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 Multiple Choice Question :- 

1.  ਪ�ਬੰਧ ਕੀ ਹੈ:- 

(ੳ) ਕਲ!      (ਅ) ਿਵਿਗਆਨ     

(ੲ) ਿਕੱਤਾ   (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਿਤੰਨ0   

 1ਤਰ- (ਸ) 

 

2. ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਰਸਾ5ਦਾ ਹੈ:- 

(ੳ)  ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ   (ਅ)  ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ  

 (ੲ) ਅਰਥ ਿਵਵਸਥਾ   (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵਚ: ਕੋਈ ਨਹ<  

           1ਤਰ- (ਅ) 

 

3. ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਿਸਧ!ਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ :- 

(ੳ)   ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ      (ਅ) ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ 

(ੲ) ਅਿਧਕਾਰ ਦੇਣਾ    (ਸ) ਸਮਾਨਤਾ 

1ਤਰ- (ਸ) 

 

      4.  ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਪ�ਬੰਧ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ :- 

           (ੳ) ਕੰਮ ਦਾ ਅਿਧਐਨ    (ਅ)  ਗਤੀ ਦਾ ਅਧੀਐਨ   

   (ੲ)  ਸਮB ਦਾ ਅਧੀਐਨ    (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

           1ਤਰ- (ਸ) 

 

     5.   ਦੂਿਜਆ ਤ: ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਿਕਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ:- 

          (ੳ) ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ   (ਅ) ਿਕਿਰਆ    

  (ੲ) ਪ�ਬੰਧ   (ਸ) ਪ�ਸ਼ਾਸਨ 

  1ਤਰ- (ੲ) 

 

     6. ਿਵਿਗਆਨ ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈ:- 

         (ੳ) ਹੈਨਰੀ ਿਫਊਲ   (ਅ) ਫਰੈਡਿਰਕ ਿਵੰਸੋਲ ਟੋਲਰ 

   (ੲ) ਮੈਸਲੋ   (ਸ) ਪੀਟਰ ਡਰਕਰ 

          1ਤਰ (ਅ) 

 

    7. ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ:- 

    (ੳ) ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ     (ਅ) ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ   

    (ੲ)  ਧੋਖਾ ਿਦੰਦਾ ਹੈ    (ਸ)  ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

          1ਤਰ (ੳ) 

 



     8. ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੈ:- 

    (ੳ) ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਪਿਹਲ! ਕੰਮ    (ਅ) ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ    

    (ੲ) ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਕੰਮ   (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ: ਕੋਈ ਨਹੀ 

    1ਤਰ:-  (ੳ)  

 

     9.  ਅਿਧਕਾਰ! ਦੀ ਵੰਡ ਿਵੱਚ ਕੀ ਵੰਿਡਆਂ ਜ!ਦਾ ਹੈ:- 

     (ੳ) ਅਿਧਕਾਰ    (ਅ) ਤਨਖਾਹ   

     (ੲ) ਿਜੰਮੇਵਾਰੀ   (ਸ) ਕੋਈ ਨਹ< 

     1ਤਰ -  (ੳ)   

 

    10. ਸਟਾਿਫੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜੁਿੜਆ ਹੈ:- 

     (ੳ) ਿਵੱਤ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ     (ਅ)  ਮਾਰਕਅੰਗ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ 

    (ੲ) ਮਨੱੁਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਿਵਭਾਗ  ਨਾਲ   (ਸ)  ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹ< 

   1ਤਰ- (ੲ) 

 

11. Wਬੰਧ ਦਾ ਿਪਤਾ ਿਕਸਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਦਾ ਹੈ:- 

   (ੳ) ਹੈਨਰੀ ਿਫਉਲ    (ਅ)  ਸਟੀਵ ਜੋਬਸ    

    (ੲ)  ਿਬੱਲ ਗੇਟਸ     (ਸ)  ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

  1ਤਰ- (ੳ) 

 

12. ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:- 

   (ੳ) ਉਦੇਸ਼ ਪ�ਾਪਤ ਲਈ  (ਅ)  ਕੰਮ ਅਧੂਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ  

   (ੲ) ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ   (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ: ਕੋਈ ਨਹੀ । 

   1ਤਰ – (ੳ )  

13.   ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ:- 

        (ੳ) ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਤ   (ਅ) ਬਾਹਰੀ ਤੱਤ   

  (ੲ) ਦੋਵB    (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ: ਕੋਈ ਨਹ< । 

1ਤਰ:-   (ੲ)   

14.  ਪ�ਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:- 

      (ੳ) ਸਲਾਹ ਨਾਲ     (ਅ) ਅਿਧਕਾਰ ਨਾਲ   

      (ੲ) ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ    (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ: ਕੋਈ ਨਹ< । 

1ਤਰ:-   (ਅ)  

15. ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ:- 

     (ੳ) ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ  (ਅ) ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਾਹਰ  

     (ੲ) ਦੋਵB    (ਸ)  ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ: ਕੋਈ ਨਹ< । 

1ਤਰ:-     (ੳ)  

 



 

 ਿਮਲਾਨ ਕਰ ੋ:- 

1. (ੳ) ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਪ�ਬੰਧ        (ੳ) ਹੈਨਰੀ ਿਫਉਲ 

 (ਅ) ਪ�ਬੰਧ                     (ਅ) ਡਾ ਫਰੈਡਿਰਕ ਿਵੰਸਲੋ ਟੇਲਰ  

  2.   ( ੳ) ਉਪਰਲਾ ਪੱਧਰ           (ੳ) ਜਰਨਲ ਮੈਨZ ਜਰ 

        (ਅ) ਿਵਚਕਾਰਲਾ ਪੱਧਰ        (ਅ) ਬੋਰਡ ਆੱਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ । 

  3.    ( ੳ) ਿਵੱਤੀ ਪ�ੇਰਨਾ              (ੳ) ਮਾਨਤਾ ,ਪੱਦਸਿਥਤੀ 

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

  4.   (ੳ) ਸਥਾਈ ਯੋਜਨਾਵ!           (ੳ) ਬਜਟ,ਕਾਰਜਕ�ਮ 

        (ਅ) ਇਕਾਈ ਯੋਜਨਾਵ!           (ਅ) ਉਦੇਸ਼, ਨੀਤੀਆਂ ਿਨਯਮ 

 5.    ( ੳ) ਮਨ] ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਲੋੜ!     (ੳ) ਸਰੀਰਕ ਸੁਰੱਿਖਆ, ਿਵੱਤੀ ਸੁਰੱਿਖਆ 

        (ਅ) ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜ!      (ਅ) ਰੋਟੀ,ਪਾਣੀ,ਕੱਪੜਾ,ਘਰ 

6.    (ੳ)   ਪ�ਬੰਧ                          (ੳ) ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਸੋਚ,ਤਕਨੀਕ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ 

       (ਅ)  ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਪ�ਬੰਧ           (ਅ) ਕਲਾ, ਿਕੱਤਾ ,ਿਵਿਗਆਨ  

7.    (ੳ)  ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ                           (ੳ) ਆਮਦਨ,ਖਰਚ,ਭਾਵੀ ਲੋੜ! 

       (ਅ) ਬਜਟ                                  (ਅ) ਕੀ, ਿਕੱਥੇ , ਕਦ: , ਿਕਵB, ਕੌਣ  

8.    (ੳ)  ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ        (ੳ) ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸਿਥਤੀਆਂ, ਸਮਾਿਜਕ ਸਿਥਤੀਆਂ 

       (ਅ) ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ          (ਅ) ਮਸ਼ੀਨ!,ਪਦਾਰਥ, ਆਦਮੀ 

9.    (ੳ) ਯੋਗਤਾ ਪ�ੀਿਖਆ                        (ੳ) ਗਤੀ,ਸਖਸ਼ੀਅਤ,ਰੁਚੀ 

       (ਅ) ਪ�ਿਵਰਤੀ ਪ�ੀਿਖਆ                     (ਅ) ਕਰਮਾਤਾ,ਯੋਗਤਾ,ਪ�ਾਪਤੀ 

10.   (ੳ) HRM                                   (ੳ) Foreign Exchange Management Act 

        (ਅ) FEMA                                (ਅ)  Human Resource Management  

11.    (ੳ) ਨਵ< ਆਰਿਥਕਤਾ ਨੀਤੀ                (ੳ)  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 

        (ਅ)  ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ                          (ਅ) ਆਰਿਥਕ ਸੁਧਾਰ 

12.    (ੳ)    ਭਰਤੀ                               (ੳ) ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਿਕ�ਆ  

        (ਅ)     ਚੋਣ                                 (ਅ) ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ�ਿਕ�ਆ 

13.    (ੳ)   ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ                           (ੳ)  ਬਲ 

        (ਅ)    ਪ�ੇਰਨਾ                                (ਅ) ਆਤਮਿਵਸਵਾਸ਼ 

14.    (ੳ)   ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ               (ੳ) ਸੰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣਾ 

        (ਅ)  ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕੰਮ            (ਅ) ਉਦੇਸ਼ ਤਿਹਤ ਕਰਨਾ,ਪਾਲਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਲੈਨ ਬਣਾਉਣਾ 

15.   (ੳ)   ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਿਸਧ!ਤ        (ੳ) ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ,ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ,ਸਮਾਨਤਾ 

        (ਅ)  ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਿਸਧ!ਤ                       (ਅ)ਿਵਿਗਆਨ ,ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਮੱੁਲ,ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਗੁਣ  

 

 

 

 



 

       ਸਹੀ/ ਗਲਤ                                     True/False 

1. ਪ�ਬੰਧ ਇੱਕ ਕਲ! ਹੈ।                                      ਸਹੀ/ਗਲਤ 

2. ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਿਪਤਾ ਹੈਨਰੀ ਿਫਉਲ ਹੈ।                                ਸਹੀ/ਗਲਤ 

3. ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਪੰਜ ਪੱਧਰ ਹਨ।                                           ਸਹੀ/ਗਲਤ 

4. ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਦੋ ਮੱੁਖ ਕੰਮ ਹਨ।                                              ਸਹੀ/ਗਲਤ 

5. ਬਜਟ ਭਾਵੀ ਲੋੜ! ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।                                       ਸਹੀ/ਗਲਤ 

6. ਨਵ< ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ 1997 ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਸਾਿਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।     ਸਹੀ/ਗਲਤ 

7. ਪ�ਮੱੁਖ ਬਜਟ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ।                      ਸਹੀ/ਗਲਤ 

8. ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਹ< ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।                 ਸਹੀ/ਗਲਤ 

9. ਸੰਗਠਨ ਢ!ਚੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪ�ਕਾਰ ਹਨ।                                     ਸਹੀ/ਗਲਤ 

10. ਪ�ਬੰਧ ਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ।                                   ਸਹੀ/ਗਲਤ 

11. ਪ�ਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਹੈ।                              ਸਹੀ/ਗਲਤ 

12. ਸੁਪਰਵਾਇਜ਼ਰ ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।                 ਸਹੀ/ਗਲਤ 

13. ਪ�ਬੰਧ ਿਸਰਫ਼ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।                            ਸਹੀ/ਗਲਤ 

14. ਮਸ਼ੀਨ ,ਪਦਾਰਥ,ਪ�ਬੰਧ ਤੇ ਆਦਮੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤੱਤ ਹਨ।     ਸਹੀ/ਗਲਤ 

15. ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਸਭ ਤ: ਪਿਹਲ! ਤੇ ਮੱੁਖ ਕੰਮ ਹੈ।               ਸਹੀ/ਗਲਤ 

ਖਾਲੀ ਥਾਵ4 ਭਰ6:- 

1. ਪ�ਬੰਧ ਦੂਿਜਆਂ ਤ: -----ਲੈਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ।         (ਕੰਮ/ਬਦਲਾ)       1ਤਰ:-  ਕੰਮ 

2. ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਿਪਤਾ------ਹੈ।          (ਹੈਨਰੀ ਿਫਊਲ/ਫਰੈਡਿਰਕ ਟੋਲਰ)      1ਤਰ:-  ਹੈਨਰੀ ਿਫਊਲ 

3. ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ----- ਪੱਧਰ ਹਨ।                        (ਿਤੰਨ/ਦੋ)                1ਤਰ:-  ਿਤੰਨ 

4. ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਪ�ਬੰਧ ਦਾ ਿਪਤਾ-----ਹੈ।  (ਡਾ.ਫਰੈਡਿਰਕ  ਿਵਸਲੋ ਟੇਲਰ/ਪੀਟਰ ਡਰਕਰ) 

        1ਤਰ:- ਡਾ.ਫਰੈਡਿਰਕ  ਿਵਸਲੋ ਟੇਲਰ 

5.  ਬਜਟ ਭਾਵੀ ਲੋੜ! ਦਾ---    ਹੈ।     (ਅਨੁਮਾਨ/ਬਲ)                       1ਤਰ:- ਅਨੁਮਾਨ 

6. ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਿਥਊਰੀ ਿਵੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ! ਦੇ ----ਪੱਧਰ ਹਨ।      (ਪੰਜ/ਦੋ)       1ਤਰ:- ਪੰਜ 

7. ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੰੂ-----ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ।  (ਿਨਯੋਜਨ/ਸੰਗਠਨ)              1ਤਰ:-ਿਨਯੋਜਨ 

8. ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ------ਮੱੁਖ ਕੰਮ ਹਨ। (ਪੰਜ/ਿਤੰਨ)                  1ਤਰ ਪੰਜ 

9. ਨਵ< ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ………ਿਵੱਚ ਹ:ਦ ਿਵੱਚ ਆਈ। (1991 ਿਵੱਚ/1980 ਿਵੱਚ)   1ਤਰ 1991  

10. ਪ�ੈਰਣਾ……ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  (ਦੋ/ਿਤੰਨ) 1ਤਰ ਦੋ 

11. ਪ�ੈਰਣਾ ਇੱਕ…..ਹੈ, ਜ ੋਮਨੱੁਖ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਬਲ/ਿਕਿਰਆ) 1ਤਰ ਬੱਲ 

12. ਹੱਨਰੀ ਿਫਉਲ ਨm  ਪ�ਬੰਧ ਦੇ …….ਿਸਧ!ਤ ਿਦੱਤੇ ਹਨ (ਚੋਦਾ/ਦਸ)   1ਤਰ- ਚੋਦਾ 

13. ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ…….ਪੰਧਰ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕੰਮ ਹੈ। (ਉਪਰਲੇ/ ਹੇਠਲੇ)    1ਤਰ ਉਪਰਲੇ 

14. ਪ�ਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ…….ਹੈ। (ਪ�ਿਕ�ਆ/ਯੋਜਨਾ)    1ਤਰ ਪ�ੀਿਕ�ਆ 

15. ਚੋਣ ਇੱਕ…..ਪ�ੀਿਕ�ਆ ਹੈ। (ਨਕਾਰਤਮਕ/ ਸਕਾਰਤਮਕ)    1ਤਰ- ਨਕਾਰਤਮਕ 



 

     ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ <ਤਰ4 ਵਾਲੇ ਪ>ਸ਼ਨ:- 

1. ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ ? 

2. ਪ�ਬੰਧ ਕੀ ਹੈ ? 

3. ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

4. ਪ�ੇਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ? 

5. ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਹੈ ? 

6. ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੱਤ ਿਲਖੋ ? 

7. ਨਵ< ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ ਕਦ: ਹ:ਦ ਿਵੱਚ ਆਈ ? 

8. ਇੰਟਰਿਵਊ ਕੀ ਹੈ ? 

9. ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੋਈ ਤਨ ਗੁਣ ਿਲਖ: ? 

10. ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ? 

11. ਚੰਗੇ ਭੱਤਾ ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਗੁਣ ਿਲਖੋ ? 

12. ਪ�ੀਿਖਆਵ! ਦੇ ਲਾਭ ਿਲਖੋ ? 

13. ਸੇਧ ਦੇਵ! ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

14. ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਸਭ ਤ: ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ? 

15. ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਕੌਣ –ਕੌਣ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ? 

16. ਇੰਟਰਿਵਊ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਲਾਭ ਿਲਖੋ ? 

17. ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਤ: ਕੀਤ ਭਾਵ ਹੈ ? 

18. ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ? 

19. ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਿਕੰਨm  ਅਤੇ ਿਕਹੜੇ ਪੱਧਰ ਹਨ ? 

20.  ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਤੱਤ ਿਲਖ:  ? 

 

     ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ <ਤਰ4 ਵਾਲੇ ਪ>ਸ਼ਨ:- 

1. ਪ�ਬੰਧ ਤੇ ਪ�ਸ਼ਾਸਨ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

2. ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ  ਤੱਤ ਿਲਖ: ? 

3. ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਿਤੰਨ ਪੱਧਰ! ਦਾ ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਕੇ ਵਰਨਣ ਕਰੋ ? 

4. ਰਸਮੀ ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ ? 

5. ਭਰਤੀ ਤੇ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ ? 

6. ਿਵੱਤੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਿਵੱਤੀ ਪ�ੇਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ? 

7. ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ! ਦੀ ਲੜੀਬੱਧਤਾ ਿਥਊਰੀ ਦਾ ਿਚੱਤਰ ਬਣਾਕੇ ਵਰਨਣ ਕਰ: ? 

8. ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਸਭ ਤ: ਉਪਰਲੇ ਤੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ ? 

9. ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਗੁਣ! ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ ? 

10. ਪ�ਬੰਧ ਨੰੂ ਕਲ! ਿਕo ਿਕਹਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ ? ਵਰਨਣ ਕਰੋ ? 

11.  ਨਵ< ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ (1991) ਤੇ ਨ] ਟ ਿਲਖੋ ? 



12. ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਸਭ ਤ: ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਿਲਖੋ ? 

13. ਪ�ੀਿਖਆਵ! ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ! ਦਾ ਿਚੱਤਰ ਬਣ!ਕੇ ਵਰਨਣ ਕਰੋ ? 

14. ਇੰਟਰਿਵਊ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਿਲਖੋ ? 

15. ਸਮ! ਅਧਾਿਰਤ ਤੇ ਕੰਮ ਅਧਾਿਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ�ਣਾਲੀ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ ? 

16.  ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ ? 

17. ਨੀਤੀ ਤੇ ਿਨਯਮ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ ? 

18. ਿਵਿਗਆਿਨਕ ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਿਸਧ!ਤਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ ? 

19.  ਕੀ ਪ�ਬੰਧ ਇੱਕ ਿਕੱਤਾ ਹੈ ? ਵਰਨਣ ਕਰੋ ? 

20. ਪ�ਬੰਧ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਿਲਖੋ ਵਰਨਣ ਕਰੋ ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             CLASS:-10+2   VOCATIONAL 

                                         TRADE- IMPORT EXPORT MANAGEMENT  

                               SUBJECT- TECHNOLOGY AND E-COMMERCE 

          CODE-182 (Paper-2) 
                                  Question Bank for Disabled Student 

 

ਬਹੁ-ਿਵਕਲਪੀ 1ਤਰ! ਵਾਲੇ  ਪ�ਸ਼ਨ :- 

1. ਸੂਚਨ! ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਭ ਿਕਹੜੇ ਹਨ ? 

  (A ) ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ( B) ਿਸੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ (C) ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ (D) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

2. ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਆਊਟਪੱੁਟ ਯੰਤਰ ਿਕਹੜੇ ਹਨ ? 

 (A ) ਮੋਨੀਟਰ ( B) ਕੀ-ਬੋਰਡ (C)  ਮਾਊਸ (D) ਵੈੱਬ-ਕੈਮਰਾ 

3. ਈ ਮੇਲ ਕੀ ਹੈ ? 

(A ) ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਮੇਲ ( B) ਇਲੈਕਿਟ�ਕ ਮੇਲ (C) ਦੋਵB (D) ਿਤੰਨ! ਿਵੱਚ: ਕੋਈ ਨਹ< । 

ਨZ ੱਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਨ! ਕੀ ਹੈ ? 

(A ) ਦਾ ਨZ ੱਟ  ( B)  ਯ ੂਨZ ੱਟ  (C)  ਗੂਗਲ  (D) ਿਤੰਨ0  । 

4. (A.T.M ) ਏ.ਟੀ. ਐਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਕੀ ਹੈ ? 

(A ) ਆਟੋਮੇਿਟਡ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ ( B)  ਆਟੋਮੇਿਟਡ ਟੈਲੀ ਮਸ਼ੀਨ  (C) ਦੋਵ:  (D)  ਕੋਈ ਨਹ< । 

5. W.W.W ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਕੀ ਹੈ ? 

(A ) ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨZ ੱਟ ( B) ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨZ ੱਟਵਰਕ (C)  ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈੱਬ  

 (D)  ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ: ਕੋਈ ਨਹ< । 

  7.  (WAN) ਵੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਕੀ ਹੈ ? 

 (A ) ਵਾਈਡ ਏਰੀਆਂ ਨZ ੱਟਵਰਕ ( B) ਵੀਡਥ ਏਰੀਆਂ  ਨZ ੱਟਵਰਕ (C)ਿਵੰਡੋ ਏਰੀਆਂ ਨZ ੱਟਵਰਕ  (D)  ਕੋਈ 

ਨਹ< । 

8. ਇੰਟਰਨZ ੱਟ ਦੀ ਵਰਤ: ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਕਹੜੇ ਹਨ ? 

      (A ) ਖਰੀਦਦਾਰੀ ( B) ਈ-ਵਣਜ(C)ਖੋਜ  (D)  ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ । 

9. LAN (ਲੈਨ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਕੀ ਹੈ ? 

      (A ) ਲੋਕਲ ਏਰੀਆਂ ਨZ ੱਟਵਰਕ ( B) ਲਾਰਜ ਅਸੈਸ ਨZ ੱਟਵਰਕ (C)ਲੋਕਲ ਅਸੈਸ ਨZ ੱਟਵਰਕ   

      (D)  ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ: ਕੋਈ ਨਹ< ।   

10. HTML ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਿਲਖ: ? 

     (A ) ਹਾਈਪਰ ਟੋਟਲ ਮੈਟਿਰਕਸ ਿਲਿਮਟ ( B) ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅੱਪ ਲyਗੂਏਜ  

     (C) ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅੱਪ ਲੈਵਲ   (D)ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਮਾਰਕਅੱਪ ਿਲਿਮਟ    । 

   ਿਮਲਾਨ ਕਰ ੋ:- 

1. LAN -             ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨZ ਟਵਰਕ 

WAN -            ਲੋਕਲ ਏਰੀਆਂ ਨZ ਟਵਰਕ 

2. ਵਾਇਰਲੈਸ-        ਇਲੈਕਟ�ਾਿਨਕ ਮੇਲ 

 ਈ-ਮੇਲ -          ਤਾਰ! ਤ: ਿਬਨ! 



3. ਫੇਸਬੱੁਕ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨ!  -       ਦ ਨZ ੱਟ 

ਇੰਟਰਨZ ੱਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨ! -     ਦਾ ਫੇਸਬੱੁਕ 

4. ਦੋ ਜ! ਿਜ਼ਆਦਾ ਨZ ਟਵਰਕ  -     ਨZ ੱਟਵਰਕ 

ਦੋ ਜ! ਿਜ਼ਆਦਾ ਕੰਿਪਊਟਰ -     ਇੰਟਰਨZ ਟ 

5.   ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ-              ਇੰਟਰਨZ ਟ 

  ਈ-ਮੇਲ-                    ਇੰਟਰਨZ ਟ ਤ: ਿਬਨ! 

6.  ਆਨ ਲਾਈਨ ਡਾਇਰੀਵ!ਗ  -    ਫੇਸਬੱੁਕ 

ਸੋਸ਼ਲ ਨZ ਟਵਰਿਕੰਗ ਸਾਈਟ -       ਬਲਾਗ 

7  .W W W   -                 ਵੈਬਸਾਈਟ 

      W E B -                   ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ 

8. ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣਾ-              ਪਿਹਲੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਤ: ਦੂਜ ੇਕੰਿਪਊਟਰ ਤੱਕ 

 ਨZ ਟਵਰਕ ਰੂਟ-              ਈ-ਮੇਲ ਐਡਰੈਸ 

9.   I.P   -                     ਇਲੈਕਟ�ਾੱਿਨਕ ਗਰੱੁਪ 

  E-Group-                 ਇੰਟਰਨZ ੱਟ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ 

 10.  ਵੈਬ-ਮੇਲ  -                ਸੋਸ਼ਲ ਨZ ੱਟਵਰਿਕੰਗ ਸਾਈਟ 

      ਟਿਵੱਟਰ-                  ਈ-ਮੇਲ ਅਕਾoਟ ਬਣਾੳਬਣ ਲਈ 

 11.  ਈ-ਕਾਮਰਸ -             ਿਸੱਧਾ ਉਪਭੋਗਤਾ 

      ਨZ ਟਵਰਿਕੰਗ -             ਇੰਟਰਨZ ੱਟ ਤ: ਿਬਨ! 

12. ਇਲੈਕਟ�ਾੱਿਨਕ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ   -        ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 

      ਸਾਧਾਰਨ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ        -         ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 

13.  ਸਰਿਫੰਗ                             -       ਸਰਚ ਇੰਜਣ 

      ਗੂਗਲ ਡਾਟ ਕਾਮ                   -        ਖਖਖੋਜ ਿਕਿਰਆ 

14  .ਪ!ਡਾ                                -   ਡਾਕੂਮyਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 

      ਐਸ. ਐਸ.ਵਰਲਡ                  -   ਵਾਇਰਸ ਿਵਰੱਧ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 

15.  ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਆਊਟ-ਪੱੁਟ ਯੰਤਰ    -   ਕੀ-ਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ 

      ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ  ਇੰਨ-ਪੱੁਟ ਯੰਤਰ      -   ਮੋਨੀਟਰ,ਸਪੀਕਰ 

 

     ਸਹੀ/ਗਲਤ <ਤਰ4 ਵਾਲੇ ਪ>ਸ਼ਨ :- 

1. ਕੀ WWW ਇੱਕ ਇੰਟਰਨZ ੱਟ ਹੈ ?                                            ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

2. LAN ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਲੋਕਲ ਏਰੀਆਂ ਨZ ੱਟਵਰਕ ਹੈ ।                           ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

3. ਫੇਸਬੱੁਕ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨ! ਦ ਫਸੇਬੱੁਕ ਹੈ।                                       ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

4. ਜਾਵਾ ਇੱਕ ਪ�ੋਗਗਿਸੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹ< ਹੈ।                                        ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

5. HTML ਿਵੱਚ ਟੈਗ ਵਰਤੇ ਜ!ਦੇ ਹਨ।                                          ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

6. ਈ-ਮੇਲ ਐਡਂਰੈਸ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।                             ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

7. ਇੰਟਰਨZ ੱਟ ਦੀ ਵਰਤ: ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਨਹ< ਹੰੁਦੀ।                               ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

8. ਵੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਵਾਈਡ ਏਰੀਆਂ ਨZ ੱਟਵਰਕ ਹੈ।                              ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 



9. ਟਿਵੱਟਰ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨ! ਹੈ ।                                                ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

10. HTTP ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਦਾ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਹੈ।                         ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

11. HTTP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਹਾਈਪਰ ਟੈਕਸਟ ਟ�!ਸਿਮਸ਼ਨ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਹੈ।              ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

12. ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਤ: ਭਾਵ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨਾ,ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ , 

 ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤ: ਹੈ। 

13. ਵਾਇਰਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਵੱਚ ਵਾਇਰਸ ਿਵਰੱੁਧ ਸਾਫਟਵੇਅਰ      ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

ਪਾਇਆ ਜ!ਦਾ ਹੈ।  

14.  ਈ-ਮੇਲ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆ ਿਬਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪੈੱਨ ਤ: ਹੰੁਦੀ ਹੈ।                        ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

15. ਇੰਟਰਨZ ੱਟ ਵੱਡੀ ਿਗਣਤੀ ਿਵੱਚ ਕੰਿਪਊਟਰ! ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਗਲੋਬਲ  

ਨZ ੱਟਵਰਕ ਹੈ।                                                                     ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

 

ਖਾਲੀ ਥਾਵ4 ਭਰ ੋ:- 

 

1. ਇੰਟਰਨZ ੱਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ …….   ਤ: ਹੋਈ ।                             (ARPANET/ ਦ ਨZ ੱਟ) 

2.  H.T.M.L  ਇੱਕ………      ਭਾਸਾ ਹੈ।                             ( ਪ�ੋਗਰਾਿਸੰਗ/  ਪ�ੋਟੋਕੋਲ) 

3. --------- ਸ਼ਾਿਪੰਗ ਇੰਟਰਨZ ੱਟ ਰਾਹ< ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।                  ( ਨZ ੱਟਵਰਕ/ ਆਨ-ਲਾਈਨ) 

4. ਇੰਟਰਨZ ੱਟ ਰਾਹ< ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਿਸੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ----------ਨਾਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।      (ਮਾਲਕ/ ਏਜੰਟ) 

5. ਫੇਸਬੱੁਕ ਇੱਕ ----- ਨZ ੱਟਵਰਿਕੰਗ ਸਾਈਟ ਹੈ।                                   (ਸੋਸ਼ਲ/ ਪਰਸਨਲ) 

6. ਜਾਵਾ ਇੱਕ…………     ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।                                 ( ਪ�ੋਗਰਾਿਸੰਗ/ ਨZ ੱਟਵਰਿਕੰਗ) 

7.  H.T.T.P    ………    ਲੇਅਰ ਦਾ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ ਹੈ।                 (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ ਟਰ!ਸਪੋਰਟ)    

8. H.T.M.L ਦੇ ਮੱੁਖ ਟੈਗ  ……….           ਹਨ।                             (05/02) 

9. ਈ-ਗਰੱੁਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! …………..        ਹੈ।                           (ਇਲੈਕਟ�ਾੱਿਨਕ/ ੲਵਰੀ) 

10. ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ ਲਈ   …………. ਵਰਿਤਆ ਜ!ਦਾ ਹੈ।                (F T P/S M T P) 

11.  ਇੰਟਰਨZ ੱਟ   ………….   ਤ: ਬਿਣਆ ਹੈ।   (ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਿਪਊਟਰ!/ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨZ ੱਟਵਰਕ) 

12. ਫੇਸਬੱੁਕ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨ!  ਹੈ।                                (ਦ ਫੇਸ ਬੱੁਕ /ਐਨ ਫੇਸਬੱੁਕ) 

13. ਵਾਇਰਸ  ਇੱਕ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦਾ   …………..        ਹੈ।                (ਪ�ੋਗਰਾਮ/ ਨZ ੱਟਵਰਕ) 

14. ਿਪ�ੰ ਟਰ ਕੰਿਪਊਟਰ ਦਾ     ……………..     ਯੰਤਰ ਹੈ।                  (ਇੰਨਪੱੁਟ/ਆਊਟਪੱੁਟ) 

15. ਇੰਟਰਨZ ੱਟ 1ਤੇ  …………..  ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।             (ਬyਿਕੰਗ/ ਕੱੁਝ ਨਹ< ) 

    

    ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ <ਤਰ4 ਵਾਲੇ ਪ>ਸ਼ਨ:- 

1. ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

2. ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੀ ਹੈ ? 

3.  ਫੇਸ ਬੱੁਕ ਦੀ  ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦ: ਹੋਈ ? 

4.  ਫੇਸ ਬੱੁਕ ਦੀ  ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਕਸਨm  ਕੀਤੀ ? 

5.  ਈ-ਮੇਲ ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 



 6.  ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤ: ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਕਹੜੇ ਹਨ ? 

7.   ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਆਊਟਪੱੁਟ ਯੰਤਰ ਿਕਹੜੇ ਹਨ ? 

8.   ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੇ ਇੰਨਪੱੁਟ ਯੰਤਰ ਿਕਹੜੇ ਹਨ ? 

9.ਨZ ੱਟਵਰਿਕੰਗ ਕੀ ਹੈ ? 

10.ਟਿਵਟਰ ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

11.ਆੱਰਕੱੁਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ ? 

12.ਮੋਬਾਇਲ ਮੈਸੇਿਜੰਗ ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

13.ਲੈੱਨ (LAN) ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

14.ਵੈਨ (WAN) ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

15. ਸੋਸ਼ਲ ਨZ ੱਟਵਰਿਕੰਗ ਸਾਈਟਸ ਿਕਹੜੀਆਂ ਹਨ ? 

16.ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਭ ਿਲਖੋ ? 

17 ਈ-ਬੈਿਕੰਗ ਕੀ ਹੈ ? 

18. ਏ.ਟੀ.ਐਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਕੀ ਹੈ ? 

19.ਇੰਟਰਨZ ੱਟ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ? 

20.ਫੇਸ ਬੱੁਕ ਦਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਿਕੱਥੇ  ਸਿਥਤ ਹੈ ? 

ਛੋਟੇ <ਤਰ4 ਵਾਲੇ ਪ>Bਨ :- 

1. ਇੰਟਰਨZ ੱਟ ਕੀ ਹੈ ? 

2. ਈ-ਮੇਲ ਦੇ ਲਾਭ ਿਲਖੋ ? 

3. H.T.M.L ਤੇ ਨ] ਟ ਿਲਖੋ ? 

4. ਟਿਵਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ ? 

5. ਫੇਸ ਬੱੁਕ ਦੇ ਲਾਭ ਿਲਖੋ ? 

6. ਮੋਬਾਇਲ ਮੈਸੇਿਜੰਗ ਤੇ ਨ] ਟ ਿਲਖੋ ? 

7. ਇੰਟਰਨZ ੱਟ ਇਸ਼ਿਤਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਦੱਸੋ ? 

8. ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਿਲਖੋ ? 

9. ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਬੈਿਕੰਗ ਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਿਕਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕੇ  

          ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ? 

10.    ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਿਕਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ? 

11.    ਫੇਸ ਬੱੁਕ ਕੀ ਹੈ ?ਇਸਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਿਲਖ: ? 

12.   ਸੋਸ਼ਲ ਨZ ੱਟਵਰਿਕੰਗ ਸਾਈਟਸ ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? ਸੋਸ਼ਲ ਨZ ੱਟਵਰਿਕੰਗ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ   

       ਿਦਓ ? 

13.  ਈ-ਮੇਲ ਅਕਾ5ਟ ਖੋਲਣ ਦੀ ਪ�ਿਕ�ਆਂ ਿਲਖੋ ? 

14. ਈ-ਮੇਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਿਲਖੋ ? 

15.   ਬਲਾਿਗੰਗ ਤੇ ਨ] ਟ ਿਲਖੋ ? 

16.  ਜਾਵਾ ਤੇ ਨ] ਟ ਿਲਖੋ ? 

17. ਵੈਬ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਪ�ੋਟੋਕੋਲ! ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ ? 

18. ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ? 

19. ਈ-ਮੇਲ ਕੀ ਹੈ ? ਇਸਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਿਲਖੋ ? 

20. ਲੈਨ ( LAN)  ਤੇ ਨ] ਟ ਿਲਖੋ ? 
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 ਬਹੁ-ਿਵਕਲਪੀ ਪ>ਸ਼ਨ :- 

1.  ਪੈਨ  (PAN) ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਕੀ ਹੈ ? 

          (ੳ) ਪੇਮyਟ ਅਕਾਊਟ ਨੰਬੁਰ          ( ਅ ) ਪਰਮਾਨ� ਟ ਅਕਾਊਟ ਨੰਬੁਰ 

          (ੲ)  ਪਰਸਨਨ ਅਕਾਊਟ ਨੰਬੁਰ      (ਸ)ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ: ਕੋਈ ਨਹ<  । 

2.        D.G.F.T ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਕੀ ਹੈ ? 

          (ੳ)  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ 

          ( ਅ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਫਾਇਨ ਟਰੇਡ   

          (ੲ)  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ ਫੌਰਮਲ ਟਰੇਡ  

  (ਸ)  ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ: ਕੋਈ ਨਹ<  । 

3.       ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਚੌਣ ਸਮB ਅਸ< ਿਕਵB ਕਰ ਸਕਦ ੇਹ! ? 

          (ੳ) ਦੋਸਤ! ਤ: ਸੂਚਨਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ           (ਅ ) ਇੰਟਰਨZ ੱਟ ਰਾਹ< 

          (ੲ)  ਉਦਯੋਗ ਮੇਲੇ ਰਾਹ<                        (ਸ)   ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ । 

4.        ਆਈ .ਈ.ਸੀ ਦਾ ਪੁਰਾ ਨ! ਕੀ ਹੈ ? 

           (ੳ)  ਇੰਮਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੋਡ       (ਅ) ਇੰਮਪੋਰਟyਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੋਡ             

           (ੲ)  ਇੰਮਪੋਰਟ ਐਕਸਪੈਰੀਮyਟ  ਸੈੱਟ     (ਸ ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ: ਕੋਈ ਨਹ<  । 

5.        ਆਰ.ਬੀ. ਆਈ ਦਾ ਪੁਰਾ ਨ! ਕੀ ਹੈ ?  

             (ੳ)  ਿਰਜ਼ਰਵ ਬਰ!ਚ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਂ   (ਅ ) ਿਰਜ਼ਰਵ ਬyਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਂ   

            (ੲ)  ਿਰਜ਼ਰਵ  ਬyਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਂ           (ਸ)  ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ: ਕੋਈ ਨਹ<  । 

6. ਤੋਹਫ ੇਵਜ: ਵਸਤ ੂਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਹੱਦ ਿਕੰਨੀ ਹੈ ? 

            (ੳ)   20,000/-      ( ਅ ) 5, 000/- 

            (ੲ)   10,000/-        (ਸ)  40,000/-       

7. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਿਕੰਨm  ਿਡਪਾਰਟਮyਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ? 

            (ੳ)    8                  ( ਅ ) 6 

            (ੲ)    2                   (ਸ)   7                    

8.    ਆਯਾਤ ਿਨਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਦ ੇਉਦੇਸ਼ ਿਕਸ ਸਰਕਾਰ ਦ ੇਸਿਹਯੋਗ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

            (ੳ)    ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ              ( ਅ ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤ ੇਕBਦਰ ਸਰਕਾਰ 

            (ੲ)    ਕBਦਰ ਸਰਕਾਰ              (ਸ)   ਉਪਰੋਕਤ ਿਵੱਚ: ਕੋਹੀ ਨਹ< । 

9.    ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਫੌਰਨ ਟ�ੇਡ ਦ ੇ ਿਰਜ਼ਨਲ ਆਿਫਸ ਿਕੰਨੀਆ ਂਥਾਵ! ਤ ੇਹਨ ? 

             (ੳ)    20 ਥਾਵ! ਤ ੇ                  ( ਅ ) 34 ਥਾਵ! ਤ ੇ            

             (ੲ)    10 ਥਾਵ! ਤ ੇ                   (ਸ)   2  ਥਾਵ! ਤ ੇ   

10.    ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਫੌਰਨ ਟ�ੇਡ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਿਫਸ ਿਕੱਥ ੇਹੈ ? 



               (ੳ)     ਨਵ< ਿਦੱਲੀ ਿਵੱਚ                    ( ਅ ) ਚੰਡੀਗੜ�           

               (ੲ)         ਮੁਬੰਈ                            (ਸ)   ਜਲੰਧਰ 

11.     ਆਯਾਤ ਲਾਇਸyਸ ਕੀ ਹੈ ? 

              (ੳ)     ਵਸਤ ੂਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਿਗਆ             

             ( ਅ )    ਵਸਤਆੂ ਂਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆੱਡਰ                

              (ੲ)      ਆਈ.ਈ.ਸੀ.ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ 

              (ਸ)      ਜਲੰਧਰ 

12.    ਆਯਾਤ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ? 

              (ੳ)    ਵਸਤੂਆ ਂਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ  

              (ਅ)    ਵਸਤਆੂ ਂਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ 

              (ੲ)      ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ  

              (ਸ)    ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ । 

13.   ਪੈਨ  ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪyਦਾ ਹੈ ? 

              (ੳ)     47 A                    ( ਅ ) 46 A                             

              (ੲ)     45 A                     (ਸ)   49 A 

 14. ਿਵਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਿਕੰਨm  , ਭਾਗ! ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਂਿਗਆ ਹੈ ? 

                    (ੳ)    ਿਤੰਨ                     ( ਅ ) ਦ-ੋਦ ੋ                            

              (ੲ)     ਚਾਰ                     (ਸ)   ਪੰਜ਼ 

15.  ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਂਪ�ਮੱੁਖ ਆਯਾਤ ਵਸਤਆੂ ਂਿਕਹੜ! ਹਨ ? 

            (ੳ)     ਚਾਹ                    ( ਅ ) ਮਸਾਲੇ                             

           (ੲ)    ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ               (ਸ)   ਪੈਟਰੋਲ 

ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ:- 

1. (ੳ)  ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ            (ੳ)  2009-2014 

    (ਅ)  ਪੈਨ                             (ਅ)  10 ਅੰਕ! ਦਾ ਨੰਬਰ 

2. (ੳ)  ਈ ਪੀ ਸੀ ਜੀ                   (ੳ)  ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ 

    (ਅ)  ਡੀ ਜੀ ਐਫ਼ ਟੀ                 (ਅ)  ਐਕਸ ਪ�ਮੋਸ਼ਨ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਜ਼ 

3.  (ੳ)  ਵੈਟ                            (ੳ ) ਪਰਮਾਨ� ਟ ਅਕਾoਟ ਨੰਬਰ   

     (ਅ)  ਪੈਨ                            (ਅ) ਵੈਲਯ ੂਐਿਡਡ ਟੈਕਸ 

4   (ੳ)  ਸੀ ਸੀ ਪੀ (C C P)           (ੳ )  ਇੰਮਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੋਡ 

     (ਅ)  ਪੈਨ                            (ਅ)  ਕਸਟਮ ਕਲੀਅਰyਸ ਪਰਿਮਟ 

5.  (ੳ)  ਭਾਰਤ ਵੱਲ: ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।       ੳ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 

     (ਅ)  ਭਾਰਤ ਵੱਲ: ਆਯਾਤ ਨਹ< ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।    ਅ ਜਾਨਵਰ 

6.  (ੳ)  ਈ ਓ ਯ ੂ(E O U)           (ੳ )  ਟਾਊਨ ਆਫ ਐਕਸਪੋਰਟ ਐਕਸੀਲyਸ 

     (ਅ)   ਟੀ ਈ ਟੀ  (T E E )        (ਅ)  ਐਕਸਪੋਰਟ ਉਰੀਐਿਂਟਡ ਯੂਿਨਟ  

 7.  (ੳ)  ਿਨਰਯਾਤ                      (ੳ )  ਵਪਾਰਕ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ 

      (ਅ)   ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਚੌਣ           (ਅ)  ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼! ਨੰੂ ਵਸਤਆੂ ਂਵੇਚਣਾ  

8.   (ੳ)  ਆਰ ਬੀ ਆਈ (RBI)          (ੳ ) ਨਾੱਨ ਰੈਜ਼ੀਡyਟ ਇੰਡੀਅਨ 

      (ਅ)   ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ (NRI)      (ਅ)  ਿਰਜ਼ਰਵ ਬyਕ ਆੱਫ਼ ਇਡੀਆ ਂ 

9.    (ੳ)  ਪੈਨ (PAN)                  (ੳ ) ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ? 

       (ਅ)   ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ (NRI)      (ਅ)  ਇੱਕ ਨੰਬਰ  



10.   (ੳ)  ਇੰਡyਟ                          (ੳ )ਵਾਤਾਵਰਣ ਦ ੇਅਨੁਕੂਲ ? 

       (ਅ)   ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ (NRI)      (ਅ)  ਮਾਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ । 

11.    (ੳ) ਆਯਾਤ ਪ�ਿਕ�ਆ             ( ੳ) ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਿਗਆ 

       (ਅ) ਆਯਾਤ ਲਾਇਲyਸ            (ਅ) ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ  

12.   (ੳ) ਿਵਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦੀਆ ਂਿਸਫ਼ਾਿਰਸ਼!      (ੳ) ਟੈਕਸ 

       (ਅ) ਵੈਟ                                          ( ਅ) ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਨਾ। 

13.   (ੳ) ਵਪਾਰ ਦਾ ਨ!                                (ੳ) ਦ ੋਤਰ�! ਦੀਆ ਂ 

        (ਅ) ਿਨਰਯਾਤ ਦੀਆ ਂਿਵਧੀਆ ਂ            (ਅ) ਛੋਟਾ,ਅਰਥਪੂਰਨ ਤ ੇਿਖੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

14.    (ੳ) ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ (I.Pc)                  (ੳ) ਸyਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਟੈਕਿਸਜ਼ 

       (ਅ) ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ. ਟੀ (C.B.D.T)            (ਅ) ਇੰਮਪੋਰਟ ਪ�ੋਮੋਸ਼ਨ ਕਾਊਿਸਲ 

15.   (ੳ) ਡੌਕ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।          (ੳ)  ਬyਕ  

       (ਅ) ਉਧਾਰ ਦ ੇਪੱਤਰ (ਸਾਖ ਪੱਤਰ)        (ਅ)ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਕੀਪਰ 

               ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਸਹੀ/ ਗਲਤ 

1.   ਿਪੰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਪਰਸਨਲ ਆਈਡyਿਟਿਫ਼ਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ।                  ਸਹੀ/ ਗਲਤ 

2.  ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਿਵਸ਼ਵ ਸ਼!ਤੀ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦੇਛਣ ਫਿਵੱਚ ਸਹਾਿਹਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।   ਸਹੀ/ ਗਲਤ 

3. ਜਦ: ਦ ੋਜ! ਦ ੋਤ: ਵੱਧ ਿਵਅਕਤੀ ਿਮਲਕੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦ ੇਹਨ ਤ! ਉਸਨੰੂ ਸ!ਝੇਦਾਰੀ ਫਰਮ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ।                                                                     

ਸਹੀ/ ਗਲਤ 

4.  ਅਯਾਤ ਤ: ਭਾਵ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼!  ਤ: ਵਸਤਆੂ ਂਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ।                   ਸਹੀ/ ਗਲਤ 

5. ਿਜਹੜ ੇਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦ ੇਅਧਾਰ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਆਈਡyਿਟੰਗ ਏਜੰਟ ਹੰੁਦ ੇਹਨ। ਸਹੀ/ ਗਲਤ 

6. ਆਯਾਤ ਲਾਇਸyਸ D.G.F.T ਵੱਲ: ਜਾਰੀ ਨਹ< ਕੀਤਾ ਜ!ਦਾ ।                 ਸਹੀ/ ਗਲਤ 

7. ਆਯਾਤ ਲਈ ਸyਪਲ ਦ ੇਆਯਾਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹ< ਹੈ।                        ਸਹੀ/ ਗਲਤ 

8. ਵੈਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਵੈਲਯ ੂਐਟ ਟੈਕਸ ਹੈ।                                       ਸਹੀ/ ਗਲਤ 

9. ਪੈਨ (PAN) ਦੱਸ ਅੱਖਰੀ ਅਲਫ਼ਾ ਨੁਮੈਿਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ।                        ਸਹੀ/ ਗਲਤ 

10. ਇੰਡyਟ ਤ: ਭਾਵ ਮਾਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ।                                           ਸਹੀ/ ਗਲਤ 

11. ਿਵਦੇਸ਼ੀ   ਮੰਡੀ ਦੀ ਚੋਣ ਿਵੱਚ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਸਹਾਈ ਨਹ< ਹੰੁਦ।ੇ              ਸਹੀ/ ਗਲਤ 

12. ਪੈਨ (PAN)ਦੱਸ ਅੱਖਰੀ ਅਲਫ਼ਾ ਨੁਮੈਿਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ।                         ਸਹੀ/ ਗਲਤ 

13. ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟਰਨZ ੱਟ ਇੰਕ ਸਾਧਨ ਨਹ< ਹੈ।           ਸਹੀ/ ਗਲਤ 

14. ਆਰ.ਬੀ. ਆਈ (R.B.I) ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਿਰਜ਼ਰਵ ਬyਕ ਆੱਫ ਇੰਡੀਆ ਂਹੈ।      ਸਹੀ/ ਗਲਤ 

15. ਤੋਹਫ਼ ੇਵਜ: ਇੱਕ ਵਸਤ ੂਦੀ ਵੱਧ ਤ: ਵੱਧ ਕੀਮਤ 5000/-ਰੁਪਏ ਹੈ।         ਸਹੀ/ ਗਲਤਗ਼ 

ਖਾਲੀ ਥਾਵ4 ਭਰ6:- 

1. ਆਯਾਤ ਲਾਇਸyਸ ……… ਵੱਲ: ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ।   (ਸਰਕਾਰ/ਡੀ.ਜੀ.ਐਫ.ਟੀ) 

2. ਸyਪਲ ………..  ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ।                           (ਸਰਕਾਰ/ਆਯਾਤ) 

3. ਇੰਮਪੋਰਟ ਪ�ਾਈਿਜੰਗ ਵਸਤ ੂਦਾ…………..      ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।    (ਮੱੁਲ, ਗੁਣ) 

4. ਅਯਾਤ ਲਾਇਸyਸ ਵਸਤੂਆ ਂਨੰੂ ……….     ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਹੈ। (ਉਤਪਾਦਨ, ਆਯਾਤ) 

5. ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ (R.B.I) ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਿਰਜ਼ਰਵ ……..   ਆੱਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। (ਬਰ!ਚ, ਬyਕ) 

6. ਪੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਪਰਮਾਨ� ਟ……………      ਨੰਬਰ ਹੈ।       (ਅਕਾoਟ/ਅਮਾoਟ) 

7. ਆਈ.ਈ.ਸੀ (I.E.C)ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਇੰਮਪੋਰਟ……….    ਕੋਡ ਹੈ।  (ਐਕਸਪੋਰਟ, ਐਕਸਪੋਰਟ) 



8. ਡੀ.ਜੀ.ਐਫ਼.ਟੀ (D.G.F.T)ਦਾ ਪੁਰਾ ਨ! ਡਾਇਰੈਕਅਰ ……..  ਆਫ਼ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ ਹੈ। 

9. ਵੈਲਯ ੂ …………..   ਟੈਕਸ ਨੰੂ ਵੈਟ ਿਕਹਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ ।             (ਐਿਡਡ, ਐਟ) 

10. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ………..   ਸਾਲ! ਲਈ ਬਣਾਈ ਜ!ਦੀ ਹੈ। (05/10) 

11. ਤੋਹਫ਼ ੇਵਜ: ਵਸਤ ੂਦਾ ਵੱਧ ਤ: ਵੱਧ ਮੱੁਲ ……….       ਰੁਪਏ। (10,000/5000) 

12. ਿਜਹੜ ੇਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਕੰਮ ਕਰਦ ੇਹਨ ਉਹ ………       ਏਜੰਟ ਹੰੁਦ ੇਹਨ।    

                                                   (ਆਈਡyਿਟੰਗ,ਕਲੀਅਰਿਰੰਗ) 

13.   ਜਦ: ਮਾਲ ਦਾ ਆਯਾਤ ਜ! ਿਲਰਯਾਤ ਿਵਚੋਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ ਤਾ ਉਸਨੰੂ   

 ………..     ਘਰ  ਿਕਹਾ ਜ!ਦਾ ਹੈ।             (ਇੰਡyਟ ਘਰ/ ਸਫਾਈ ਘਰ) 

14. ਵਪਾਰ ਦਾ ਨ! ਛੋਟਾ ਤ ੇ ………..     ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

                                 (ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ/ਿਖੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) 

15. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ………..    ਭਾਗ! –ਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਂਿਗਆ ਹੈ।      (04/03)    

 

ਬਹੁਤ ਛੋਟ ੇ<ਤਰ4 ਵਾਲੇ ਪ>ਸ਼ਨ :- 

1. ਆਯਾਤ ਵਪਾਰ ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

2. ਿਨਰਯਾਤ ਵਪਾਰ ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

3. (PAN) ਪੈਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਕੀ ਹੈ ? 

4. ਿਪਨ (PIN) ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਕੀ ਹੈ ? 

5. ਵੈਟ (VAT )ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਕੀ ਹੈ? 

6. ਆਈ.ਈ.ਸੀ. (I.E.C) ਦਾ ਪੂਰਾ ਨ! ਕੀ ਹੈ? 

7. ਵਪਾਰ ਦਾ ਨ! ਿਕਹੋ- ਿਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

8. ਆਯਾਤ ਵਪਾਰ ਿਵੱਚ ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਕਹੜ ੇਹਨ ? 

9. ਇੰਡyਟ ਿਕਸਨੰੂ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ ? 

10.  ਇੰਡyਟ ਘਰ ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

11. ਮਾਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

12. ਆਯਾਤ ਲਾਇਸyਸ ਕੀ ਹੈ ? 

13. ਆਈਡyਿਟੰਗ ਏਜੰਟ   ਿਕਹੜ ੈਹੰੁਦ ੇਹਨ ? 

14. ਆਯਾਤ ਕਰ ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

15. ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਲਾਇਸyਯ ਕੌਣ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ? 

16. ਇਮਪੋਰਟ ਆਫ਼ ਸyਪਲ ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 

17. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਪ�ੋਮੋਸ਼ਨ ਕਾoਿਸਲ ਤ ੇਕੋਮੋਿਡਟੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ  ਿਕ5 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ  ? 

18.  ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਿਕੰਨm  ਭਾਗ! ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਂਿਕਹੜੀਆ ਂਹਨ  ? 

19. ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਂਪ�ਮੱੁਖ ਆਯਾਤ ਵਸਤੂਆ ਂਿਕਹੜੀਆ ਂਹਨ  ? 

20. ਪੈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜ! ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਪyਦਾ ਹੈ  ? 

 ਛੋਟ ੇ–ਉਤੱਰ4 ਵਾਲੇ ਪ>ਸ਼ਨ :- 

1. ਵੰਡ ਦ ੇਢੰਗ! ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰ: ? 

2. ਪੈਨ ਕੀ ਹੈ ? ਪੈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਲਖ: ? 

3. ਇੰਡyਟ ਘਰ ਦ ੇਲਾਭ ਿਲਖ: ? 

4. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੰੂ ਿਕੰਨm  ਭਾਗ! ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਂਿਗਆ ਹੈ ? ਵਰਨਣ ਕਰੋ ? 

5. ਇੰਮਪੋਰਟ ਆਫ਼ ਸyਪਲ ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 



6. ਆਯਾਤ ਕਰ ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

7. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦ ੇਮਹੱਤਵ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ ? 

8. ਸਪੋਰਟਸ ਗੁਡਜ਼ (ਖੇਡ! ਦ ੇਸਾਮਾਨ) ਦ ੇਆਯਾਤ ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

9. ਵਪਾਰ ਦਾ ਨ! ਰੱਖਣ ਤ ੇਨ] ਟ ਿਲਖੋ ? 

10. ਭਾਰਤ ਦੀਆ ਂਪ�ਮੱੁਖ ਆਯਾਤ ਵਸਤੂਆ ਂਿਕਹੜੀਆ ਂਹਨ ? ਵਰਨਣ ਕਰੋ ? 

11. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦ ੇਲਾਭ ਿਲਖ: ? 

12. ਆਯਾਤ ਲਾਇਸyਸ ਤ ੇਕੋਟਾ ਪ�ਾਪਤੀ ਤ ੇਨ] ਟ ਿਲਖ: ? 

13. ਮਾਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਤ ੇਨ] ਟ ਿਲਖੋ ? 

14. ਵਸਤਆੂ ਂਨੰੂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਕਾਰਜ –ਿਵਧੀ ਅਪਨਾਈ ਜ!ਦੀ ਹੈ ? ਵਰਨਣ ਕਰੋ ? 

15. ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆ ਂਵਸਤਆੂ ਂ(ਿਰਪੇਅਰ ਗੁਡਜ਼) ਦ ੇਆਯਾਤ ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

16. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਫੌਰਨ ਟਰੇਡ ਦ ੇਅਧੀਨ ਰਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿਵਧੀ ਬਾਰੇ 

 ਿਲਖੋ ?  

17. ਵੈਟ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ ? 

18. ਆਯਾਤ ਸਮਝੌਤ ੇਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ  ਿਕ5 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? 

19. ਿਬੱਲ ਆਫ਼ ਲੋਿਡੰਗ  ( Bill of Loading)ਤ: ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

20. ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਸਤਆੂ ਂਦੀ ਚਣੋ ਿਕਵB ਕੀਤੀ ਜ!ਦੀ  ਹੈ ? 


