
Trade-Cooperative Management 

Paper-1 Book Keeping 

Code-(187)  

M.M: 30 

ਭਾਗ (ਓ) 

ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰਨ�  ਜਰਰੂੀ ਹਨ:- 

1. ਸ਼ਾਖ਼ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

2. ਵਪਾਰਕ ਖਾਤੇ ਦ ੇਡੈਿਬਟ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈੋ ਇੱਕ ਇਦੰਰਾਜ ਿਲਖੋ? 

3. ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

4. ਲਾਭ ਰਿਹਤ ਸੰਗਠਨ& ਦੇ ਿਵੱਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੱਸ?ੋ 

5. ਿਸਧ&ਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਤਲਪਟ ਨਹ( ਿਮਲਦਾ। (ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

6. ਹ,ਾਸ ਤ- ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

7. ਤਲਪਟ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਿਲਖੋ? 

8. ਬ.ਕ ਸਮਾਧਾਨ ਿਵਵਰਣ ਤ- ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

9. ਦਾਨ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

10. ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦ( ਅਣਹ-ਦ ਿਵੱਚ, ਸ&ਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੰੁਜੀ 3ਪਰ ਿਕੰਨ& ਿਵਆਜ ਪ,ਦਾਨ 

ਕੀਤਾ ਜ&ਦਾ ਹੈ? 

   10x1=10 

ਭਾਗ-(ਅ) 

ਕੋਈ ਪੰਜ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰ� :-- 

11. ਸ਼ਾਖ ਦੀਆਂ ਿਕਸਮ& ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ? 

12. ਹ,ਾਸ ਦੀਆਂ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵ& ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

13. ਿਤਆਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤ ੇਮਨੁਾਫਾ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 



14. ਸੁਕਰਾਨ6  ਤੇ ਨ7 ਟ ਿਲਖੋ? 

15. 01 ਅਪ,ੈਲ,2019 ਨੰੂ X ਦੀ ਪੂਜੀ 250000 ਰੁਪਏ ਸੀ। 01 ਅਕਤਬੂਰ,2019 ਨੰੂ ਉਹ 

80000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੰੂਜੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੰੂ 8% ਸਲਾਨਾ ਦੀ 

ਦਰ ਨਾਲ ਪੰੂਜੀ ਤ ੇਿਵਆਜ ਿਕੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? 

16. ਸ&ਝੇਦਾਰੀ ਦੀਆ ਂਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵ& ਿਲਖੋ? 

17. ਲਾਭ ਰਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

     5x3=15 

 

ਭਾਗ-(ੲ) 

ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰ:ੋ-- 

18. ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਪ,ਾਪਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

19. ਸ&ਝੇਦਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤ- ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਰੂਰੀ ਤੱਤ& ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

       1x5=5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Trade- Cooperative Management 

Paper-1    Book Keeping 

ਕੋਡ  - ( 187)  

M.M.: 30 

ਭਾਗ-(ਓ) 

ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰਨ�  ਜਰਰੂੀ ਹਨ:-- 

1. ਹ,ਾਸ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ& ਿਲਖੋ? 

2. ਲਾਭ ਰਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਕੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

3. ਸ&ਝੇਦਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਤ- ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

4. ਬ.ਕ ਸਮਾਧਾਨ ਿਵਵਰਣ ਿਕਸ ਦਆੁਰਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ&ਦਾ ਹੈ? 

5. ਤਲਪਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਿਵਧੀਆ ਂਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

6. ਸ਼ੁਕਰਾਨ6  ਤ- ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

7. ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਿਚਆਂ ਨੰੂ _____________ ਿਕਹਾ ਜ&ਦ& ਹੈ। (ਦੇਣਦਾਰੀ\ 

ਆਮਦਨ) 

8. ਹ,ਾਸ ਸਥਾਈ ਸੰਪਤੀ ਦ ੇਮੁੱ ਲ ਿਵੱਚ _____________ ਨੰੂ ਦਰਸਾAਦਾ ਹੈ। (ਕਮੀ, ਵਾਧੇ) 

9. ਖਾਸ ਦਾਨ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

10. ਕੋਈ ਦ ੋਲਾਭ ਰਿਹਤ ਸੰਗਠਨ& ਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

10x1=10 

ਭਾਗ –(ਅ) 

11. ਸ&ਝੇਦਾਰ& ਦ ੇਹੱਕਾ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

12. ਹ,ਾਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤ ੇਚਰਚ& ਕਰੋ? 



13. ਲਾਭ ਰਿਹਤ ਸੰਗਠਨ& ਦੇ ਿਵੱਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਿਲਖੋ? 

14. ਸਿਥਰ ਪੂਜੀ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਅਸਿਥਰ ਪੰੂਜੀ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

15. ਸ਼ਾਖ ਨੰੂ ਪ,ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 

16. ਟੈਲੀ ਦ ੇਿਵੱਚ ਅਲਟਰੇਸ਼ਨ ਿਕਵC ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? 

17. ਿਤਆਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤ ੇਮਨੁਾਫਾ ਅਨੁਪਾਤ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸ?ੋ 

  5x3=15 

ਭਾਗ – (ੲ) 

ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰ:ੋ-- 

18. ਟੈਲੀ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਉਚਰ& ਦੀਆ ਂਿਕਸਮ& ਬਾਰੇ ਦੱਸ?ੋ 

19. ਸ&ਝੇਦਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਰੂਰੀ ਤੱਤ& ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

1x5=5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Trade- Cooperative Management 

Subject- Application of Management 

Paper- 2 (ਕੋਡ- 188) 

         M.M.: 30 

ਭਾਗ (ਓ) 

ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰਨ�  ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ:- 

1. ਪ,ਬੰਧ ਦ ੇਿਕੰਨ6  ਪੱਧਰ ਹਨ? 

2. ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ,ਬੰਧ ਦਾ ਿਪਤਾ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜਾਦ& ਹੈ? 

3. ਨਵ( ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਨਾ ਕਦ- ਹੋਈ? 

4. ਬਜਟ ਤ- ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

5. ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਪ,ੇਰਨਾ ਿਥਉਰੀ ਿਵੱਚ ਜਰੂਰਤ& ਦ ੇਿਕੰਨ6  ਪਧੱਰ ਹਨ? 

6. ਇੰਟਰਿਵਊ ਤ- ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

7. ਪ,ਬੰਧ ਦ ੇਸਭ ਤ- ਉਪਰਲ& ਪੱਧਰ ਿਵੱਚ ਕੌਨ-ਕੌਨ ਸ਼ਾਿਮਲ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

8. ਕੀ ਪ,ਬੰਧ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ? 

9. ਪ,ੇਰਨਾ ਦੀ ਿਕਸਮ& ਦ ੇਨ& ਿਲਖੋ? 

10. ਲੀਡਰਿਸ਼ਪ ਤ- ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

10x1=10 

ਭਾਗ-(ਅ) 

ਕੋਈ ਪੰਜ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰ:ੋ-- 

11. ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨ6 ਤਾ ਦ ੇਗੁਣ ਿਲਖੋ? 

12. ਵਪਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤ- ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵਰਨਣ ਕਰ-? 



13. ਪ,ਬੰਧ ਅਤ ੇਪ,ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

14. ਕੀ ਪ,ਬੰਧ ਨੰੂ ਿਕੱਤਾ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

15. ਇੰਟਰਿਵਊ ਦ ੇਪ,ਕਾਰ ਿਲਖੋ? 

16. ਮਜਦੂਰੀ ਦੀਆ ਂਦਰ& ਨੰੂ ਪ,ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਿਲਖੋ? 

17. ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ? 

5x3=15 

ਭਾਗ (ੲ) 

18. ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਜਰੂਰਤ& ਦੀ ਲੜੀਬਧੱਤਾ ਦੀ ਪ,ੇਰਨਾ ਿਥਊਰੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

19. ਪ,ਬੰਧ ਦ ੇਿਕੰਨ6  ਪੱਧਰ ਹਨ। ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

1x5=5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trade – Cooperative Management 

Paper-2 Application of Management 

Code- (188) 

                    M.M.:30 

ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰਨ�  ਜਰਰੂੀ ਹਨ:-- 

1. ਿਸੰਗਲ ਘੂਜ ਪਲਾਨ __________ ਲਈ ਵਰਤ ੇਜ&ਦੇ ਹਨ। (ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਇੱਕਵਾਰ ਲਈ) 

2. ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਿਕੰਨ6  ਸਰੋਤ ਹਨ? 

3. ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤ- ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

4. ਇੰਟਰਿਵਊ ________ ਪ,ਿਕ,ਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ। (ਭਰਤੀ , ਪ,ਬੰਧ) 

5. ਸੰਚਾਰ ਤ- ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

6. ਕੀ ਪ,ਬੰਧ ਨੰੂ ਿਕੱਤਾ ਿਕਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? (ਸਹੀ, ਗਲਤ) 

7. ਪ,ੇਰਨਾ ਤ- ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

8. ਪ,ਮੁੱ ਖ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ? 

9. ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨ6 ਤਾ ਦਾ ਕਈੋ ਇੱਕ ਗੱੁਣ ਿਲਖੋ? 

10. ਪ,ਬੰਧ ਦ ੇਿਕੰਨ6  ਪੱਧਰ ਹਨ? 

10x1=10 

ਭਾਗ-(ਅ) 

11. ਿਵ(ਤਬੰਦੀ ਤੇ ਨ, ਟ ਿਲਖ?ੋ 

12. ਇੱਕ 3ਤਮ ਸੰਗਠਨ ਦ ੇਕੋਈ ਿਤੰਨ ਲਛੱਣ ਿਲਖੋ? 

13. ਿਵਿਗਆਨਕ ਪ,ਬੰਧ ਦ ੇਕਈੋ ਿਤੰਨ ਉਦੇਸ਼ ਿਲਖੋ? 

14. ਿਪ,ਿਖਆਵ& ਦ ੇਲਾਭ ਿਲਖੋ? 

15. ਨਵ( ਆਰਿਥਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿਲਖੋ? 

16. ਇੰਟਰਿਵਊ ਦ ੇਕਈੋ ਦ ੋਪ,ਕਾਰ ਿਲਖੋ? 



17. ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ? 

       5x3=15 

ਭਾਗ-(ੲ) 

ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰ:ੋ--- 

18. ਚੋਣ ਪ,ਿਕ,ਆ ਬਾਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ? 

19. ਮੈਸਲੋ ਦੀ ਜਰੂਰਤ& ਦੀ ਲੜੀਬਧੱਤਾ ਦੀ ਪ,ੇਰਨਾ ਿਥਊਰੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ? 

1x5=5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trade – Cooperative Management 

Paper-3 Cooperative Management- 2 

Code – (189) 

Model Test Paper 

          M.M.:30 

ਭਾਗ (ਓ) 

ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰਨ�  ਜਰਰੂੀ ਹਨ:- 

1. ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਲੱਡ ਪ,ੋਗਰਾਮ ਕਦ- ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? 

2. NCCF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦ- ਹੋਈ? 

3. NAFED ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਦਫ਼ਤਰ ਿਕੱਥ ੇਸਿਥੱਤ ਹੈ? 

4. NDDB ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

5. NCDC ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦ- ਹੋਈ? 

6. ਡੇਅਰੀ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਸੋਾਇਟੀ ਦੀ ਕਈੋ ਇੱਕ ਸਮਿਸੱਆ ਿਲਖੋ? 

7. ਅਮੁੱ ਲ (Amul) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਿਕਸ ਸ਼ਿਹਰ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? 

8. ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਸਮੱਿਸਆ ਿਲਖੋ? 

9. ਭਾਰਤ ਿਵੱਚ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾ ਐਕਟ ਿਕਸ ਸਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਿਗਆ? 

10. ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਿਹਕਾਰੀ ਸਭਾਵ& ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ? 

10x1=10 

ਭਾਗ- (ਅ) 

ਕੋਈ ਪੰਜ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰ:ੋ-- 

11. ਨK ਫੇਡ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਉਦਸ਼ੇ ਿਲਖੋ? 

12. NCHF ਦ ੇਕੰਮ& ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 



13. ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਸ ਤ- ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

14. ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਟ,ੇਿਨੰਗ ਤ- ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

15. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੇਅਰੀ ਿਵਕਾਸ ਬੋਰਡ (NDDB) ਤੇ ਨ7 ਟ ਿਲਖੋ? 

16. ਿਜਲ& ਪੱਧਰੀ ਦੁੱ ਧ ਉਦਪਾਦਕ ਸੰਘ ਦ ੇਕੰਮ& ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

17. NCDC ਦੇ ਕੰਮ& ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

     5x3=15 

ਭਾਗ (ੲ) 

ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰ:ੋ-- 

18. ਸਿਹਕਾਰੀ ਹਾਉਿਸੰਗ ਸੰਮਤੀਆ ਂਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵ& ਬਾਰੇ ਿਵਸਤਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ? 

19. ਸਿਹਕਾਰੀ ਉਪਭੋਗਤ& ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵਂ& ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਝੁਾਅ ਿਲਖੋ? 

 

1x5=5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Trade – Cooperative Management 

Subject – Cooperative Management 2 

Code – (189) 

                     M.M.: 30 

ਭਾਗ (ਓ) 

ਸਾਰੇ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰਨ�  ਜਰਰੂੀ ਹਨ:-- 

1. ਸਿਹਕਾਰੀ ਲਿਹਰ ਸਭ ਤ- ਪਿਹਲ& ਿਕੱਥ- ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? 

2. SCCF ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

3. NAFED ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦ- ਹੋਈ? 

4. NCDC ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

5. ਹਾਊਿਸੰਗ ਕਆੋਪਰੇਿਟਵ ਿਕਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ& ਨੰੂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕ ੇਿਦੰਦੀਆ ਂਹਨ? 

6. ਿਵਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤ- ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

7. NCHF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦ- ਹੋਈ? 

8. NDOB ਦਾ ਹੈੱਡ ਕਆਟਰ ਿਕੱਥ ੇਹੈ? 

9. ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਪ,ੋਗਰਾਮ ਕਦ- ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?ਂ 

10. ਡੇਅਰੀ ਸਿਹਕਾਰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮੱਿਸਆ ਿਲਖੋ? 

10x1=10 

ਭਾਗ (ਅ) 

ਕੋਈ ਪੰਜ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰ:ੋ-- 

11. ਨK ਫੇਡ ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਕੰਮ ਿਲਖੋ? 

12. ਕੋਆਪਰੇਿਟਵ ਟ,ੇਿਨੰਗ ਤ ੇਨ7 ਟ ਿਲਖੋ? 

13. ਿਪੰਡ ਪੱਧਰੀ ਡੇਅਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤ ੇਕੰਮ& ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

14. ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਸ ਦਾ ਮਹਤੱਤਾ ਤੇ ਨ7 ਟ ਿਲਖੋ? 

15. AMUL (ਅਮੁੱ ਲ) ਤ ੇਨ7 ਟ ਿਲਖੋ? 



16. NDDB ਦੇ ਕੋਈ ਿਤੰਨ ਉਦਸ਼ੇ ਿਲਖੋ? 

17. NCHF ਦ ੇਕੰਮ& ਬਾਰC ਿਲਖੋ? 

       5x3=15 

ਭਾਗ (ੲ) 

ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਕਰ:ੋ-- 

18. ਹਾਊਿਸੰਗ ਕਆੋਪਰੇਿਟਵ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ& ਨੰੂ ਦਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਿਲਖੋ? 

19. ਉਪਭੋਗਤ& ਸਿਹਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੀਆ ਂਸਮੱਿਸਆਵ& ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ? 

1x5=5 


