
ਸ਼ੇਣੀ-ਬਾਰਵ  

ਿਵਸ਼ਾ-ਿਡਫਸ ਸਟੱਡੀਜ਼  (ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ) 

 ਸਮ -3 ਘੰਟੇ          ਕੱੁਲ ਅੰਕ - 80 

 ਨਟ-ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ ਚਾਰ ਭਾਗ  ੳ, ਅ, ੲ, ਅਤੇ ਸ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗ ਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 

 1. ਭਾਗ (ੳ) ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 32 ਬਹੁ-ਿਵਕਲਪੀ ਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ 1 - ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।         32%1=32 

 2. ਭਾਗ (ਅ) ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 4 ਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ 2 - ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।           4%2=8 

 3. ਭਾਗ (ੲ) ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 5 ਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ 3 - ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।                     5%3=15 

 4. ਭਾਗ (ਸ) ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 5 ਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ 5 - ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ।            5%5=25 

     ਭਾਗ - ੳ 

ਪਸ਼ਨ-1: ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 32 ਬਹੁ-ਿਵਕਲਪੀ ਪਸ਼ਨ ਹਨ । 

i : ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਸੇਨਾਵ  (ਜਲ ਸੈਨਾ, ਥਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ) ਦਾ ਸਰਵ- ਚ ਕਮ ਡਰ ਕੌਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ? 

 (ੳ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ   (ਅ) ਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  (ੲ) ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ    (ਸ) ਰੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ 

ii : "ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੰੂ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੈਿਨਕ ਸਾਧਨ  ਨੰੂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਯੁੱ ਧਨੀਤੀ ਅਖਵਾ ਦੀ ਹੈ।"  ਇਹ ਪੀਭਾਸ਼ਾ ਿਕਸਨ 

 ਿਦੱਤੀ ਸੀ ? 

 (ੳ) ਕੈਪਟਨ ਿਲਿਡਲ ਹਾਰਟ  (ਅ) ਜਨਰਲ ਕਲਾਜਿਵਟਜ਼ (ੲ) ਜਨਰਲ ਮੋਲਟਕੇ   (ਸ) ਜਨਰਲ ਆਂਦਰੇ ਬੋਫਰੇ 

iii : "ਯੁੱ ਧ ਜੰਗੀ ਚਾਲ  ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹੈ" ਇਹ ਿਕਸਦੀ ਪੀਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ? 

 (ੳ) ਜਨਰਲ ਕਲਾਜਿਵਟਜ਼  (ਅ) ਕੈਪਟਨ ਿਲਿਡਲ ਹਾਰਟ (ੲ) ਹਾਮਲੇ  (ਸ) ਜਨਰਲ ਆਂਦਰ ੇਬੋਫਰੇ 

iv : ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਿਤੰਨ ਸੈਨਾਵ  (ਜਲ, ਥਲ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ) ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮ ਡਰ ਕੌਣ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ? 

 (ੳ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  (ਅ) ਉਪ - ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ  (ੲ) ਪਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  (ਸ) ਰੱਿਖਆ ਮੰਤਰੀ 

v : ਯੁੱ ਧਨੀਤੀ ਦੀਆ ਂਿਕੰਨੀਆਂ ਿਕਸਮ  ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ? 

 (ੳ) 2   (ਅ) 3   (ੲ) 4   (ਸ) 5 

vi : ਯੁੱ ਧ ਤ ਪਿਹਲ  ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ? 

 (ੳ) ਯੁੱ ਧਨੀਤੀ  (ਅ) ਜੰਗੀ ਚਾਲ  (ੲ) ਯੋਜਨਾ  (ਸ) ਯੁੱ ਧਬੰਦੀ 

vii : ਅਮਰੀਕਾ ਨ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਪਰ ਪਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਕਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ? 

 (ੳ) 15 ਅਗਸਤ, 1945  (ਅ) 6 ਅਗਸਤ, 1945  (ੲ) 14 ਅਗਸਤ, 1945    (ਸ) 9 ਅਗਸਤ, 1945 

viii : ਥਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਰਵ- ਚ ਰਕ ਿਕਹੜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ? 

 (ੳ) ਕੈਪਟਨ  (ਅ) ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ  (ੲ)  ਮੈਜਰ (ਸ) ਕਰਨਲ 

ix : ਪੂਨ ਿਵਖੇ ਿਕਹੜਾ ਮੱੁਖ ਦਫਤਰ ਸਿਥਤ ਹੈ ? 

 (ੳ) Indian Armed Forces   (ਅ) Boarder Security Forces (BSF)   

 (ੲ) Central Reserve Police Force (CRPF)  (ਸ) Rashtriya Rifle 

x :  ਵਾਯ ੂਸੈਨਾ ਦਾ ਿਦਹਾੜਾ (Air Force Day) ਕਦ ਮਨਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ? 

 (ੳ) 8 ਅਕਤੂਬਰ   (ਅ) 4 ਦਸੰਬਰ   (ੲ) 15 ਜਨਵਰੀ   (ਸ) 15 ਅਗਸਤ 

xi : "ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਵ ਗ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ" ਿਕਹੜੀ ਯੁੱ ਧਨੀਤੀ ਕਿਹਲਾ ਦੀ ਹੈ ? 

 (ੳ) ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱ ਧਨੀਤੀ  (ਅ) ਬਿਲਟਜ਼ ਕਰੀਗ ਨੀਤੀ (ੲ) ਤੁਲਗ਼ਮਾ ਯੁੱ ਧਨੀਤੀ  (ਸ) ਥੋਖੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ 

xii : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰੱਹਦੀ  ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹ ੈ? 

 (ੳ) ਰੈ ਡ ਕਿਲਫ਼ ਲਾਈਨ   (ਅ) ਮੈਕ-ਮੋਹਨ ਲਾਈਨ (ੲ) ਦੁਰੰਦ ਲਾਈਨ   (ਸ) ਮੈਗੀਨਟ ਲਾਈਨ 

xiii : ਬੰਗਲਾਦਸ਼ੇ ਕਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ? 

 (ੳ) 14 ਅਗਸਤ, 1947  (ਅ) 15 ਅਗਸਤ, 1947  (ੲ) 26 ਜਨਵਰੀ, 1950   (ਸ) 26 ਮਾਰਚ, 1971 

xiv :  ਹਤਫ਼ ਿਕਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਿਮਜ਼ਾਇਲ ਹੈ ? 

 (ੳ) ਭਾਰਤ  (ਅ) ਪਾਿਕਸਤਾਨ   (ੲ) ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼   (ਸ) ਚੀਨ 

xv : ਿਵਵੇਕ ਰਾਮ ਚੋਧਰੀ ਿਕਹੜੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੱੁਖੀ ਹਨ ? 



 (ੳ) ਜਲ ਸੈਨਾ  (ਅ) ਵਾਯ ੂਸੈਨਾ   (ੲ) ਥਲ ਸੈਨਾ  (ਸ) ਪੁਿਲਸ 

xvi : ਅਮਰੀਕਾ ਨ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਪਰ ਪਮਾਣੂ ਹਮਲਾ ਕਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ? 

 (ੳ) 9 ਅਗਸਤ, 1945 (ਅ) 6 ਅਗਸਤ, 1945 (ੲ) 14 ਅਗਸਤ, 1945  (ਸ) 15 ਅਗਸਤ, 1945 

xvii : ਦੂਸਰਾ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁੱ ਧ ਕਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ? 

 (ੳ) 1947   (ਅ) 1939   (ੲ) 1945   (ਸ) 1946 

xviii : ਯੁੱ ਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯਜੋਨਾ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ? 

 (ੳ)ਯੁੱ ਧਬੰਦੀ      (ਅ) ਯੁੱ ਧਨੀਤੀ     (ੲ) ਜੰਗੀ ਚਾਲ   (ਸ) ਯੋਜਨਾ  

xix : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ? 

 (ੳ) ਰੈ ਡ ਕਿਲਫ਼ ਲਾਈਨ   (ਅ) ਮੈਕ-ਮੋਹਨ ਲਾਈਨ   (ੲ) ਦਰੰੁਦ ਲਾਈਨ   (ਸ) ਲਾਈਨ ਆਫ਼ ਕੰਟਰੋਲ 

xx : "ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ" ਿਕਹੜੀ ਯੁੱ ਧਨੀਤੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ? 

 (ੳ) ਥੋਖੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ (ਅ) ਤੁਲਗ਼ਮਾ ਯੁੱ ਧਨੀਤੀ (ੲ) ਬਿਲਟਜ਼ ਕਰੀਗ ਨੀਤੀ (ਸ) ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱ ਧਨੀਤੀ 

xxi : ਿਕਹੜੇ ਦਸ਼ੇ ਨ 1964 ਿਵੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਹਲਾ ਪਮਾਣੂ ਪੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ? 

 (ੳ) ਭਾਰਤ  (ਅ) ਪਾਿਕਸਤਾਨ   (ੲ) ਚੀਨ    (ਸ) ਰੂਸ 

xxii : ਆਰਮੀ ਿਦਹਾੜਾ (Army Day) ਕਦ ਮਨਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ? 

 (ੳ) 8 ਅਕਤੂਬਰ  (ਅ) 4 ਦਸੰਬਰ    (ੲ) 15 ਜਨਵਰੀ    (ਸ) 15 ਅਗਸਤ  

xxiii : ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਿਕੱਥੇ ਸਿਥਤ ਹੈ ? 

 (ੳ) ਪਾਿਕਸਤਾਨ  (ਅ) ਭਾਰਤ  (ੲ) ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ   (ਸ) ਅਫ਼ਗਾਨੀਸਤਾਨ 

xxiv : ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੱੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦ ਹੋਈ ਸੀ ? 

 (ੳ) 1947   (ਅ) 1948  (ੲ) 1949   (ਸ) 1950 

xxv : ਨਪੋਲੀਅਨ ਨ ਿਕਹੜੀ ਿਥਊਰੀ ਿਲਖੀ ਹੈ ? 

 (ੳ) Strategic Theory (ਅ) Tactics Theory  (ੲ) Grand Strategy   (ਸ) Nation in  Arms Theory 

xxvi : ਪਿਹਲਾ ਿਵਸ਼ਵ ਯੁੱ ਧ ਕਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ? 

 (ੳ) 1914   (ਅ) 1918    (ੲ) 1939   (ਸ) 1940 

xxvii : ਜਲ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਰਵ- ਚ ਰਕ ਿਕਹੜਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ? 

 (ੳ) ਐਡਿਮਰਲ  (ਅ) ਕੈਪਟਨ  (ੲ) ਵਾਇਸ ਐਡਿਮਰਲ  (ਸ) ਲੈਫਟੀਨਟ  

xxviii : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਿਕਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ? 

 (ੳ) ਰੈ ਡ ਕਿਲਫ਼ ਲਾਈਨ  (ਅ) ਮੈਕ-ਮੋਹਨ ਲਾਈਨ  (ੲ) ਦੁਰੰਦ ਲਾਈਨ  (ਸ) ਮੈਗੀਨਟ ਲਾਈਨ 

xxix : ਨਵੀ ਿਦਹਾੜਾ (Navy Day) ਕਦ ਮਨਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ? 

 (ੳ) 8 ਅਕਤੂਬਰ  (ਅ) 4 ਦਸੰਬਰ (ੲ) 15 ਜਨਵਰੀ   (ਸ) 15 ਅਗਸਤ 

xxx : ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਿਖਅਕ (Indian Coast Guard) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦ ਹੋਈ ਸੀ ? 

 (ੳ) 1978   (ਅ) 1979   (ੲ) 1980    (ਸ) 1977 

xxxi : ਨਪਾਲ ਦੀ  ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ  ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ? 

 (ੳ) ਭੂਟਾਨ  (ਅ) ਿਤੱਬਤ   (ੲ) ਕਾਠਮੰਡੂ   (ਸ) ਿਥੰਪੂ 

xxxii : ਕੋਲੰਬੋ ਿਕਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ? 

 (ੳ) ਭੂਟਾਨ    (ਅ) ਬੰਗਲਾਦਸ਼ੇ   (ੲ) ਿਮਆਂਮਾਰ   (ਸ) ਸ਼ੀ ਲੰਕਾ     32%1=32 

ਭਾਗ - ਅ 

ਪਸ਼ਨ-2: ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 4 ਪਸ਼ਨ ਹਨ । 

 i. ਿਕਸੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਿਮਜ਼ਾਇਲ  ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ । 

 ii. ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋ ਕਮ ਡ  ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ। 

 iii. CDS ਅਤੇ MOD ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ। 

 iv. ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦ ੇਜਹਾਜ਼  ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਪਕਾਰ ਿਲਖੋ।      4%2=8 



ਭਾਗ - ੲ 

ਪਸ਼ਨ-3: ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 5 ਪਸ਼ਨ ਹਨ । 
 i. ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ  ਿਲਖੋ । 

 ii. ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਿਤੰਨ ਜੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ  ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੋ । 

 iii. ਯੁੱ ਧਨੀਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਤੱਤ ਿਲਖੋ । 

 iv. ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਸਮੰੁਦਰੀ ਜਹਾਜ਼  ਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖੋ । 

 v. ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਭ ਤ ਚੇ ਿਤੰਨ ਰਕ ਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖੋ ।     5%3 = 15 

ਭਾਗ - ਸ 

ਪਸ਼ਨ-4: ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ ਕੱੁਲ 5 ਪਸ਼ਨ ਹਨ । 
 i. ਯੁੱ ਧਨੀਤੀ ਦ ੇਤੱਤ  ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ । 

 ii. ਭਾਰਤ ਦੀ ਚ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸੰਗਠਨ ਉਪਰ ਇਕ ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਨਟ ਿਲਖੋ । 

 iii. ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆ ਂਿਕਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ । 

 iv. ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਸਲ ਉਪਰ ਇੱਕ ਨਟ ਿਲਖੋ । 

 v. ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵ  ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ।      5%5 = 25 

 

 

 

      

 

 


