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1.  ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਚਣੁ-ੋ 

1. ਤਲਪਟ (Trial Balance) ਦਆੁਰਾ ਿਕਸ ਿਕਸਮ ਦੀ �ੱੁਧਤਾ ਦੀ ਜ!ਚ ਕੀਤੀ ਜ!ਦੀ ਹੈ- 

       (ਏ) ਿਸਧ!ਤਕ 

       (ਬੀ) ਿਵਹਾਰਕ 

       (ਸੀ) ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਦੀ 

       (ਡੀ) ਇਹਨ! ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹ) 

2. ਤਲਪਟ (Trial Balance) 

       ਏ) ਇਕ ਿਵੱਤੀ ਿਵਵਰਣ ਹੈ 

       ਬੀ) ਇਕ ਖਾਤਾ ਹੈ 

       ਸੀ) ਦੋਹਰੀ ਲੇਖਾ *ਣਾਲੀ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ 

       ਡੀ) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਚੋ ਕਈੋ ਨਹੀ ਹੈ| 

3. ਬ,ਕ ਸਮਾਧਾਨ ਿਵਵਰਣ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇ� ਕੀ ਹੈ? 

      ਏ) ਬ,ਕ ਪਾਸ ਬੁੱ ਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ 

      ਬੀ) ਕੈ� ਬੁੱ ਕ ਿਵਚ ਬ,ਕ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ 

      ਸੀ) ਕੈ� ਬੁੱ ਕ ਸਹੀ ਕਰਨਾ 

      ਡੀ) ਕੈ� ਬੁੱ ਕ ਅਤੇ ਪਾਸ ਿਵਚ ਬਕਾਇ ਦੇ ਿਵਚ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ! ਨੰੂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ 

4. ਬੈਕ ਸਮਾਧਾਨ ਿਵਵਰਣ ਿਕਹੜੇ ਬਕਾਏ ਤ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ? 



     ਏ) ਪਾਸ ਬੁੱ ਕ Pass Book 

     ਬੀ) ਕੈ� ਬੁੱ ਕ Cash Book 

     ਸੀ) ਕੈ� ਬੁੱ ਕ ਜ! ਪਾਸ ਬੁੱ ਕ Either cash book or pass book 

     ਡੀ) ਨਾ ਕੈ� ਬੁੱ ਕ ਅਤੇ ਨਾ ਪਾਸ ਬੁੱ ਕ Neither cash book nor pass book 

 

5. ਮੱੁਲ ਘਸਾਈ (Depreciation) ਲਗਾਈ ਜ!ਦੀ ਹੈ 

   (ਏ) ਚਾਲੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤ ੇ

   (ਬੀ) ਸਥਾਈ ਸੰਪਤੀਆ ਂਤ ੇ

   (ਸੀ) ਇਹਨ! ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਤ ੇਨਹ) 

   (ਡੀ) ਦਵੋ! ਤ ੇ

6. ਮੱੁਲ ਘਸਾਈ (Depreciation) ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ: 

   (ਏ) ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਟੁਟ-ਭੱਜ 

   (ਬੀ) ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਰਤ  

   (ਸੀ) ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ   

   (ਡੀ) ਇਹ ਸਾਰੇ 

7. ਸਿਥਤੀ ਿਵਵਰਣ ਿਵਚ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੱਖ ਿਵਚ 

    (ਬੀ) ਸਿਥਤੀ ਿਵਵਰਣ ਿਵਚ ਸੰਪਤੀ ਪੱਖ ਿਵਚ 

    (ਸੀ) ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਖਾਤ ੇਿਵਚ  

    (ਡੀ) ਇਹਨ! ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਨਹ) 

8. ਿਸੱਧੇ ਖਰਚ(ੇDirect Expenses) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜ!ਦ ੇਹਨ 



    (ਏ) ਵਪਾਰ ਖਾਤੇ ਿਵਚ  

    (ਬੀ) ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤ ੇਿਵਚ 

    (ਸੀ) ਸਿਥਤੀ ਿਵਵਰਣ ਿਵਚ  

    (ਡੀ) ਇਹਨ! ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਨਹ) 

9. ਜੇ ਇਕ ਵਪਾਈ ਦਾ �ੁਰੂ ਦਾ ਸਟਾਕੱ Opening Stock 15000 ਰੁਪਏ, ਖਰੀਦ Purchases 80000 

ਰੁਪਏ ,ਿਵਕਰੀ Sales 170000 ਰੁਪਏ , ਿਸੱਧੇ ਖਰਚੇ Direct Expenses  5000 ਰੁਪਏ, ਅਿਸੱਧੇ ਖਰਚੇ  

Indirect Expenses 10000 ਰੁਪਏ, ਸਾਲ ਦ ੇਅੰਤ ਿਵਚ ਸਟਾੱਕ Closing stock 30000 ਰੁਪਏ ਤ!  

ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਸਾਲ ਕੁੱ ਲ਼ ਲਾਭ (Gross Profit) ਹੋਵੇਗਾ  

   (ਏ) 90000 ਰੁਪਏ 

   (ਬੀ) 100000 ਰੁਪਏ  

   (ਸੀ) 200000 ਰੁਪਏ 

   (ਡੀ) 150000 ਰੁਪਏ 

10.  ਇੱਕ ਿਵ�ੇ� ਉਦੇ� ਲਈ ਪ7ਾਪਤ ਦਾਨ: 

ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਖਾਤ ੇਿਵੱਚ ਕ7ੈਿਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਬਲੈ8ਸ �ੀਟ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਬੈਲ8ਸ �ੀਟ ਦੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਅਫ਼ਚ ਿਵੱਚ ਕ7ੈਿਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕੋਈ ਵੀ ਿਵਕਲਪ ਸਹੀ ਨਹ) ਹੈ। 

11. ਆਮਦਨ ਅਤ ੇਖਰਚ ਖਾਤਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਦਰਸਾ<ਦਾ ਹੈ? 

ੳ. ਨਕਦ ਬਕਾਇਆ। 

ਬ. ਪੰੂਜੀ ਫੰਡ। 



ਚ. �ੱੁਧ ਲਾਭ/ਨੁਕਸਾਨ। 

ਦ. ਸਰਪਲੱਸ/ ਘਾਟਾ। 

 

12. ਭਾਈਵਾਲੀ ਡੀਡ ਦੀ ਅਣਹਦ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਭਾਈਵਾਲ! ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜ!ਦਾ ਹੈ: 

ਪੰੂਜੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵੱਚ 

ਬਰਾਬਰ 

ਫਰਮ ਦ ੇਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ ਸਮਰਿਪਤ ਸਮ8 ਦ ੇਅਨੁਪਾਤ ਿਵੱਚ 

ਭਾਈਵਾਲ! ਦੀਆਂ ਪ7ਬੰਧਕੀ ਯੋਗਤਾਵ! ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 

 

13. ਿਨਮਨਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸਿਥਤੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਸਿਥਰ ਪੰੂਜੀ ਖਾਿਤਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਦਿਲਆ ਜਾਵੇਗਾ? 

ੳ ਜਦ ਵਾਧੂ ਪੰੂਜੀ ਪੇ� ਕੀਤੀ ਜ!ਦੀ ਹੈ। 

ਬੀ. ਜਦ ਪੰੂਜੀ 'ਤੇ ਿਵਆਜ ਪ7ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ। 

ਚ. ਜਦ ਡਰਾਇੰਗ 'ਤੇ ਿਵਆਜ ਵਸੂਿਲਆ ਜ!ਦਾ ਹੈ। 

ਦ. Aਪਰ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ). 

 

14. ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਨੁਪਾਤ ਿਕਸ ਿਵਚਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ? 

ਨਵ! ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਪਾਤ 

ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਨਵ! ਅਨੁਪਾਤ 

ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਪਾ੍ਪਤੀ ਅਨੁਪਾਤ 

ਨਵ! ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਪਾ੍ਪਤੀ ਅਨੁਪਾਤ 

 



15. ਟੈਲੀ ਪੈਕੇਜ ਦਆੁਰਾ ਿਵਕਸਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ 

 ੳ ਿਪਊਟ7ੋਿਨਕਸ      

 ਬੀ. ਟੈਲੀ ਹੱਲ 

 ਚ. ਕੋਰਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ  

ਡੀ. ਵੇਿਦਕਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰਸ 

 

II. ਸਹੀ ਨਾਲ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ-   

1.   

ਕਾਲਮ-1 

A. ਤਲਪਟ ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹ) ਕਰਦਾ 

B. ਤਲਪਟ ਚੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ 

C. ਤਲਪਟ 

D. ਤਲਪਟ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪDਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 

ਕਾਲਮ-2 

A. ਅੰਿਤਮ ਖਾਤ ੇਿਤਆਰ ਕਰਨਾ 

B. ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 

C. ਿਕਤਾਬ! ਦੀ ਗਿਣਤ ਦੀ �ੱੁਧਤਾ 

D. ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਿਦੰਦਾ 

ਹੈ 

 

2.  

ਕਾਲਮ-1 

A. ਹੱਥ ਿਵਚ ਰੋਕੜ 

B. ਪੰੂਜੀ 

C. ਗੁਡਿਵਲ/*ਿਸੱਧੀ 

D. ਖਰੀਦ ਵਾਪਸੀ 

ਕਾਲਮ-2 

A. ਡੈਿਬਟ ਬਕਾਇਆ 

B. ਕੈ੍ਿਡਟ ਬਕਾਇਆ 

C. ਡੈਿਬਟ ਬਕਾਇਆ 

D. ਕੈ੍ਿਡਟ ਬਕਾਇਆ 

 

3. 

ਕਾਲਮ-1 

A. ਪੇ� ਨਾ ਕੀਤਾ ਚੈੱਕ 

B. ਅਣਿਡੱਠਾ ਚੈੱਕ 

C. ਚੈੱਕ ਪਾਰ ਕੀਤਾ 

ਕਾਲਮ-2 

A. ਚੈੱਕ ਦੇ ਧਾਰਕ ਨੰੂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

B. ਇੱਕ ਚੈਕ ਿਜਸਨੰੂ ਦ ੋਸਮਾਨ!ਤਰ ਲਾਈਨ! ਨਾਲ 

ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ 



D. ਬੇਅਰਰ ਚੈੱਕ C. ਚੈੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਪਰ ਬ,ਕ ਨੰੂ ਪੇ� ਨਹ) 

ਕੀਤਾ ਿਗਆ 

D. ਚੈੱਕ ਿਜਸਤੇ ਕਈੋ ਿਮਤੀ ਨਹ) ਹੈ 

 

 

 

 

 

4. 

ਕਾਲਮ-1 

A. ਬਚਤ ਖਾਤਾ 

B. ਚਾਲ ੂਖਾਤਾ 

C. ਆਵਰਤੀ ਖਾਤਾ 

D. ਿਫਕਸਡ ਿਡਪਾਿਜ਼ਟ ਖਾਤਾ 

ਕਾਲਮ-2 

A. ਿਨ�ਿਚਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਬ,ਕ ਿਵੱਚ ਇੱਕਮੁ�ਤ 

ਰਕਮ ਪਾਓ 

B. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਖੋਿਲHਆ ਿਗਆ ਹੈ ਿਜਨH ! ਕਲੋ 

ਵਧੇਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹਨ 

C. ਬ,ਕ ਇਹਨ! ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ! ਨੰੂ ਮਾਮੂਲੀ ਿਵਆਜ 

ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

D. ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਹਰ ਮਹੀਨI  ਿਨ�ਿਚਤ ਰਕਮ ਦਾ ਿਨਵੇ� 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 

 

 

 5.   

ਕਾਲਮ-1 

A. ਿਡਪਲੇ�ਨ 

B. ਅਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇ�ਨ 

C. ਅਪJਲਣ 

ਕਾਲਮ-2 

A. ਪੇਟ,ਟ ਅਿਧਕਾਰ! ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

B. ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮ�ੀਨ 

C. ਖਾਣ! ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ 

                                       

6.   

ਕਾਲਮ-1 

A. ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਸਮ8 ਿਕਤਾਬ ਦਾ ਮੱੁਲ 

B. ਨੁਕਸਾਨ/ਹਾਨੀ 

C. ਲਾਭ  

ਕਾਲਮ-2 

A. ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ - ਿਵਕਰੀ ਦ ੇਸਮ8 ਬੁੱ ਕ ਮੱੁਲ 

B. ਿਵਕਰੀ ਦੇ ਸਮ8 ਬੁੱ ਕ ਮੱੁਲ - ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 

C. ਅਸਲ ਲਾਗਤ- ਿਵਕਰੀ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਤੱਕ ਘਾਟਾ 



 

7.        

ਕਾਲਮ-1 

A. ਬੈਲ8ਸ�ੀਟ ਿਦਖਾ<ਦਾ ਹੈ 

B. ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਸਟਾਕ ਹੈ 

C. ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਹੈ 

D. ਪੂਰਵ-ਅਦਾਇਗੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਇਆ 

ਿਗਆ ਹੈ 

ਕਾਲਮ-2 

A. ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪਤੀ 

B. ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ 

C. ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ 

D. ਸੰਪਤੀਆ ਂ

 

 

   

8 . 

ਕਾਲਮ-1 

A. ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤਾ ਦਰਸਾ<ਦਾ ਹੈ 

B. ਇੱਕ ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ  

ਕਾਲਮ-2 

A. ਇੱਕ ਿਨ�ਿਚਤ ਿਮਆਦ ਲਈ 

B. ਿਕਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਆੁਰਾ ਕਮਾਇਆ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜ! 

ਘਾਟਾ 
 

        

9.  

ਕਾਲਮ-1 

A. ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ 

B. ਗਾਹਕੀ ਪ7ਾਪਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕਮਾਈ ਨਹ) ਕੀਤੀ ਗਈ 

C. ਰਸੀਦ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤਾ ਹੈ 

ਕਾਲਮ-2  

A. ਅਸਲੀ ਖਾਤਾ 

B. ਦੇਣਦਾਰੀ 

C. ਹਸਪਤਾਲ 

 

10.   

ਕਾਲਮ-1 

A. ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕੀ ਪਿਹਲ! ਤ ਪ7ਾਪਤ 

ਕੀਤੀ ਗਈ 

B. ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪ7ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਦਾਨ ਹੈ 

C. ਰਸੀਦ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ 

ਕਾਲਮ-2 

A. ਨਕਦ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 

B. ਦੇਣਦਾਰੀ 

C. ਪੰੂਜੀ ਰਸੀਦ 

 



11.        

ਕਾਲਮ-1 

A. ਭਾਈਵਾਲ! ਨੰੂ ਸਮੂਿਹਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜ!ਦਾ ਹੈ 

B. ਚਾਲ ੂਖਾਤਾ ਹੈ 

C. ਭਾਈਵਾਲ! ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੰੂ ਕ7ਿੈਡਟ ਕੀਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ 

D. ਪਾਰਨਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

ਕਾਲਮ-2 

A. ਪੰੂਜੀ ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ 

B. ਿਨੱਜੀ ਖਾਤਾ 

C. ਫਰਮ 

D. ਭਾਈਵਾਲ ਪੰੂਜੀ ਖਾਤਾ 

 

 

12. 

ਕਾਲਮ-1 

A. ਭਾਈਵਾਲ! ਦੀ ਪੰੂਜੀ 'ਤੇ ਿਵਆਜ ਜਮHਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

B. ਪਾਰਟਨਰ ਡਰਾਇੰਗ 'ਤੇ ਿਵਆਜ ਨੰੂ ਕ7ੈਿਡਟ ਕੀਤਾ 

ਿਗਆ ਹੈ 

C. ਫਰਮ ਲਈ ਡਰਾਇੰਗ 'ਤੇ ਿਵਆਜ ਹੈ 

D. ਫਰਮ ਲਈ ਪੰੂਜੀ 'ਤੇ ਿਵਆਜ ਹੈ 

ਕਾਲਮ-2 

A. ਖਰਚਾ 

B. ਭਾਈਵਾਲ ਪੰੂਜੀ ਖਾਤਾ 

C. ਲਾਭ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਨਯੋਜਨ ਖਾਤਾ 

D. ਆਮਦਨ 

 

III. ਖਾਲੀ ਥ!ਵ! ਨੰੂ ਭਰੋ: 

1. ਪੰੂਜੀ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ________ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। (ਡਿੈਬਟ/ਕੈ੍ਿਡਟ) 

2. ਅੰਿਤਮ ਸਟਾਕ _________ ਬਕਾਇਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਐਡਜਸਟਡ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜ!ਦੀ ਹੈ। (ਕੈ੍ਿਡਟ/ ਡੈਿਬਟ) 

3. ਅਦਾ ਕੀਤ ੇਆਮਦਨ ਕਰ ਿਵੱਚ _____ ਬਕਾਇਆ ਹੈ |(ਡੈਿਬਟ/ਕੈ੍ਿਡਟ) 

4. ਬ,ਕ _____ ਗਾਹਕ! ਨੰੂ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। (ਚਾਲ/ੂਬੱਚਤ) 

5. ਿਸਰਫ਼ ਬ,ਕ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਸਟੇਟਮ,ਟ ਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮ8_______ ਕੈ� ਬੁੱ ਕ ਦਾ ਕਾਲਮ ਮੰਿਨਆ ਜ!ਦਾ ਹੈ। 

 (ਕੈ�/ਬ,ਕ) 

6. ਅਮੋਰਟਾਈਜ਼ੇ�ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ______ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਲਖਣਾ। (ਅਟੁੱ ਟ/ਬਰਬਾਦ) 

7. ਿਕਸੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ________ ਨੰੂ ਡੈਿਬਟ ਕੀਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ। (ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ ਖਾਤਾ/ਸੰਪੱਤੀ 

 ਖਾਤਾ) 



8. ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ __________ ਖਾਤਾ ਹੈ| (ਨਾਮਾਤਰ/ਅਸਲ) 

9. ਸਾਰੇ ਅਿਸੱਧੇ ਖਰਚ ੇ_______ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਲਏ ਜ!ਦੇ ਹਨ। (ਵਪਾਰਕ ਖਾਤਾ/ਲਾਭ ਅਤ ੇਹਾਨੀ ਖਾਤਾ) 

10. ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਦ ੇਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤ ਵੱਧ  

 ਸੰਿਖਆ ________ ਹੈ। (20/50) 

11. ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਅਣਹਦ ਿਵਚ ਸ!ਝੇਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਿਦਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਤੇ ______ ਪMੀ�ਤ ਿਵਆਜ ਿਦੱਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ| 

 (8%/6%) 

12. ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਿਨਯਮ! ਅਤੇ �ਰਤ! ਵਾਲੇ ਿਲਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰੂ _______ ਿਕਹਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ। (ਸਮਝੌਤਾ/ਭਾਈਵਾਲੀ 

 ਡੀਡ) 

13. ਗੁਡਿਵਲ ਫ਼ਸਦਭਾਵਨਾ ਇੱਕ _______ ਸੰਪਤੀ ਹੈ | (ਠN ਸ/ਅਮੂਰਤ) 

14. ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਪਾਤ-ਨਵ! ਅਨੁਪਾਤ=_________। (ਬਲੀਦਾਨ ਅਨੁਪਾਤ/ਲਾਭ ਅਨੁਪਾਤ) 

15. ਭਾਈਵਾਲੀ ਡੀਡ ਦੀ ਅਣਹਦ ਿਵੱਚ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ _________ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ 'ਤੇ ਿਵਆਜ  

 ਪ7ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। (ਕੋਈ ਿਵਆਜ ਨਹ)/6%) 

IV.      ਸਹੀ/ਗਲਤ ਦਸੋ: 

1. ਤਲਪਟ ਖਾਤਾ- ਬਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। 

2. ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਤਰ ਖਾਤੇ ਟ7ਾਇਲ ਬਲੈ8ਸ ਦੇ ਕ7ੈਿਡਟ ਕਾਲਮ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਦਣੇਗੇ। 

3. ਤਲਪਟ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਵੱਤੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

4. ਬ,ਕ ਸਮਾਧਾਨ ਿਵਵਰਣ ਬ,ਕ ਵੱਲ ਿਤਆਰ ਕੀ ਜ!ਦ! ਹੈ| 

5. ਪਾਸ ਬੁੱ ਕ ਿਵੱਚ ਕ7ੈਿਡਟ ਐਟਂਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੈ� ਬੁੱ ਕ ਿਵੱਚ ਕ7ਿੈਡਟ ਐਟਂਰੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ 'ਤੇ 

 ਵੀ ਹਾ੍ਸ/ਘਾਟਾ ਵਸੂਿਲਆ ਜ!ਦਾ ਹੈ। 

6. ਹਾ੍ਸ ਸੰਪਤੀ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਫੰਡ ਪ7ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

7. ਕਲੋਿਜ਼ੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ! ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵ,ੇ 'ਤੇ ਮੁਲ!ਕਣ ਕੀਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ। 



8. ਬੈਲ8ਸ �ੀਟ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਿਨੱਜੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਖਾਤੇ �ਾਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। 

9. ਪੇ�ਗੀ ਿਵੱਚ ਪ7ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨ ਬੈਲ8ਸ�ੀਟ ਦ ੇਦਣੇਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਿਲਖੀ ਜ!ਦੀ ਹੈ। 

10. ਤਲਪਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਖਰਚ ੇਲਾਭ ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤੇ ਦੇ ਡੈਿਬਟ ਪਾਸੇ ਿਦਖਾਏ ਜ!ਦੇ ਹਨ। 

11. ਰਸੀਦ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤੇ ਦਾ ਸਾਰ ਨਕਦ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ | 

12. ਗਾਹਕੀ ਪ7ਾਪਤ ਹੋਈ ਪਰ ਕਮਾਈ ਨਹ) ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਦਣੇਦਾਰੀ ਨਹੀ ਹੈ| 

13. ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਪਾਤ-ਨਵ! ਅਨੁਪਾਤ=ਬਲੀਦਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ| 

14. ਸਮਝੋਤੇ ਦੀ ਅਣਹਦ ਿਵਚ ਸ!ਝੇਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਿਦਤੇ ਗਏ ਕਰਜੇ ਤੇ 8% ਪMੀ�ਤ ਿਵਆਜ ਿਦੱਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ| 

15. ਭਾਈਵਾਲੀ ਡੀਡ ਦੀ ਅਣਹਦ ਿਵੱਚ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ 6% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪੰੂਜੀ 'ਤੇ ਿਵਆਜ ਪ7ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ 

 ਹੈ। 

V.   ਬਹੁਤ ਛਟੋੇ *�ਨ: 

 

1. ਟ7ਾਇਲ ਬਲੈ8ਸ ਤ ਕੀ  ਭਾਵ ਹੈ? 

2. ਟ7ਾਇਲ ਬਲੈ8ਸ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਿਵਧੀ ਕੀ ਹੈ? 

3. ਬ,ਕ ਖਾਤ ੇਦੀਆਂ ਿਕਸਮ! ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਦੱਸੋ? 

4. ਬ,ਕ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਸਟੇਟਮ,ਟ ਦੇ ਕੋਈ ਦ ੋਉਦੇ� ਿਲਖੋ 

5. ਿਗਰਾਵਟ ਦੇ ਿਕਸੇ ਦੋ ਕਾਰਨ! ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। 

6. ਘਟਾਓ ਦੀ ਸਿਥਰ ਿਕ�ਤ ਿਵਧੀ ਕੀ ਹੈ? 

7. ਪ7ੀਪੇਡ ਖਰਿਚਆਂ ਲਈ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? 

8. �ੱਕੀ ਕਰਿਜ਼ਆ ਂਲਈ ਕੀ ਿਵਵਸਥਾ ਹੈ? 

9. ਸਮ!ਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 



10. ਅੰਿਤਮ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵਚ ‘ਪੰੂਜੀ ਉਪਰ ਿਵਆਜ’ ਦਾ ਲੇਖਾ ਿਕਵ8 ਕੀਤਾ ਜ!ਦ! ਹੈ? 

11. ਲਾਭ ਰਿਹਤ ਸੰਗਠਨ! ਦਾ ਮੁਡਲਾ ਉਦੇ� ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? ਅਿਜਹੇ ਸੰਗਠਨ! ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਸੋ| 

12. ਲਾਭ ਰਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣਾ ਰੈਵੀਿਨੳ ਭਾਵ ਆਮਦਨ ਿਕਹੜ ੇਸਰੋਤ! ਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

13. ਸੰਭਾਲ ਗਰ!ਟ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ?  

14. ਖਾਸ ਦਾਨ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

15. ਸ!ਝੇਦਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

16. ਸ!ਝੇਦਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦਸੋ| 

17. �ਾਖ ਦਾ ਅਰਥ ਿਲਖੋ 

18. �ਾਖ  ਦੇ ਮੁਲ!ਕਣ ਲਈ ਔਸਤ ਲਾਭ ਦਾ ਫਾਰਮੁਲਾ ਿਲਖੋ| 

19. ਟੈਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਿਲਖੋ| 

20. ਟੈਲੀ ਵਾਊਚਰ! ਦੇ ਨ! ਿਲਖੋ| 

 

VI.     ਛੋਟ ੇ*�ਨ : 

1. ਟ7ਾਇਲ ਬਲੈ8ਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸਦੀ ਿਵ�ੇ�ਤਾ ਿਲਖੋ ? 

2. ਟ7ਾਇਲ ਬਲੈ8ਸ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ7ਿਕਿਰਆ ਕੀ ਹੈ? 

3. ਬ,ਕ ਮੇਲ-ਿਮਲਾਪ ਸਟੇਟਮ,ਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹਨ? 

4. ਘਟਾਓ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦ ੇਤਰੀਿਕਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਕਰੋ, ਿਸੱਧੀ ਲਾਈਨ ਿਵਧੀ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਸੰਤਲੁਨ ਿਵਧੀ ਦੇ ਗੁਣ! 

 ਅਤੇ ਸੀਮਾਵ! ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 

5. ਘਟਾਓ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ! ਕੀ ਹਨ? ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਪ7ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਕੀ 

 ਹਨ? 



6. ਕੀ ਹਰ ਐਡਜਸਟਮ,ਟ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਐਟਂਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਹ!, ਤ! ਿਕ<? ਉਿਚਤ ਿਦ7�ਟ!ਤ ਨਾਲ 

 ਸਮਝਾਓ। 

7. ਅੰਤਮ ਖਾਿਤਆਂ ਿਵੱਚ ਮੱੁਲ ਘਟਣ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀ ਹੈ? 

8. ਪਾ੍ਪਤੀ ਅਤ ੇਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤ ੇਦਾ ਅਰਥ ਿਲਖੋ|ਪਾ੍ਪਤੀ ਅਤ ੇਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤ ੇਦੀਆਂ ਕਈੋ ਚਾਰ ਿਵ�ੇ�ਤ!ਵ! ਦਸੋ| 

9. ਲਾਭ ਰਿਹਤ ਸੰਗਠਨ! ਦੀਆਂ ਿਵ�ੇ�ਤ!ਵ! ਿਲਖੋ? 

10. ਨN ਟ ਿਲਖੋ: 

 • ਵਸੀਅਤ ਦਾਨ ਤ ਪ7ਾਪਤ ਰਾ�ੀ  

 • �ੁਕਰਾਨਾ 

 • ਚੰਦਾ 

 • ਜੀਵਨ ਮ,ਬਰਿ�ਪ ਫੀਸ 

 • ਦਾਨ 

 • ਇਨਡੋਮ,ਟ ਫੰਡ 

 • ਪੱਕੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਿਵਕਰੀ 

 • ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਫੀਸ 

 

11. ਲਾਭ ਰਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤ ੇਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਿਵਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? 

12. ਪਾ੍ਪਤੀ ਅਤ ੇਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤ ੇਦਾ ਅਰਥ ਿਲਖੋ| 

13. ਪਾ੍ਪਤੀ ਅਤ ੇਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤ ੇਦੀਆਂ ਕਈੋ ਚਾਰ ਿਵ�ੇ�ਤ!ਵ! ਦਸੋ| 

14. ਪਾ੍ਪਤੀ-ਅਦਾਇਗੀ ਖਾਿਤਆ ਂਿਵਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ? ਸ!ਝੇਦਾਰੀ ਦੀਆ ਂਿਵ�ੇ�ਤ!ਵ! ਿਲਖੋ| 

15. ਸ!ਝੇਦਾਰੀ ਸਮਝੋਤਫ਼ੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਅਣਹਦ ਿਵਚ ਸ!ਝੇਦਾਰੀ ਫਰਮ ੳਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਿਨਯਮ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 



16. ਸ!ਝੇਦਾਰ! ਦੀ ਪੰੂਜੀ ਅਤੇ ਆਹਰਣ ਉਤੇ ਿਵਆਜ ਿਕਵ8 ਲਗਦਾ ਹੈ? 

17. �ਾਖ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤ ੇਸੁਭਾਅ ਤ ੇਚਾਨਣਾ ਪਾੳ| 

18. �ਾਖ ਦਾ ਮੁਲ *ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਕਿਹੜ ੇਹਨ? 

19. ਟੈਲੀ ਦੇ ਵਾਊਚਰ! ਦੇ ਨ! ਿਲਖੋ| 

20. ਟੈਲੀ ਦੀਆ ਂਮੁਖ ਿਵ�ੈ�ਤ!ਵ! ਿਲਖੋ| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trade: Taxation Practices 

Subject: Principles of management-II 

Paper code:191 
 

•  ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਚਣੁ-ੋ 

1. ਪ7ਬੰਧ ਦੇ Aਚ ਪੱਧਰ ਿਵਚ ਹੇਠ! ਿਦੱਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?  

ੳ. ਫੋਰਮੈਨ  

ਬ. ਿਵਭਾਗੀ ਮੈਨI ਜਰ   

ਚ. ਮਾਲਕ ਅਤ ੇਿਨਰਦੇਸ਼ਕ  

ਦ. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   

2. ਸੁਪਰਡ,ਟ ਅਤੇ ਫੋਰਮੈਨ ਨੰੂ ਪ7ਬੰਧ ਦ ੇਿਕਸ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ? 

ੳ. Aਚ ਪੱਧਰ                ਚ. ਿਨਮਨ ਪੱਧਰ     

b. ਮੱਧ ਪੱਧਰ                 d. ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਨਹ) 

3. ਿਫਓਲ ਨI  ਿਕਸ ਿਸਧ!ਤ ਿਵੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਿਕ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਇਕ ਮੁਖੀ 

ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਯੋਜਨਾ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

a. ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ 

b. ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ 

c. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ 

d. ਸਕਾਲਰ ਚੇਨ  

4. ਪ7ਬੰਧਨ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ 'ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ' ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਿਵੱਚ ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ7ਬੰਧਨ ਦੀ ਿਕਹੜੀ 

ਤਕਨੀਕ ਨੰੂ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ? 



ੳ. ਸਮ! ਅਿਧਐਨ 

ਬ.  ਮੋ�ਨ ਅਿਧਐਨ 

ਚ.  ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

ਦ. ਢੰਗ ਦਾ ਅਿਧਐਨ 

5.ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ7ਬੰਧਨ ਦਾ...................... ਹੈ:                                                                                                    

 a. ਪਿਹਲਾ ਕਾਰਜ 

 b. ਪ7ਬੰਧਨ ਦਾ ਗੈਰ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ 

c. ਪ7ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜ 

d. ਇਹਨ! ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਨਹ)  

6. ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਤ ਵੱਧ Aਚ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਤ ਆਦੇ� ਪ7ਾਪਤ ਹੰੁਦ ੇਹਨ ਤ! ਿਕਸ ਿਸਧ!ਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 

ਕੀਤੀ ਜ!ਦੀ ਹੈ? 

ੳ ਹੁਕਮ ਦੀ ਏਕਤਾ 

ਬ. ਿਦ�ਾ ਦੀ ਏਕਤਾ 

ਚ. ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ 

ਦ. ਸਕੇਲਰ ਚਨੇ 

7. ਿਕਸ ਨੰੂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

a. ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 

b. ਮੈਨI ਜਰ 

c. ਦੋਵ8 a ਅਤ ੇb 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਨਹ) 



8. �ਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸTਪੀ ਜ!ਦੀ ਹੈ: 

a. Aਪਰ ਤ ਹੇਠ! ਤੱਕ 

b. ਹੇਠ! ਤ ਿਸਖਰ ਤੱਕ 

c. ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ 'ਤ ੇ

d. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ! 'ਤ ੇ

 

9. ਹੇਠ! ਿਦੱਤੇ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਮੈਕਰੋ-ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ) ਹੈ? 

ੳ ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀਆ ਂ 

ਬ.ਜਨਤਕ 

ਚ. ਆਰਿਥਕ ਸਿਥਤੀ 

ਦ. ਸਮਾਿਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

10. ਹੇਠ! ਿਦੱਤ ੇਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆ ਂਪਾਬੰਦੀਆ ਂਅਤੇ ਿਨਯੰਤਰਣ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ। 

ੳ. ਉਦਾਰੀਕਰਨ 

ਬ. ਿਵ�ਵੀਕਰਨ 

ਚ. ਿਨੱਜੀਕਰਨ 

ਦ. ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ  

11. ਿਨਯੁਕਤੀਕਰਨ ਿਵਚ �ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ: 

ੳ. ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ 

ਬ. ਿਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ 

ਚ. ਪਦਿਗਆਨ ਅਤ ੇਮੁਲ!ਕਣ 



ਦ. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

12.  ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ  ਿਵਚ  ਿਕਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀ ਹੈ? 

ੳ. ਤਬਾਦਲਾ 

ਬ. ਤਰੱਕੀ 

ਚ. ਿਸੱਧੀ ਭਰਤੀ 

ਦ. ਅਹੁਦਾ ਘਟਾਉਣਾ 

13. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਵ-ੈਇਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੌਣ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

ੳ. ਸੰਚਾਰ 

ਬ. ਪ੍ੇਰਣਾ 

ਚ. ਿਧਆਨ ਦੀ ਘਾਟ 

ਦ. ਇਹਨ! ਿਵਚ ਕਈੋ ਨਹੀ 

14. ਿਨਰਦੇ�ਨ ਜ! ਿਨਰਦੇਿ�ਤ ਕਰਨਾ- 

ੳ. ਯੋਜਨ!ਵ! ਨੰੂ ਅਮਲ  ਿਵਚ ਿਲਆਉਣਾ 

ਬ. *ਬੰਧਨ ਦਾ ਿਵਹਾਰਕ ਪਿਹਲ ੂਹੈ 

ਚ. *ਬੰਧਨ ਦਾ ਆਪਸੀ –ਸੰਬੰਧ! ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਪੱਖ ਹੈ 

ਦ. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

15. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ  ਿਵਚ  ਿਕਹੜਾ ਇਕ ਿਵੱਤੀ ਪ੍ੋਤਸਾਹਨ ਹੈ? 

ੳ. ਤਰੱਕੀ 

ਬ. ਸਟਾਕ ਪ੍ੋਤਸਾਹਨ 

ਚ. ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 



ਦ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 

 

   ਸਹੀ ਨਾਲ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ-   

3.   

ਕਾਲਮ-I 

E. ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 

F. ਸੁਪਰਵਾਈਜਰ 

G. ਿਵਭਾਗੀ ਮੈਨI ਜਰ 

H. ਚੇਅਰਮੈਨ 

ਕਾਲਮ-2 

v. Aਚ ਪੱਧਰ 

vi. ਮੱਧ ਪੱਧਰ 

vii. Aਚ ਪੱਧਰ 

viii. ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ 

 

  

2.        

ਕਾਲਮ-1 

E. ਆਧੁਿਨਕ ਪ7ਬੰਧਨ ਦੇ ਿਪਤਾ 

F. ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ7ਬੰਧਕ 

G. ਆਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਪ7ਬੰਧਨ 

 

 

ਕਾਲਮ-2 

v. ਹੈਨਰੀ ਫੀਓਲ 

vi. ਐੱਫ ਡਬਿਲਊ ਟੇਲਰ 

vii. ਪੀਟਰ ਡਰੱਕਰ 

 

 

3. 

ਕਾਲਮ-1 

E. ਕ8ਦਰੀਕਰਨ 

F. ਅਿਦੱਖ ਲੜੀ 

G. ਿਦ�ਾ ਦੀ ਏਕਤਾ 

H. ਕਮ!ਡ ਦੀ ਏਕਤਾ 

ਕਾਲਮ-2 

v. ਇਕ ਹੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਯੋਜਨਾ 

vi. ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਇਕ ਬਾਸ 

vii. ਅਿਧਕਾਰ ਅਤੇ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਤਲੁਨ 

viii. Aਚ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜੀ 

 

 

 

 



 4. 

ਕਾਲਮ-1 

E. ਆਰਿਥਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

F. ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

G. ਜਨਸੰਿਖਅਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

H. ਸਮਾਿਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ਕਾਲਮ-2 

v. ਿਨਆਂਪਾਿਲਕਾ ਦੀਆ ਂ�ਕਤੀਆ ਂ

vi. ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਸੰਤੁ�ਟੀ 

vii. ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੀਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ 

viii. ਨU ਿਤਕ ਮੱੁਦ ੇ

 

   

5 

ਕਾਲਮ-1 

A.  ਮੱੁਲ 

B. ਮਿਹੰਗਾਈ ਦਰ 

C. ਨਵੀਨਤਾ  
 

 

ਕਾਲਮ-2 

i. ਟੈਕਨN ਲੋਜੀਕਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 

ii. ਆਰਿਥਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

iii. ਸਮਾਿਜਕ ਵਾਤਾਵਰਣ 

 

 

6 

ਕਾਲਮ-1 

A. ਪ7ਬੰਧਨ ਦਾ ਪਿਹਲਾ ਕਾਰਜ 

B. ਸਾਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜ)ਦਾ 

C. Aਚੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

D. ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ7ਿਕਿਰਆ   

ਕਾਲਮ-2  

i. ਲਗਾਤਾਰ ਪ7ਿਕਿਰਆ 

ii. ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

iii. ਮਾਨਿਸਕ ਕਸਰਤ 

iv. ਿਵਆਪਕ 

 

7 

ਕਾਲਮ-1 

A. ਨੀਤੀਆ ਂ

B. ਪ7ਿਕਿਰਆਵ! 

C. ਢੰਗ 

D. ਬਜਟ 

ਕਾਲਮ-2 

i. ਿਸੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਨ 

ii. ਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾ 

iii. ਿਸੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਨ 

iv. ਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾ  
 



8 

ਕਾਲਮ-1 

A. ਿਵਕ8ਦਰੀਕਰਣ 

B. ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਬਣਤਰ 

C. ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਬਣਤਰ 

D. ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬਣਤਰ 

ਕਾਲਮ-2 

i. ਹਰੇਕ ਿਡਵੀਜ਼ਨ ਮਲਟੀ-ਫੰਕ�ਨਲ ਹੈ 

ii. ਿਮਲਦ-ੇਜੁਲਦੇ ਜ! ਸੰਬੰਿਧਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦ ੇ

ਗਰੱੁਪ 

iii. ਪ7ਬੰਧਕੀ ਅਤ ੇਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਜ ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ 

iv. ਸੰਸਥਾ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪੱਧਰ! ਿਵੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ 

ਵਫ਼ਦ 

 

9 

ਕਾਲਮ-1 

A. ਅਥਾਰਟੀ 

B. ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ 

C. ਜਵਾਬਦੇਹੀ 

ਕਾਲਮ-2 

i. ਸTਪੇ ਗਏ ਫ਼ਰਜ਼ ਨੰੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਨਭਾਉਣਾ 

ਅਧੀਨ! ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ 

ii. ਇਹ ਅੰਿਤਮ ਨਤੀਜੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਨਾਲ 

ਸਬੰਧਤ ਹੈ 

iii. ਅਧੀਨ! ਨੰੂ ਹੁਕਮ ਦਣੇਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ 

ਦਾਇਰੇ ਿਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ 

ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ 

 

 

   

10 

ਕਾਲਮ-1 

A. ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਰਤੀ 

B. ਬਾਹਰੀ ਭਰਤੀ 

ਕਾਲਮ-2 

i. ਇਹ ਿਵਆਪਕ ਿਵਕਲਪ ਪ7ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ii. ਇਹ ਸੀਮਤ ਚਣੋ ਪ7ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 

  

 

   

 



11 

ਕਾਲਮ-1 

A. ਤਰੱਕੀ 
 

 

 

B. ਭਰਤੀ 
 

 

 

C. ਤਬਾਦਲਾ 
 

 

D. ਚੋਣ 

ਕਾਲਮ-2 

i. ਸੰਭਾਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤ ੇ

ਉਹਨ! ਨੰੂ ਨੌਕਰੀਆ ਂਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 

ਉਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ7ਿਕਿਰਆ 

ii. ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਿਵੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ 

ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤ ਦੂਜੀ 

ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ 

iii. ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ Aਚ ਅਹੁਦ ੇ'ਤੇ ਤਬਦੀਲ 

ਕਰਨਾ, Aਚ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣਾ 

iv. ਿਬਨU ਕਾਰ! ਦੇ ਪੂਲ ਿਵੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦ ੇ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ7ਿਕਿਰਆ 

 

 

12 

ਕਾਲਮ-1 

A. ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ੋਤਸਾਹਨ 

B. ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ੋਤਸਾਹਨ 

C. ਮੈਸਲੋ ਦਾ ਪ੍ੋਤਸਾਹਨ ਿਸਧ!ਤ 

ਕਾਲਮ-2 

i. ਪ੍ੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਪੁਚਕਾਰ ਿV�ਟੀ 

ii. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿਵਚ ਤਾਲਮੇਲ 

iii. ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 

 

   

13 

ਕਾਲਮ-1 

A. ਿਡਵੀਜ਼ਨਲ ਬਣਤਰ 

B. ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਬਣਤਰ 

C. ਵਫ਼ਦ 

D. ਜਵਾਬਦੇਹੀ 

ਕਾਲਮ-2 

i. ਜਵਾਬ ਦਣੇ ਯੋਗ 

ii. ਉਤਪਾਦ ਿਵ�ੇ�ਤਾ 

iii. ਫੰਕ�ਨਲ ਸਪੈ�ਲਾਈਜ਼ੇ�ਨ 

iv. ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ 

 

 

 



   

 14 

ਕਾਲਮ-1 

A. ਕਾਰਜ-ਪ7ਣਾਲੀ 

B. ਉਦੇ� 

C. ਨੀਤੀਆ ਂ

D. ਿਨਯਮ 

ਕਾਲਮ-2 

i. ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਿਨਰਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਵਰਣਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤ! ਿਵੱਚ ਕੀ 

ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹ) ਕਰਨਾ ਹੈ 

ii. ਿਵਧੀ-ਿਵਧਾਨ ਕੰਮ ਦਾ ਕ7ਮ ਹੈ ਜੋ ਸਮ8 ਦੀ 

ਬੱਚਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਕੀਤੇ ਜਾਣ 

ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਤੈਅ 

ਕਰਦਾ ਹੈ। 

iii. ਇਹ ਆਮ ਿਸਧ!ਤ ਕਥਨ ਹਨ ਜੋ ਟੀਿਚਆ ਂਨੰੂ 

ਪ7ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਪ7ਬੰਧਕ! ਦੀ ਅਗਵਾਈ 

ਕਰਦੇ ਹਨ 

iv. ਟੀਚਾ ਿਜਸ ਨੰੂ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਪ7ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਕੋਿ�� ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 

 

 

   

15. 

ਕਾਲਮ-1 

A. ਟੇਲਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 

B. ਫਯੋਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ 

C. ਫਯੋਲ ਸੀ 

D. ਟੇਲਰ ਸੀ  

ਕਾਲਮ-2 

i. 1841 

ii. ਉਦਯੋਗਪਤੀ 
iii. 1856 

iv. ਮੱੁਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 

 

 

ਖਾਲੀ ਥ!ਵ! ਨੰੂ ਭਰੋ: 

1. *ਬੰਧ  ਇਕ ________ *ਿWਆ ਹੈ|  (ਸਧਾਰਨ/ਸਰਵ-ਿਵਆਪੀ) 

2. *ਬੰਧ _________ ਵਾਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ|      (ਸਮੂਹ/ਲਕ�) 



3. ਪ7ਬੰਧਨ ਦਾ ਉਦੇ� ਕੁ�ਲਤਾ ਅਤੇ _____ ਨੰੂ ਪ7ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ | (ਪ7ਭਾਵ�ੀਲਤਾ/ਮੁਨਾਫ਼ਾ) 

4.  ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ7ਬੰਧਨ, ਪ7ਬੰਧਨ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਦਵੋ! ਦ_ੇ_______ ਿਵੱਚ ਬਦਲਾਅ ਿਲਆ<ਦਾ ਹੈ | (ਿਵਵਹਾਰ/ਰਵੱਈਆ) 

5.    ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਕਾਿਮਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ  _____________ ਕੰਪੋਨX ਟ ਦੀ ਿਮਸਾਲ ਹੈ |  

(ਸਮਾਿਜਕ/ਆਰਿਥਕ) 

6. _________ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੰੂ ਦਰਸਾ<ਦਾ ਨਹ) ਹੈ। (ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਿਨ�ਿਚਤਤਾ) 

7. ______________ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ | (ਿਨਯੰਤਰਣ/ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ) 

8. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਭਾਗ! ਦੀ ___________ ਯੋਜਨਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ | (ਆਪਸੀ ਿਨਰਭਰ/ਿਵਅਕਤੀਗਤ) 

9. _____________ ਨੀਤੀਆ ਂਤ ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ | (ਯੋਜਨਾ/ਉਦੇ�) 

10.  ਿਵਕ8ਦਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪ7ਤੀਿਨਧਤਾ _________ �ਬਦ ਹਨ। (ਸਮਾਨ/ਵੱਖਰੇ) 

11.  ___________________ *ਬੰਧਕ! ਲਈ ਸਫਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੁਆਰਾ Aਦਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਿਨਰੰਤਰ ਬਚਾਅ 

ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ<ਦਾ ਹੈ| (ਿਨਯੁਕਤੀਕਰਨ/ਭਰਤੀ) 

12.  ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਉਸ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਿਜਸ ਿਵਚ ਉਸ ਦੀਆ ਂਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਜ!ਦੀਆ ਂਹਨ, 

ਨੰੂ________ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ| (ਤਰੱਕੀ / ਤਬਾਦਲਾ) 

13.  ਪ੍ੇਰਣਾ ਇੱਕ �ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ________ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ| (ਕੰਮ/ਲੜਾਈ)    

14. _________ ਅਤੇ *ਬੰਧਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਇਕ ਿਲੰਕ ਵਜ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ| (ਿਨਗਰਾਨੀ/ਿਨਰੀਖਣ) 

15. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਿਦੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਨੋਸ ਇਕ _________ ਪ੍ੋਤਸਾਹਨ ਹੈ|  

 

 

ਸਹੀ/ਗਲਤ ਦਸੋ: 

1.  ਪ7ਬੰਧਨ ਇੱਕ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਗਤੀਿਵਧੀ ਹੈ|  

2. ਪ7ਬੰਧਨ ਪ7�ਾਸਨ ਨਾਲ ਿਵਆਪਕ �ਬਦ ਹੈ | 



3.  ਪ7ਬੰਧਨ ਇੱਕ ਸਮਾਿਜਕ ਪ7ਿਕਿਰਆ ਹੈ | 

4. ਟੇਲਰ ਦਾ ਮੱੁਖ ਉਦੇ� ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ | 

5. ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੱੁਚਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਿਜਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ Aਦਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ | 

6. ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ 1971 ਿਵੱਚ �ੁਰੂ ਹੋਇਆ | 

7. 1991 ਦੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਉਦਯੋਿਗਕ ਲਾਇਸ,ਸ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਸੀ | 

8. ਸਟਾਿਫੰਗ ਪ7ਬੰਧਨ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕੰਮ ਹੈ | 

9. ਸਟਾਿਫੰਗ ਿਸਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕ! ਦਆੁਰਾ ਪ7ਭਾਿਵਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ | 

10. ਮਨੱੁਖੀ ਵਸੀਿਲਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ)ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਹੈ | 

11. ਪ7ਤੋਸਾਹਨ ਯੋਜਨ!ਵ! ਿਵੱਤੀ ਜ! ਗੈਰ ਿਵੱਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ| 

12. ਸਾਰੇ ਮੈਨI ਜਰ ਲੀਡਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ,ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਮੈਨI ਜਰ ਨਹੀ ਹੰੁਦ|ੇ 

13. ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ੇਰਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵਚ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ| 

14. ਪ7ਰੇਣਾ ਇਕ ਗੰੁਝਲਦਾਰ *ਿWਆ ਹੈ| 

15. ਿਨਰਦੇ�ਨ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਦਾ ਇਕੋ ਅਰਥ ਹੈ ਅਤ ੇਇਹ ਦਵੋ8 ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਹਨ|  

ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪ7ਸ਼ਨ: 

1. ਕੀ ਪ7ਬੰਧ ਿਵਿਗਆਂਨ ਹੈ? 

2. ਪ7ਸ਼ਾਸਨ ਅਤ ੇ*ਬੰਧ ਿਵਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? 

3. ਿਵਿਗਆਨਕ *ਬੰਧ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

4. ਿਵਿਗਆਨਕ *ਬੰਧਨ ਦਾ ਸੁਭਾੳੇ ਕੀ ਹੈ? 

5. ਸਮ! ਅਤੇ ਗਤੀ ਅਿਧਐਣ ਕੀ ਹੈ? 

6. ਆਰਿਥਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤੱਤ! ਦ ੇਨ! ਿਲਖੋ| 



7. ਿਵ�ਵੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ! ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ| 

8. ਯੋਜਨਾ *ਿWਆ ਦੇ ਕਦਮ ਿਲਖੋ| 

9. ਨੀਤੀਆਂ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

10. ਪ੍ੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? 

11. ਸੰਗਠਨ ਿਕਸਨੰੂ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ? 

12. ਭਰਤੀ ਿਵਚ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਜ!ਦੇ ਹਨ?  

13. ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਕੰਨI  *ਕਾਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

14. ਸਮੂਹ ਉਤ�ਾਹ *ਣਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

15. ਿਨਰਦੇ�ਨ ਦ ੇਤੱਤ! ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ|ਰਸਮੀ ਸੰਗਠਨ ਿਕਸਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

16. ਭਰਤੀ ਿਵਚ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਲਏ ਜ!ਦੇ ਹਨ?  

17. ਇੰਟਰਿਵਊ ਿਕੰਨI  *ਕਾਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

18. ਸਮੂਹ ਉਤ�ਾਹ *ਣਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? 

19. ਿਨਰਦੇ�ਨ ਦੇ ਤੱਤ! ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ| 

20. ਰਸਮੀ ਸੰਗਠਨ ਿਕਸਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ? 

     ਛਟੋੇ *�ਨ : 

1. ਿਵਿਗਆਨਕ *ਬੰਧ ਦਾ ਮਹਤਵ ਦਸੋ| 

2. ਉਦਾਰੀਕਰਣ ਅਤੇ ਿਵ�ਵੀਕਰਣ ਉਤੇ ਆਰਿਥਕ ਸੁਧਾਰ! ਦੇ *ਭਾਵ ਿਲਖੋ| 

3. ਿਨਯਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋ ਵੱਖ ਿਕਵ8 ਹਨ? 

4. ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

5. ਇਕ ਚੰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢ!ਚ ੇਦੀਆ ਂਿਵ�ੇ�ਤ!ਵ! ਕੀ ਹਨ? 



6. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆ ਂਿਲਖੋ|  

7. ਟੇਲਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਜਦੂਰੀ *ਣਾਲੀ ਤੇ ਨN ਟ ਿਲਖੋ| 

8. ਪ7ੀਿਖਆ ਦ ੇਲਾਭ ਿਲਖੋ| 

9. ਸਮ! ਮਜਦੂਰੀ ਪ7ਣਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਗੁਣ ਿਲਖੋ|  

10. ਦਬਾਅ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕੀ ਹੈ? 

11. ਇਕ ਚੰਗੀ ਉਤ�ਾਹ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਲੋੜ! ਹਨ? 

12. ਮੈਸਲੋ ਦੀਆਂ ਲੋੜ! ਦੀ ਲੜੀਬੱਧ ਿਸਧ!ਤ ਤ ੇਚਾਨਣਾ ਪਾੳ| 

13. ਲੀਡਰਿ�ਪ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਕ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਿਵਚ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ? 

14. ਗੈਰ ਰਸਮੀ (Informal Organisation) ਸੰਗਠਨ ਦ ੇਲਾਭ ਿਲਖੋ| 

15. ਚੋਣ ਪ7ੀਿਕ7ਆ ਦ ੇਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ! ਬਾਰੇ ਦਸੋ| 

16. ਕੀ ਿਨਰਦੇ�ਨ ਅਤੇ ਿਨਗਰਾਨੀ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

17. ਇਕ *ਭਾਵੀ ਨI ਤਾ ਦੀ ਵਖ-ਵਖ ਤਕਨੀਕ! ਬਾਰੇ ਦਸੋ| 

18. ਪ੍ੇਰਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਅਤੇ ਸੁਬਾੳ ੇਬਾਰੇ ਿਲਖੋ| 

19. “ਿਨਰਦੇ�ਨ *ਬੰਧ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ”| ਿਟਪਣੀ ਿਦੳ| 

20. *ਬੰਧਕ ਜਨਮਜਾਤ ਨI ਤਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਹਕ ਿਵਚ ਿਲਖੋ| 

  

 

 

 

 

 



Trade: Taxation Practices 

Subject: Principles of management-II 

Paper code:192 
 

1 ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਂਿਵੱਚ ਸਹੀ ਿਵਕਲਪ ਚਣੁ-ੋ 

 

1. ਿਵਕਰੀ ਕਰ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਚੂੰ ਗੀ ਆਿਦ ਿਕਸ ਤਰ! ਦੇ ਕਰ ਦੀ ਉਦਾਹਣ! ਹਨ? 

ੳ) ਪMੱਖ ਕਰ 

ਬ) ਅਪMੱਖ ਕਰ 

ਚ) ਦੋਵ8 

ਦ) ਇਹਨ! ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਨਹੀ 

2. 2014-2015 ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰ ਿਨਰਧਾਰਣ ਸਾਲ ਿਕਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? 

ੳ) 2014-2015 

ਬ) 2013-2014 

ਚ) 2015-2016 

ਦ) 2016-2017 

3. 80 ਸਾਲ ਤ ਵਧ ਉਮਰ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀ ਦੀ ਕਰ ਮੁਕਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਿਨਰਧਾਰਨ ਸਾਲ 2020-2021 ਲਈ ਿਕੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? 

a. 2,50,000 

b. 5,00,000 

c. 50,000 

d. ਇਹਨ! ਿਵੱਚ ਕਈੋ ਨਹੀ 



4. ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੀਆਂ ਧਰ!ਵ! ਅਨੁਸਾਰ ਕਟਤੌੀਆਂ ਕਰਨ ਤ ੋਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਕਲੁ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਿਕਸ ਧਾਰਾ ਤਿਹਤ 

ਪੂਰਨ ਅੰਕ  ਿਵਚ ਬਦਿਲਆ ਜ!ਦਾ ਹੈ? 

a. 288 A 

b. 288 B 

c. 288 C 

d. 287  

5. ਕਰ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਸੰਿਬੰਧਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਦੀਆ ਂਧਾਰਾਵ! ਹਨ: 

a. 70 ਅਤੇ 81 

b. 90 ਅਤੇ 91 

c. 92 ਤੋ 94 

d. ਇਹਨ! ਿਵਚ ਕਈੋ ਨਹੀ 

 

6. ਧਾਰਾ 2(31), ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਿਵਚ ‘ਿਵਅਕਤੀ’ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਵਚ ਕੌਣ �ਾਿਮਲ ਨਹੀ ਹੰੁਦਾ? 

a. ਇਕੱਲਾ ਿਵਅਕਤੀ 

b. ਿਹੰਦੂ ਅਖੰਡ ਪਿਰਵਾਰ 

c. ਕੰਪਨੀ 

d. ਨਾਬਾਲਕ 

 7. CBDT ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ : 

a. Central Board of Direct Taxes 

b. Convent Board of Direct Taxes 

c. Central Board of Indirect Taxes 

d. Civil Board of Direct Taxes 



    8. ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਦੋ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

a. ਿਵੱਤੀ ਸਾਲ 

b. ਕਰ ਿਨਰਧਾਰਨ ਸਾਲ 

c. ਬੀਤੇ ਸਾਲ/ਿਪਛਲਾ ਸਾਲ 

d. ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਸਾਲ 

    9.   CBDT ਿਵੱਚ ਿਕੰਨI  ਮ,ਬਰ ਹਨ? 

a. 02 

b. 05 

c.  04  

d. 03 

10. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

a. ਕ8ਦਰ ਸਰਕਾਰ 

b. ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਟੀ 

c. ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾ�ਟਰਪਤੀ 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

   11. ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ ਨੰੂ ਕੌਣ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

a. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 

b. ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੰੂਨ 

c. ਪਾਰਟਨਰਿ�ਪ ਐਕਟ, 1932 

d. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 



   12.  ਪਾਰਟਨਰਿ�ਪ ਡੀਡ ਦੀ ਅਣਹਦ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲ ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਲੋਨ 'ਤੇ ਿਵਆਜ……………… ਪ7ਤੀ�ਤ ਪ7ਤੀ 

ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। 

a. 10 

b. 12 

c. 9  

d. 6 

   13. A.O.P ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? 

a.  Address of persons 

b. Application of persons 

c.  Association of persons 

d. Allocation of Profits 

14. ਐਚ ਯੂ ਐਫ  (H.U.F.)ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ? 

a. ਕਰਦਾਤਾ 

b. ਮੈਨI ਜਰ 

c. ਕਰਤਾ 

d. ਦਾਦਾ  

15. ਿਕਸ ਸੰਪ7ਦਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਪਤਾ ਦ ੇਮੌਤ ਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪੱੁਤਰ ਨੰੂ ਿਪਤਾ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰੀ ਮੰਿਨਆ ਜ!ਦਾ ਹੈ? 

ੳ. ਿਮਤਾਖਰ ਸੰਪ7ਦਾਇ 

ਬ. ਿਦਆਭਾਗ ਸੰਪ7ਦਾਇ 

ਚ. 1 ਅਤੇ 2 ਦਵੋ8 

ਦ. ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਚ ਕੋਈ ਨਹੀ 

 



II.  

ਸਹੀ ਨਾਲ ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ-   

4.   

ਕਾਲਮ-1 

I. ਜਦ ਦੋ ਦੇ�! ਿਵਚਕਾਰ ਕਈੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

J. ਜਦ ਕੌਮ! ਿਵਚਕਾਰ ਕਈੋ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹ) ਹੰੁਦਾ 

ਕਾਲਮ-2 

ix. ਧਾਰਾ 90 

x. ਧਾਰਾ 91 

 

5.        

ਕਾਲਮ-1 

ਫਰਮ ਦਾ ਮੁਲ!ਕਣ 

I. ਜਦ ਸਮਝੋਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

J. ਜਦ ਕੋਈ ਸਮਝੋਤਾ ਨਹ) ਹੰੁਦਾ 

ਕਾਲਮ-2 

 

ix. ਧਾਰਾ 184 

x. ਧਾਰਾ 185 

 

 

 

3. 

ਕਾਲਮ-1 

I. ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 

J. ਕੰਪਨੀਆ ਂਦਾ  ਐਕਟ 

ਕਾਲਮ-2 

ix. 2013 

x. 1961 

 

  

4.   

ਕਾਲਮ-1 

D. ਫੁੱ ਲ! ਦੀ ਖੇਤੀ ਤ ਆਮਦਨ 

E. ਫਾਰਮ ਮੈਨI ਜਰ ਦਆੁਰਾ ਪ7ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਨਖਾਹ 

ਕਾਲਮ-2 

iv. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ 

v. ਗੈਰ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ 

 

 

 



                                                    

5.  

ਕਾਲਮ-1 

D. ਗੈਰ-ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤ ਆਮਦਨ 

E. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਤ ਬਚਣਾ ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ 

ਆਮਦਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  

ਕਾਲਮ-2 

iv. ਧਾਰਾ 94 

v. ਧਾਰਾ 93 

 

 

                                                 

6.  

ਕਾਲਮ-1 

TDS ਦੀਆ ਂਦਰ! 

A. ਲਾਟਰੀਆਂ ਤ ਿਜੱਤਣਾ 

B. ਛੋਟੀ ਿਮਆਦ ਦ ੇਪੰੂਜੀ ਲਾਭ 

C. ਲਾਭਅੰ�  

ਕਾਲਮ-2 

i. 10% 

ii. 20% 

iii. 30% 

 

 

7.       

ਕਾਲਮ-1 

A. ITR-1 

 

B. ITR-6 

 

 

C. ITTR-4 

ਕਾਲਮ-2 

i. ਕੰਪਨੀਆ ਂਲਈ, 11 ਦੇ ਤਿਹਤ ਛਟੋ ਦਾ ਦਾਅਵਾ 

ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆ ਂ

ii. ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤ ੇਪੇ�ੇ ਤ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ 

ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 

iii. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ 

 

   8.  

ਕਾਲਮ-1 

ਿਰਟਰਨ ਭਰਨ ਲਈ ਿਨਯਤ ਿਮਤੀਆ:ਂ 

A. ਕੰਪਨੀ ਲਈ 

B. ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਿਜਨH ! ਦੇ 

ਕਾਲਮ-2 

i. 30 ਨਵੰਬਰ 

ii. 30 ਸਤੰਬਰ 

iii. 30 ਸਤੰਬਰ 



ਖਾਤੇ ਆਿਡਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ 

C. ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਿਜਨH ! ਨੰੂ 92 ਈ ਦ ੇਤਿਹਤ 

ਿਰਪੋਰਟ ਦਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 

 

   

 

 9. 

ਕਾਲਮ-1 

A. ਸਵੈ ਮੁਲ!ਕਣ 

B. ਮੁਲ!ਕਣ ਤ ਪਿਹਲ! ਪੱੁਛਿਗੱਛ 

C. ਮੁੜ-ਮੁਲ!ਕਣ  

ਕਾਲਮ-2 

ix. ਧਾਰਾ 147 

x. ਧਾਰਾ 140 A 

xi. ਧਾਰਾ 142 (1) 

 

 

 10. 

ਕਾਲਮ-1 

A. 86 ਦੇ ਤਿਹਤ ਛੋਟ 

B. ਰਾਹਤ 89 (1) ਤਿਹਤ 

ਕਾਲਮ-2 

i. ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 

ii. ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏ�ਨ 

 

III. ਖਾਲੀ ਥ!ਵ! ਭਰੋ: 

1. ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਕਰ ________ ਕਰ ਹੈ| (ਅਿਸੱਧਾ/ਿਸੱਧਾ) 

2. ਿਸਹਤ ਅਤ ੇਿਸੱਿਖਆ ਕਰ ਦੀ ਦਰ ____ ਪMੀ�ਤ ਹੈ| (4% / 2%) 

3. ਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ 650072 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਨ ਅੰਕ _____ ਹੋਵੇਗਾ|(700500/650070 ਰੁਪਏ) 

4. ਲਾਟਰੀ ਤ ਪਾ੍ਪਤ ਆਮਦਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ__________ਹੈ| (10%/30%) 

5. ਿਹੰਦੂ ਅਿਵਭਾਿਜਤ ਪਿਰਵਾਰ ਦ ੇਸੰਪDਾਇ __________ ਅਤੇ _________ਹਨ| 

6. ਧਾਰਾ 87A ਦੀ ਛੋਟ _________ ਹੈ| (12500/5000 ਰੁਪਏ) 



7. ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਆਯੋਗ _______ ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ| (1796/1976) 

8. ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਆਯੋਗ ________ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰ�! ਦੇ ਅਧਾਰ ਤ ੇਕੀਤਾ ਿਗਆ|(ਸ!ਚੂੰ  ਕਮੇਟੀ/ਬ!ਚੂ ਕਮੇਟੀ) 

9. ਕਰਦਾਤਾ ਦੀ ਕਲੁ ਆਮਦਨ ਨੰੂ _________ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਬਦਿਲਆ ਜ!ਦਾ ਹੈ| (228A/288ਭ) 

10. ਫਿਰਆਦੀ ਨੰੂ ________ ਵੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ|(ਅਸੈਸੀ/ਅਪੀਲਕਰਤਾ) 

11.  ਦੋਹਰੇ ਕਰਾਰੋਪਨ ਤੋ ਰਾਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ________ ਹੈ|(ਧਾਰਾ 90/ਧਾਰਾ 84) 

12. ਰਬੜ ਤ ਪਾ੍ਪਤ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਦਾ _______ਿਹੱਸਾ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤ ੇ____ ਿਹੱਸਾ ਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ 

 ਹੈ|(35%,65%/65%,35%) 

13. ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਿਵਚ ਸ!ਝੇਦਾਰੀ ਨੰੂ ______ ਿਕਹਾ ਜ!ਦ! ਹੈ| (ਫਰਮ/ਕੰਪਨੀ) 

14. ਸ!ਝੇਦਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਸ!ਝੇਦ!ਰ! ਦਆੁਰਾ ਫਰਮ ਨੰੂ ਿਦੱਤੇ ਕਰਜੇ ਤੇ ਸਲਾਨਾ _____ਨਾਲ 

 ਿਵਆਜ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ|(6%/10%) 

15. TDS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ _______________ ਹੈ|    

 

 

IV.  ਸਹੀ/ਗਲਤ ਦਸੋ: 

1. ਫੁੱ ਲ! ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀ ਹੈ| 

2. CBDT central board of direct taxes ਹੈ| 

3. 45 ਸਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ 250000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤ ੇਕਰ ਨਹੀ ਲਗਦਾ| 

4. ਿਹੰਦੂ ਅਖੰਡ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਰਤਾ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ| 

5. ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ goods and service tax ਨਹੀ ਹੈ| 

6. ਧਾਰਾ 87A ਦੀ ਛੋਟ 5000 ਰੁਪਏ ਹੈ| 

7. ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਆਯੋਗ 1976 ਿਵਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ|  



8. ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਆਯੋਗ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸ!ਚੂੰ  ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰ�! ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ| 

9. ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੀ ਿਨਯੁਕਤੀ ਕ8ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ! ਕ8ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਨਯਕੁਤ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ 

 ਕੀਤੀ ਜ!ਦੀ ਹੈ| 

10.  CBDT ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਿਨਯਮ-1961 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਬੋਰਡ ਹੈ| 

11. ਕ8ਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇ�! ਨਾਲ ਦੋਹਰੇ ਕਰਾਰੋਪਨ ਤ ਰਾਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤ ੇਅਸੈਸੀ ਨੰੂ 

 ਇਕਤਰਫਾ ਰਾਹਤ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ| 

12.  ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ Aਤਰਾਿਧਕਾਰੀ ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ| 

13. ਅਸੈਸੀ ਨੰੂ ਕਰ ਿਨਰਧਾਰਨ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇ� ਕਰਕ ੇਕਰ ਵਾਪਸੀ ਿਸੱਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ| 

14.  ਕੁਲ ਕਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਰਕਮ ਨੰੂ ਧਾਰਾ 288B ਤਿਹਤ ਪੂਰਨ ਅੰਕ ਿਵਚ ਬਦਿਲਆ ਜ!ਦ! ਹੈ| 

15.   ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਤ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਮੰਿਨਆ ਜ!ਦ! ਹੈ| 

 

V.   ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ *�ਨ: 

 

1. ਿਹੰਦੂ ਅਖੰਡ ਪਿਰਵਾਰ ਤੇ ਨN ਟ ਿਲਖੋ| 

2. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਅਤ ੇਵਪਾਰਕ ਆਮਦਨ ਿਵਚ ਅੰਤਰ ਦਸੋ| 

3. ਆਮਦਨ ਕਰ ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦੀਆ! �ਕਤੀਆਂ ਨN ਟ ਿਲਖੋ| 

4. CBDT ਤੇ ਨN ਟ ਿਲਖੋ| 

5. TDS ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

6. ਸਰੋਤ Aਤੇ ਕਰ ਦੀ ਕਟਤੌੀ ਦ ੇਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? 

7. ਕਰ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

8. ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਿਕਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 



9. ਆਮਦਨ ਕਰ ਿਨਪਟਾਰਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਕਸ ਸਾਲ ਅਤ ੇਿਕਸ ਦੀ ਿਸਫਾਿਰ� ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? 

10. ਚਾਹ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਿਵਕਰੀ ਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਦਸੋ| 

11. ਅਗੇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

12. ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

13. ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

14. ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਿਵਵਰਣੀ (Revised return) ਕੀ ਹੈ?  

15. ਹਾਨੀ ਦੀ ਿਵਵਰਣ  ਪੇ� ਕਰਨ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

16. ਕਰ ਵਾਪਸੀ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

17. ਕਰ ਵਸੂਲਨਾ ਿਕਸ ਨੰੂ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ?  

18. ਰਬੜ ਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਨN ਟ ਿਲਖੋ| 

19. ਕਰ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

20. ਧਾਰਾ-192 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਸੋਮੇ ਦੀ ਥ! ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਹੈ? 

 

VI. ਛੋਟੇ *�ਨ : 

1. ਿਹੰਦੂ ਅਖੰਡ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਵਭਾਜਨ ਬਾਰੇ ਦਸੋ ਿਕ ਿਵਭਾਜਨ ਿਕੰਨੀ ਤਰ! ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

2. ਿਹੰਦੂ ਅਖੰਡ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਿਮਤਾਖਰ ਅਤੇ ਦਯਾਭਾਗ ਸੰਪDਾਇ ਿਵਚ ਅੰਤਰ ਸਪ�ਟ ਕਰੋ| 

3. ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣ! ਿਲਖੋ ਅਤ ਿਵ�ੇ� ਆਮਦਨ! ਬਾਰੇ ਸਪ�ਟੀਕਰਨ ਿਦੳ| 

4.  ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੀਆ ਂ�ਕਤੀਆ ਂਤੇ ਨN ਟ ਿਲਖੋ| 

5. ਸਰੋਤ ਉਤੇ ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ੋਿਵਜ਼ਨ! ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਿਲਖੋ| 

6. ਕਰ ਦੇ ਅਗੇਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਰ ਦਾ ਅਗੇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਿਕਸਨI  ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 



7. �ਰੋਤ ਦੀ ਥ! ਕਟੋਤੀ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

8. ਸਰੋਤ ਦੀ ਥ! ਕਟੋਤੀ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? 

9. ਆਮਦਨ ਕਰ ਿਨਪਟਾਰਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਦੇ� ਿਲਖੋ| 

10. ਿਨਪਟਾਰਾ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ �ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ| 

11. ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਦ ੇਢੰਗ ਿਕਹਤੇ ਹਨ? 

12. ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਿਰਟਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤ ੇਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?  

13. ਕਰ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ| 

14. ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਮੀ�ਨ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ! ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਕਰੋ| 

15. ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਿਵਆਿਖਆ 

 ਕਰੋ| 

16. ਿਨਪਟਾਰਾ ਆਯੋਗ ਦਆੁਰਾ ਮਾਮਲੇ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ *ਿਕਿਰਆ ਤ ੇਚਰਚਾ ਕਰੋ| 

17. ਿਨਪਟਾਰਾ ਆਯੋਗ ਨੰੂ ਪਾ੍ਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ  ਿਵਧੀ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ| 

18. ਧਾਰਾ-192 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਸੋਮੇ ਦੀ ਥ! ਕਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ੋਿਵਜ਼ਨ! ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ| 

19. ਆਮਦਨ ਕਰ ਿਨਪਟਾਰਾ ਆਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਿਲਖੋ| 


