਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ? 

(86) ਲਾਭ ਰਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ? 

(87) ਹਾਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਿਕਸ਼ਤ ਵੀੱ ਦੇ ਲਾਭ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

(88) ਪ�ਾਪਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤੇ ਤ  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਰੋਕੜ ਬਹੀ ਅਤੇ ਪ�ਾਪਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ 

ਦੱਸੋ? 

(89) ਪ�ਾਪਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਆਮਦਲ ਖਰਚ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ? 

(90) ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਰੂਰੀ ਤੱਤ� ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

(91) ਤਲਪਟ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਦੱਸੋ? 



(92) ਬ#ਕ ਸਮਾਧਾਨ ਿਵਵਰਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਲਖੋ? 

(93) ਸਮਾਯੋਜਨ ਤ  ਤੁਸ� ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 

(94) ਟੈਲੀ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾ^ਚਰ� ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? 

(95) ਿਤਆਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ? 

(96) ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੋ? 

(97) ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤਾ ਕੀ ਹੈ? 

(98) ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

(99) ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਖਾਤੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚਾਰ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਿਲਖੋ? 

(100) ਿਵਰਾਸਤ ਤੇ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਬਾਰ#ਵ$ ਵੋਕਸ਼ੇਨਲ 

 Trade – Cooperative Management ਕੋਡ – (188) 

Paper - 2 – Application of Management  

ਭਾਗ – (ੳ) 

ਬਹੁ ਿਵਕਲਪੀ ਪ�ਸ਼ਨ :-  

(101) ਪ�ਬੰਧ ਕੀ ਹੈ?  

(e) ਕਲਾ  

(f) ਿਵਿਗਆਨ 

(g) ਦੋਵ. 

(h) ਇਨ� � ਿਵੱਚ  ਕੋਈ ਨਹੀ। 

Answer: - (c) 

(102) ਿਵਿਗਆਨ ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਿਪਤਾ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦ� ਹੈ? 

(a) ਐਫ.ਡਬਲਯ.ੂਟੇਲਰ 

(b) ਆਰ.ਐਨ.ਟੈਗੋਰ 

(c) ਦੋਵ.  

(d) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ  ਕੋਈ ਨਹ�। 

Answer: - (a) 

(103) ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਮੱੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ................. ਪਧੱਰ ਹਨ? 

(a) 11 

(b) 3 

(c) 8 

(d) 2 

Answer: - (b) 

(104) ਹੈਨਰੀ ਿਫਯੋਲ ਨ[  ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਿਕੰਨ[  ਿਸਧ�ਤ ਿਦੱਤੇ ਹਨ? 

(a) 5 

(b) 14 

(c) 10 



(d) 1 

Answer: - (b) 

(105) ਟੇਲਰ ਨ[  ਿਕੰਨ[  ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਿਹਰ� ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ? 

(a) 8 

(b) 0 

(c) ਕੋਈ 

(d) ਇਨ� � ਿਵੱਚ  ਕੋਈ ਨਹ�। 

Answer: - (a) 

(106) ਯੋਜਨਾ ...................... ਹੈ? 

(a) ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕੰਮ 

(b) ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� 

(c) ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ  

(d) ਸਮ. ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ 

Answer: - (a) 

(107) ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ .ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 

(a) ਖਾਲੀ ਸਮ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 

(b) ਗੱਪਾ ਮਾਰਨ ਲਈ 

(c) ਫਾਲਤੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 

(d) ਪ�ਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਿਵਰੱੁਧ ਲੜ�ਨ ਲਈ। 

Answer: - (d) 

(108) ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ............... ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ? 

(a) ਸਿਥਰ 

(b) ਬਦਲਦਾ 

(c) ਦੋਵ. (A) ਅਤੇ (B) 

(d) ਕੋਈ ਨਹ� 

Answer: - (b) 

(109) ਨਵ� ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ ਸਾਲ................. ਿਵੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 

(a) 1956 



(b) 1800 

(c) 1991 

(d) 1968 

Answer: - (c) 

(110) ਿਸੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਨ .............. ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ? 

(a) ਸਾਰੀ ਉਮਰ 

(b) ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ 

(c) ਹਰ ਵੇਲੇ 

(d) ਕਦੀ ਨਹ� 

Answer: - (b) 

(111) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ  ਿਕਹੜੀ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨਹ� ਹੈ? 

(a) ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

(b) ਸਮ� ਅਿਧਐਨ 

(c) ਗਤੀ ਅਿਧਐਨ 

(d) ਪੌਿਦਆਂ ਦਾ ਅਿਧਐਨ। 

Answer: - (d) 

(112) ਇਹਨ� ਿਵੱਚ  ਿਕਹੜੀ ਨਵ� ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਹੈ? 

(a) ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ 

(b) ਿਨੱਜੀਕਰਨ 

(c) ਉਦਾਰੀਕਰਨ 

(d) ਖੇਡਣਾ 

Answer: - (d) 

(113) ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨ[ ਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

(a) ਸਮਝਦਾਰੀ 

(b) ਇਮਾਨਦਾਰ 

(c) ਿਨਰਪੱਖਤਾ 

(d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

Answer: - (d) 



(114)  ਭਰਤੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕੰਮ ਹੈ? 

(a) ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ 

(b) ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ 

(c) ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ 

(d) ਕੋਈ ਨਹੀ 

Answer: - (a) 

(115) ਸੰਗਠਨਾਤਮ ਢ�ਚਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? 

(a) ਅਿਧਕਾਰ ਦੇ ਪਧੱਰ 

(b) ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੱਧਰ 

(c) ਦੋਵ. 

(d) ਕੋਈ ਨਹ�। 

Answer:- (a) 

ਸਹੀ/ਗਲਤ 

(116) ਕੀ ਪ�ਬੰਧ ਨੰੂ ਿਕੱਤਾ ਨਹ� ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:- (ਗਲਤ) 

(117) ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਿਥਉਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੱੁਖੀ ਲੋੜ� ਦੇ ਪੰਜ ਪਧੱਰ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:- (ਸਹੀ) 

(118) ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈਨਰੀ ਿਫਯੋਲ ਹੈ। 

Answer:- (ਸਹੀ) 

(119) ਮਸ਼ੀਨ, ਪਦਾਰਥ, ਪ�ਬੰਧ, ਆਦਮੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:- (ਸਹੀ) 

(120) ਪ�ਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲੱਣ ਵਾਲੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:- (ਸਹੀ) 



(121) ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਿਬਆਨ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:- (ਸਹੀ) 

(122) ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬੌਿਧਕ ਪ�ਿਕ�ਆ ਨਹ� ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:- (ਗਲਤ) 

(123) ਪ�ਮੱੁਖ ਬਜਟ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਬਜਣ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:- (ਸਹੀ) 

(124) ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵ� ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:- (ਸਹੀ) 

(125) ਪ�ਰੇਨਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:- (ਸਹੀ) 

(126) ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨ[ ਤਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:- (ਗਲਤ) 

(127) ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਖਰੇ – ਵਖੱਰੇ ਨਹ� ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:- (ਗਲਤ) 

(128) ਸੰਗਠਨ ਢਾਚ. ਦੇ ਪੰਜ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:- (ਗਲਤ) 

(129) ਉਤਪਾਦਨ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਨਹ� ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer:- (ਗਲਤ) 

(130) ਬਜਟ ਭਾਵੀ ਲੋੜ� ਦਾ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 

Answer:- (ਸਹੀ) 



ਖਾਲੀ ਥਾਵ� ਭਰੋ:- 

(131) ਪ�ਬੰਧ ਦੁਜੀਆਂ ਤ  .................... ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। (ਕੰਮ/ਪੈਸਾ) 

Answer: - (ਕੰਮ) 

(132) ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ................... ਪਧੱਰ ਹਨ। (ਿਤੰਨ/ਪੰਜ) 

Answer: - (ਿਤੰਨ) 

(133) ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਿਪਤਾ ............ ਹੈ। (ਐਫ਼.ਡਬਲਯ.ੂਟੇਲਰ/ਹੈਨਰੀ ਿਫਯੋਲ) 

Answer: - (ਐਫ.ਡਬਲਯ.ੂਟੇਲਰ) 

(134) ਮੁਰੰਮਤ ਅਿਧਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ� ਦੀ ................... ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਮੁਰੰਮਤ/ਖਰਾਬ) 

Answer: - (ਮੁਰੰਮਤ) 

(135) ਬਜਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜaਮ ............... ਿਵਉਤ� ਹਨ। (ਇਕਿਹਰੀ/ਪੱਕੀਆਂ) 

Answer: - (ਇਕਹੀਰੀ) 

(136) ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ............... ਹੈ। (ਦਾਅਪੇਚ/ਉਦੇਸ਼) 

Answer: - (ਦਾਅਪੇਚ) 

(137) ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ...................... ਸਰੋਤ ਹਨ। (ਦੋ/ਪੰਜ) 

Answer: - (ਦੋ) 

(138) ਇੰਟਰਿਵਊ .................. ਪ�ਿਕ�ਆ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। (ਭਰਤੀ/ਪ�ਬੰਧ) 

Answer: - (ਭਰਤੀ) 

(139) ................... ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤ  ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਿਗਆਨ ਅਤੇ ਮੂਝ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆਂ ਹੈ। 

(ਸੰਚਾਰ/ਪ�ਬੰਧ) 

Answer: - (ਸੰਚਾਰ) 

(140) ਸੰਚਾਰ ਿਵੱਚ ..................... ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। (ਸੰਦੇਸ਼/ਪੈਸਾ) 



Answer: - (ਸੰਦੇਸ਼) 

(141) ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਮ ਦਾ .............. ਕਰਨਾ। (ਮੁਲ�ਕਣ/ਫੈਸਲਾ) 

Answer: - (ਮੁਲ�ਕਣ) 

(142) ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨ[ ਤਾ ............. ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ/ਗੁਸੈਲ) 

Answer: - (ਬੁੱ ਧੀਮਾਨ) 

(143) ਪ�ੇਰਨਾ ਦੇ ਮੱੁਖ ............... ਪ�ਕਾਰ ਹਨ। (ਦੋ/ਪੰਜ) 

Answer: - (ਦੇ) 

(144) ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਵੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ....................... ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। (ਮਾਲਕ/ਕਾਮੇ) 

Answer: - (ਮਾਲਕ) 

(145) ਨਕਾਰਆਤਮ ਪ�ੇਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ..................... ਹੈ। (ਸਜਾ ਦੇਣਾ/ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ) 

Answer: - (ਸਜਾ ਦੇਣਾ) 

ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:- 

(146) (1) ਪ�ਬੰਧ      (a) ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਸੋਚ, ਤਕਨੀਕ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ  

(2) ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ�ਬੰਧ    (b) ਕਲਾ, ਿਕੱਤਾ, ਿਵਿਗਆਨ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(147) (1) ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ      (a) ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀਆਂ। 

(2) ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ      (b) ਮਸ਼ੀਨ�, ਪਦਾਰਥ, ਆਦਮੀ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(148) (1) ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ           (a) ਿਨਰਾਰਾਨੀ ਕਰਨਾ। 

(2) ਕੰਟਰੋਲ           (b) ਕਦ , ਿਕਵ., ਕੀ ਕਰਨਾ। 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(149) (1) ਿਵੱਤੀ ਪ�ੇਰਨਾ           (a) ਮਾਨਤਾ, ਪਦਸਿਥਤੀ 



(2) ਗੈਰ ਿਵੱਤੀ ਪ�ੇਰਨਾ          (b) ਲਾਭ ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ, ਬੋਨਸ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(150) (1) ਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾਵ�           (a) ਬਜਟ, ਕਾਰਜਕ�ਮ 

(2) ਇਕ�ਕੀ ਯੋਜਨਾਵ�            (b) ਉਦੇਸ਼, ਨੀਤੀਆਂ, ਿਵਧੀਆਂ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(151) (1) ਸੰਚਾਰ              (a)  ਭਾਵ� ਲੋੜ� ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ। 

(2) ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ              (b) ਿਵਚਾਰ� ਦਾ ਆਦਾਨ/ਪ�ਧਾਨ। 

(3) ਪ�ਬੰਧ              (c) ਅਿਧਕਾਰ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕਰਨਾ। 

(4) ਬਜਟ               (d) ਦੂਜੀਆਂ ਤ  ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। 

Answer: - (1 – b, 2 – c, 3 – d, 4 – a) 

(152) (1) ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ੇਰਨਾ                      (a) ਡਰ, ਸਜਾ, ਿਡਮੋਸ਼ਨ 

(2) ਨਕਾਰਆਤਮਕ ਪ�ੇਰਨਾ            (b) ਤਰੱਕੀ, ਬੋਨਸ, ਪ�ਮੋਸ਼ਨ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(53)   (1) ਨੀਤੀਆਂ              (a) ਕਾਰਜ ਸੇਧ� 

          (2) ਦਾਅਪੇਚ              (b) ਆਮ ਿਬਆਨ 

(3) ਿਵਧੀਆ              (c) ਸੰਕਲਪ 

(4) ਉਦੇਸ਼               (d) ਰਣਨੀਤੀ (ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ) 

Answer: - (1 – b, 2 – d, 3 – a, 4 – c) 

(54) (1) ਉਪਰਲਾ ਪਧੱਰ             (a) ਜਨਰਲ ਮੈਨc ਜਰ  

(2) ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਪਧੱਰ             (b) ਫੋਰਮੈਨ 

(3) ਹੇਠਲਾ ਪਧੱਰ             (c) ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਈਰੈਕਟਰਸ 

Answer: - (1 – c, 2 - a, 3 – b) 

(55) (1) ਯੋਗਤਾ ਪ�ੀਿਖਆ                                  (a) ਗਤੀ, ਸਖਸ਼ੀਅਤ, ਰੁਚੀ 

(2) ਪ�ਿਵਰਤੀ ਪ�ੀਿਖਆ                         (b) ਕਰਮਤਾ, ਯੋਗਤਾ, ਪ�ਾਪਤੀ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 



 

(56)  (1) ਭਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤ                      (a) ਇਸ਼ਿਤਹਾਰ, ਰੋਜਗਾਰ 

(2) ਭਰਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ                     (b) ਬਦਲੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(57) (1) ਬਜਟ                                         (a) ਭਿਵੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 

                                                 (b) ਭਾਵੀ ਲੋੜ� ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ 

Answer: - (1 – b) 

(58) (1) ਨਵ� ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ                                  (a) 1958 

                                                    (b) 1991 

Answer: - (1 – b) 

(59) (1) ਦੈਿਹਕ ਲੋੜ�                                     (a) ਸਿਰਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਿਵੱਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

(2) ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਬਧੀ ਲੋੜ�                         (b) ਰੋਟੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ 

Answer: - (1 – b, 2 – a) 

(60) 1) ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਤਕਨੀਕ                                 (a) ਪ�ਸਾਸਨ 

                                                    (b) ਗਤੀ ਅਿਧਐਨ 

Answer: - (1 – b) 

ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪ�ਸ਼ਨ  

ਭਾਗ – (ਅ) 

(61) ਪ�ਬੰਧ ਤ  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(62) ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਲਖੋ? 

(63) ਪ�ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ�ਬੰਧ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

(64) ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨ[ ਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਗੁਣ ਿਲਖੋ? 

(65) ਪ�ੇਰਨਾ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਿਲਖੋ? 

(66) ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਹੁਨਰ ਿਲਖੋ? 

(67) ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਉਦੇਸ਼ ਿਲਖੋ? 



(68) ਗਤੀ ਅਿਧਐਨ ਤ  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(69) ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤ  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(70) ਿਨਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਲਖੋ? 

(71) ਨਵ� ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿਲਖੋ? 

(72) ਿਵ6ਤਬੰਦੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਲਖੋ? 

(73) ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਅਰਥ ਿਲਖੋ? 

(74) ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ? 

(75) ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਪ�ਕਾਰ ਿਲਖੋ? 

(76) ਪ�ੇਰਨਾ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਲਖੋ? 

(77) ਬਜਟ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਲਖੋ? 

(78) ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ�ੀਿਖਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ� ਿਲਖੋ? 

(79) ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਿਲਖੋ? 

(80) ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਲਖੋ? 

ਛੋਟੇ ਪ�ਸ਼ਨ  

ਭਾਗ – (ੲ) 

(81) ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(82) ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਪ�ਬੰਧ ਦੀਆਂ ਤੱਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(83) ਵਪਾਿਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(84) ਪ�ਬੰਧ ਿਵੱਚ ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(85) ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ? 

(86) ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਲੋੜ� ਦੀ ਲੜੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(87) ਮਜਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਦਰ� ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(88) ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇ ਪ�ਕਾਰ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ? 

(89) ਪ�ਬੰਧ ਅਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

(90) ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਪੱਧਰ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

(91) ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਔਗੁਣ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(92) ਿਕ�ਆਤਮਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(93) ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟ� ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 



(94) ਇੱਕ Wਤਮ ਸੰਗਠਨ ਸਰੰਚਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ? 

(95) ਪ�ੀਿਖਆਵ� ਦੇ ਪ�ਕਾਰ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ? 

(96) ਦਾਅ – ਪੇਚ� ਦੇ ਪ�ਕਾਰ ਿਲਖੋ? 

(97) ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਿਲਖੋ? 

(98) ਵਪਾਿਰਕ ਵਾਤਾਵਾਰਣ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਘਟਕ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(99) ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਿਸਧ�ਤ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

(100) ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ਬਾਰ�ਵ� ਵੋਕਸ਼ੇਨਲ 

 ਟਰੇਡ – ਕਆੋਪਰੇਿਟਵ ਮਨੈ[ ਜਮ#ਟ ਕੋਡ – (189) 

ਿਵਸ਼ਾ – ਕੋਅਪਰੇਿਟਵ ਮਨੈ[ ਜਮ#ਟ 

ਭਾਗ – (ਓ) 

ਬਹੁਿਵਕਲਪੀ ਪ�ਸ਼ਨ : 

(1)    NAFED ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਹੈ :  

(a) ਨc ਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕੌਆਪ�ੇਿਟਵ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ  

(b) ਨਵ� ਤੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਿਥਕ ਿਵਕਾਸ 

(c) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵ. 

(d) ਕੋਈ ਨਹ� 

Answer: (a) 

 (2)   SCCF ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ : 

(a) ਸਮਾਿਜਕ ਅਤੇ ਸੱਿਭਆਚਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕਾਰਜ 

(b) ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਸਿਹਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 

(c) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵ. 

(d) ਕੋਈ ਨਹੀ 

Answer: (b) 

(3)   ਸਿਹਕਾਰੀ ਲਿਹਰ ਸਭ ਤ  ਪਿਹਲ� ਿਕੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? 

(a)  ਇਗੰਲ#ਡ 

(b)  ਫਰ�ਸ 

(c) ਸਪੇਨ 



(d) ਜਰਮਨੀ 

Answer: (a) 

(4) ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ� ਐਕਟ ਿਕਸ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ? 

 (a)  1919 

 (b)  1949 

 (c)  1904 

 (d)  1912 

Answer: (d) 

(5) ਅਰਬਨ ਕ�ੈਿਡਟ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵਜ ਨੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦ� ਹੈ? 

  (a)  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬ#ਕ 

 (b) ਸ਼ਿਹਰੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਬ#ਕ 

 (c)  ਸਿਹਕਾਰੀ ਬ#ਕ 

 (d)  ਕੋਈ ਨਹ�  

Answer: (b) 

(6) ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਕਦ  ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 

 (a) 1947 

 (b) 1950 

 (c)  1970 

 (d)  1972 

Answer: (c) 

(7) NCCF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦ  ਹੋਈ? 



  (a)  1968 

 (b) 1958 

 (c)  1965 

 (d)  1970 

Answer: (c) 

(8) NAFED ਦੀ ਸਥਾਪਲਾ ਕਦ  ਕੀਤੀ ਗਈ? 

  (a) 1966 

 (b) 1970 

 (c)  1958 

 (d)  1990 

Answer: (c) 

(9) ਨc ਫੇਡ ਦਾ ਮੱੁਖ ਦਫਤਰ ਿਕੱਥੇ ਸਿਥੱਤ ਹੈ? 

  (a)  ਲੁਿਧਆਣਾ 

 (b) ਚੰਡੀਗੜ� 

 (c)  ਨਵ� ਿਦੱਲੀ 

 (d)  ਗੁਜਰਾਤ 

Answer: (c) 

(10) ਅਮੱੁਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਕਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 

  (a)  ਲੁਿਧਆਣਾ 



 (b) ਚੰਡੀਗੜ 

 (c)  ਗੁਜਰਾਤ 

 (d)  ਪਾਨੀਪੱਤ  

Answer: (c) 

(11) ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਿਜਆਦਾਤਰ ................. ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।  

  (a)  ਫਲ 

 (b) ਸਬਜੀਆਂ 

 (c)  ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵ. 

 (d)  ਕੋਈ ਨਹ�। 

Answer: (c) 

(12) NCDC ਕੀ ਹੈ?  

  (a)  ਨਵ� ਰੰਗੀਨ ਦੋਹਰੀ ਕੰਪਨੀ 

 (b) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਿਵਕਾਸ ਿਨਰਾਮ 

 (c)  ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵ. 

 (d)  ਕੋਈ ਨਹ� 

Answer: (b) 

(13) NDDB ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦ  ਹੋਈ? 

  (a)  1919 

 (b) 1965 



 (c)  1958 

 (d)  1920 

Answer: (b) 

(14) ਵੋਅਰਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੁਿਨਆਦੀ ਿਕਸਮ� ਹਨ: 

  (a)  ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ�ਾਈਵੇਟ 

 (b) ਨਵ� ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ 

 (c)  ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵ.  

 (d)  ਕੋਈ ਨਹ� 

Answer: (a) 

(15) ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮੱੁਖ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਹਨ? 

  (a)  ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਘਾਟ 

 (b) ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ 

 (c)  ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਯੁਿਨਟ� ਦੀ ਘਾਟ 

 (d)  ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   

Answer: (d) 

ਸਹੀ/ਗਲਤ  

(16) ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਕੋ-ਆਪਰੇਿਟਵ ਮਾਰਿਕਿਟੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਿਤੰਨ – ਪੱਧਰੀ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer: (ਗਲਤ) 

(17) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਹਕਾਰਤਾਵ� ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਵਚੋਿਲਆਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 



Answer: (ਸਹੀ) 

(18) ਨc ਫੇਡ ਦਾ ਮੱੂਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਵ� ਿਦੱਲੀ ਿਵੱਚ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer: (ਸਹੀ) 

(19) ਹਾਉਿਸੰਗ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ� ਨੰੂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer: (ਗਲਤ) 

(20) ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਮਾਰਕੀਿਵੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮ#ਬਰਾ ਨੰੂ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ ਪ�ਧਾਨ ਨਹ� ਕਰਦੀਆਂ। 

(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer: (ਗਲਤ) 

(21) ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਸੋਿਸਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮ#ਬਰ� ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer: (ਸਹੀ) 

(22) ਨc ਫੇਡ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਭ ਤ  Wਚੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer: (ਸਹੀ) 

(23) ਨc ਫਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੰੂ ਹੋਈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer: (ਸਹੀ) 

(24) ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਬ#ਕ ਨੰੂ ਅਪੈਕਸ ਬ#ਕ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜਾਦ� ਹੈ । (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer: (ਸਹੀ) 

(25) ਸਿਹਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮ#ਬਰਾ ਨੰੂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਧੱ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ। 

(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 



Answer: (ਗਲਤ) 

(27) ਵਧੱ ਰਾਹੀ ਅਬਾਦੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਦੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨਹ� ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer: (ਗਲਤ) 

(28) ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਸੁਭਾਵ� ਆਪਣੇ ਮ#ਬਰਾ ਨੰੂ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਸੁਿਵਧਾ ਨਹ� ਪ�ਧਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। 

(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer: (ਗਲਤ) 

(29) NCHF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1969 ਨੰੂ ਹੋਈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer: (ਸਹੀ) 

(30) ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਡੇਇਰੀ ਸਿਹਕਾਰ ਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹ� ਹੈ। (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

Answer: (ਗਲਤ) 

ਖਾਲੀ ਥਾਵ� ਭਰ ੋ

(31) ਿਜਲ�ਾ ਪੱਧਰੀ ਦੱੁਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ .................. ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਿਜਲ�ਾ/ਿਪੰਡ) 

Answer: (ਿਜਲ�ਾ) 

(32) ............... ਸਿਹਕਾਰੀ ਬੈਕ� ਨੰੂ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। (RBI/ਨਬਾਰਡ) 

Answer: (RBI) 

(33) ਸਿਹਕਾਰੀ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ .................... ਹੈ। (ਸੇਵਾ ਮੰਤਵ/ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ) 

Answer: (ਸੇਵਾ ਮੰਤਵ) 

(34) NCDC ਦਾ ਮੱੁਖ ਦਫਤਰ ................ ਿਵਖੇ ਹੈ। (ਨਵ� ਿਦੱਲੀ/ਮੰੁਬਈ) 

Answer: (ਨਵ� ਿਦੱਲੀ) 



(35) ਸਿਹਕਾਰੀ ਲਿਹਰ ਸਭ ਤ  ਪਿਹਲ� .................. ਿਵਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। (ਇੰਗਲੈਡ/ਸਪੇਨ) 

Answer: (ਇੰਗਲ#ਡ) 

(36) NCCF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ .................... ਿਵਖੇ ਹੋਈ। (1965/1968) 

Answer: (1965) 

(37) NCDC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ............... ਮਾਰਚ 1963 ਨੰੂ ਹੋਈ। (13/16) 

Answer: (13) 

(38) SCCF ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜ ............. ਸਿਹਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। (ਖਪਤਕਾਰ/ਭਾਈਚਾਰਕ) 

Answer: (ਖਪਤਕਾਰ) 

(39) ਡਾਇਰੀ ਸਿਹਕਾਰ ਤਾ ਸੰਸਥਾਵ� ਦਾ ਸੰਗਠਨ .............. ਪੱਧਰੀ ਹੈ। (ਿਤੰਨ/ਦੋ) 

Answer: (ਿਤੰਨ) 

(40) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ� ਆਪਣੇ ਮ#ਬਰ� ਨੰੂ ................... ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਪ�ਧਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 

(ਘੱਟ/ਵੱਧ) 

Answer: (ਘੱਟ) 

(41) NCCF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ .............. ਨੰੂ ਹੋਈ। (ਅਗਸਤ 1965/ਅਗਸਤ 1991) 

Answer: (ਅਗਸਤ 1965) 

(42) ਸਟੇਟ ਸਿਹਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੰੂ ................... ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। (ਅਪੈਕਸ/ਿਜਲ��) 

Answer: (ਅਪੈਕਸ) 

(43) ਸਿਹਕਾਰੀ ਮਾਰਿਕਿਟੰਗ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਮ#ਬਰ� ਨੰੂ ............ ਪ�ਧਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। (ਿਸਖਲਾਈ/ਨੌਕਰੀ) 

Answer: (ਿਸਖਲਾਈ) 



 

(44) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਹਕਾਰ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ................. ਹੈ। (ਿਵਚੋਿਲਆਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ/ਘਟੀਆ ਵਸਤੂਆ 

ਵੇਚਣਾ) 

Answer: (ਿਵਚੋਿਲਆਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ) 

(45) ਇੱਕ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮ#ਬਰਾ ਕੋਲ ........... ਹੈ। (ਅਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ/ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ) 

Answer: (ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ) 

ਸਹੀ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ 

(46) (1) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਬੋਰਡ     (a) 1958 

        (2) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ  (b) 1965 

Answer (1 – b )   (2 – a) 

(47) (1) ਡੇਅਰੀ ਸਿਹਕਾਰਤਾ    (a) ਕੁਸ਼ਲ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ 

        (2) ਖਪਤਕਾਰ ਸਭਾਵ�  (b) ਚਾਰੇ ਦੀ ਕਮੀ 

Answer (1 – b )   (2 – a) 

(48) (1) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ      (a) ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। 

        (2) ਹਾਉਿਸੰਗ ਸਭਾਵਾ    (b) ਸ਼ੱੁਧ ਵਸਤੂਆਂ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਾ।  

Answer (1 – b )   (2 – a) 

(49) (1)ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼      (a) ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ  

               (b) ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ 

  (c) ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ 

Answer (1 – b )    



(50) (1) ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਹਨ       (a) ਨਵ� ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ 

                (b) ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਪ�ਾਈਵੇਟ 

   

Answer (1 – b )   

 (51) (1) ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਦੀ ਸੱਮਿਸਆ ਹੈ      (a) ਵਧੀਆ ਜਮੀਨ 

                     (b) ਵੱਧਰਹੀ ਅਬਾਦੀ 

   

Answer (1 – b ) 

(52) (1) ਸਿਹਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਆਪਣੇ ਮ#ਬਰ� ਨੰੂ ਿਦੰਦੀ ਹੈ     (a) ਨੌਕਰੀ 

                        (b) ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਿਸਖਲਾਈ 

   

Answer (1 – b ) 

(53) (1) ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਪ�ੋਗਰਾਮ         (a) 1912 

        (2) ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾ ਐਕਟ    (b) 1970 

Answer (1 – b )   (2 – a) 

(54) (1) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਘ          (a) NCDC 

        (2) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਿਵਕਾਸ ਿਨਗਮ    (b) NCCF 

Answer (1 – b )   (2 – a) 

(55) (1) ਨc ਫਡ ਦਾ ਮੱੁਖ ਦਫਤਰ ਹੈ           (a) ਮੰੁਬਈ 

                        (b) ਨਵ� ਿਦੱਲੀ 

   



Answer () 

(56) (1) ਿਪ�ਇਮਰੀ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ        (a) DCCB 

        (2) ਕ.ਦਰੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਮੋਮਾਇਟੀ    (b) PACS 

Answer (1 – b )   (2 – a) 

(57) (1) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਧੱਰ ਤੇ          (a) ਰਾਜ ਸਿਹਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 

        (2) ਰਾਜ ਪਧੱਰ ਤੇ       (b) ਿਜਲ�ਾ ਸਿਹਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 

        (3) ਿਜਲ�ਾ ਪਧੱਰ ਤੇ     (c) ਪ�ਾਇਮਰੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 

        (4) ਪ.ਡੂ ਪਧੱਰ ਤੇ      (d) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਕਾਰੀ   

Answer (1 – d )  (2 – a)  (3 – b)  (4 – c) 

(58) (1) ਸਿਹਕਾਰੀ ਬ#ਕ� ਨੰੂ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।          (a) ਨਬਾਰਡ 

                        (b) RBI 

Answer ( 1 – b ) 

(59) (1) ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਬਦ ਿਕਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤ  ਿਲਆ ਹੈ         (a) ਜਰਮਨ 

                        (b) ਗਰੀਕ 

 (c) ਲੈਿਟਨ 

Answer ( 1 – c ) 

(60) (1) ਅਪੈਕਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ             (a) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ 

                        (b) ਿਜਲਾ ਪਧੱਰ ਤੇ 

 (c) ਰਾਜ ਪਧੱਰ ਤੇ 



Answer ( 1 – c ) 

ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪ�ਸ਼ਨ  ਭਾਗ (ਅ) 

(61) ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

(62) ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਈ ਤੋ ਕੰਮ ਿਲਖੋ? 

(63) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੇ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਹੈਡੱ ਕਵਾਟਰ 

ਿਕੱਥੇ ਹੈ? 

(64) ਨc ਫੇਡ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਲਖ ? 

(65) ਡੇਅਰੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮਿਸੱਆ ਿਲਖੋ? 

(66) NCCF ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

(67) NDDB ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

(68) ਹਾਉਿਸੰਗ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਤ  ਤੁਸੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? 

(69) ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਭ ਿਲਖੋ? 

(70) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਿਲਖੋ? 

(71) NCHF ਦੇ ਕੰਮ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(72) ਪ.ਡੂ ਡੇਅਰੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਕਂੜ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(73) ਸਿਹਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਦੋ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਿਲਖੋ? 

(74) NCHF ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦ  ਹੋਈ? 

(75) ਸਟੇਟ ਸਿਹਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਨh ਟ ਿਲਖੋ? 

(76) NCCF ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕੰਮ ਿਲਖੋ? 



(77) ਿਡਪਾਰਟਮ#ਟਲ ਸਟੋਰ ਕੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

(78) ਅਮੱੁਲ ਤੇ ਨh ਟ ਿਲਖੋ? 

(79) ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਤ  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(80) ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਸ ਤ  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਛੋਟੇ ਪ�ਸ਼ਨ  ਭਾਗ (ੲ) 

(81) ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੰਮ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(82) ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਐਗਰੀਕਲਰਲ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਦੇ ਢਾਚ. ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(83) ਨc ਫੇਡ ਦੇ ਕੰਮ� ਬਾਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ? 

(84) ਡੇਅਰੀ ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(85) ਖੇਤਰੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤ  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

(86) NCDC ਦੇ ਕੰਮ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(87) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨh ਟ ਿਲਖੋ? 

(88) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੱੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਲਖ ? 

(89) ਰਾਜ ਸਿਹਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਘ ਤੇ ਨh ਟ ਿਲਖੋ? 

(90) ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਹਕਾਰੀ ਡੰਡਾਰ� ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਢਾਚ. ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(91) ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲਡੱ ਪ�ੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਪ�ਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(92) ਸਿਹਕਾਰੀ ਹਾਊਿਸੰਗ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਬਾਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ? 

(93) ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਟ�ੇਿਨੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਮਹਤੱਤਾ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 



(94) ਡੇਅਰੀ ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(95) ਿਜਲ�� ਪਧੱਰੀ ਦੱੁਧ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਮ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(96) ਰਾਜ ਪਧੱਰੀ ਦੱੁਧ ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਸੰਘ ਦੇ ਕੰਮ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(97) ਸਿਹਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਂਵ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

(98) ਸਿਹਕਾਰੀ ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੀ ਤੱਰਕੀ ਦੇ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਿਲਖੋ? 

(99) ਸਿਹਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ� ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਆ ਿਲਖੋ? 

(100) ਕੋਲਡ ਸਟ ਗ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

 

  

 

 

  


