
 
 

Question Bank (For MR Students) 
 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸ ਿੱ ਸਿਆ                         ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਬਾਰਹਵੀਂ 
UNIT-1 

 

I.  ਹੀ ਸਵਕਲਪ ਚੁਣ ੋ

1. ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਜੀਵਾਂ ਦੀਆ ਂਕ ੁੱ ਲ ਕਕਿੰ ਨੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ?  

(ੳ) ਲਗਭਗ 1.8 ਕਿਲੀਅਨ   (ਅ) ਲਗਭਗ 2.8 ਕਿਲੀਅਨ  

(ੲ) 1.8 ਕਰੜੋ    (ਸ) 2.8 ਕਰੋੜ   

2. ਹੇਠ ਕਲਕਿਆ ਂਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਜਲੀ ਪਕਰਸਕਿਕਤਕ ਪਰਬਿੰ ਧ ਦਾ ਕਹੁੱ ਸਾ ਹੈ?  

(ੳ) ਦਕਰਆ  (ਅ) ਝੀਲਾਂ   (ੲ) ਸਿ ਿੰ ਦਰ   (ਸ) ਉਕਤ ਸਾਰੇ  

3. ਿਲੇਰੀਆ ਬ ਿਾਰ ਦ ੇਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਿ ਹੈ।  

(ੳ) ਪੈਨਸਲੀਨ   (ਅ)ਕ ਨੀਨ 

(ੲ) ਤ ਲਸੀ    (ਸ) ਕਿਜੀਟੋਕਕਸਨ 

4. ਹੇਠ ਕਲਕਿਆ ਂਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਿਨ ੁੱ ਿ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ?  

(ੳ) ਿੁੱਛੀ   (ਅ) ਿੁੱ ਝਾਂ   (ੲ) ਘੜੋਾ   (ਸ) ਸ਼ਕਹਦ ਦੀ ਿੁੱ ਿੀ  

5. ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦਾ ਅਿੰਤਕਰਿ ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ?  

(ੳ) ਪੌਦ ੇ    (ਅ) ਸੂਰਜ     (ੲ) ਪਾਣੀ       (ਸ) ਕਿੁੱਟੀ  

6. ਹੇਠ ਕਲਕਿਆ ਂਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਸਰਬ ਆਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?  

(ੳ) ਕ ੁੱ ਤਾ   (ਅ) ਕਾਂ   (ੲ) ਿਨ ੁੱ ਿ   (ਸ) ਗਾਂ 

7. ਜਿੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦ ੇਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ?  

(ੳ) ਿੇਤੀਬਾੜੀ     (ਅ) ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ  



 
 

(ੲ) ਨਵੀਆਂ ਇਿਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ   (ਸ) ਉਕਤ ਸਾਰੇ      

8. ਪਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ?  

(ੳ) 1963   (ਅ) 1973   (ੲ) 1983   (ਸ) 1993 

9. ਹੇਠ ਕਲਕਿਆ ਂਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਕਹੜੀ ਜਾਤੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੀ ਹੈ।  

(ੳ) ਸ ਨਕਹਰੀ ਬਾਂਦਰ  (ਅ) ਿੋਿ ੋ (ੲ) ਲਾਲ ਪਾਂਿਾ  (ਸ) ਚੀਤਾ  

10. ਨੀਲੀ ਕਰਾਂਤੀ ਦਾ ਸਬਿੰਧ ਕਕਸ ਨਾਲ ਹੈ?  

(ੳ) ਦ ਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆ ਂਨੂਿੰ  ਪਾਲਣਾ   (ਅ) ਿ ਰਗੀ ਪਾਲਣਾ  

(ੲ) ਿੁੱਛੀ ਪਾਲਣਾ     (ਸ) ਸ਼ਕਹਦ ਦੀਆ ਂਿੁੱ ਿੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ  

 

II.  ਹੀ ਤੇ ਠੀਕ () ਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੇ () ਦਾ ਸਿਸਾਿ ਲਗਾਓ। 

1) ਜੈਕਵਕ ਕਵਕਭਿੰਨਤਾ ਪਦ ਵਾਲਟਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ਨ ਨੇ ਕਦੁੱਤਾ।      
2) ਜੈਕਵਕ ਕਵਕਭਿੰਨਤਾ ਿਨ ੁੱ ਿ ਲਈ ਿ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਿਨੋਰਿੰਜਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।   
3) ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਿਕਣਜ ਅਤੇ ਕਵਟਾਕਿਨ ਦ ੇਸਰੋਤ ਹਨ।      
4) ਤ ਲਸੀ ਪ ਰਾਤਨ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਕਵੁੱ ਚ ਬ ਿਾਰ ਅਤੇ ਿਰਾਬ ਗਲੇ ਦ ੇਉਪਚਾਰ ਲਈ ਵਰਤੀ 

ਜਾਂਦੀ ਹੈ।            
5) ਚਪਟੇ ਕਕਰਿ ਅਤੇ ਫੀਤਾ ਕਕਰਿ ਸਾਿੀ ਪਾਚਣ ਪਰਣਾਲੀ ਕਵੁੱ ਚ ਅਿੰਦਰੂਨੀ ਪਰਜੀਵੀ ਦ ੇਤੌਰ ਤ ੇ

ਰਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।            
6) ਜੈਕਵਕ ਕਵਕਭਿੰਨਤਾ ਦ ੇਪੁੱ ਿ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦ ਨੀਆ ਦ ੇ12 ਵੁੱ ਧ ਜੈਕਵਕ ਕਵਕਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕਵੁੱ ਚ 

ਸ਼ਾਕਿਲ ਹੈ।            
7) ਪੌਦੇ ਿਨ ੁੱ ਿ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਲੁੱ ਕੜ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸਬਿੰ ਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।    
8) ਪੌਦੇ ਕਾਰਬਨਿਾਈਆਕਸਾਇਿ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹਨ।        

9) ਿ ਰਾਹ ਪਿੰਜਾਬ ਕਵੁੱ ਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿੁੱ ਝਾਂ ਦੀ ਦਸੇੀ ਕਕਸਿ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ।    
10) ਹਾਿੀ ਦਿੰਦ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦ ੇਕਸਿੰ ਗ ਆਕਦ ਦ ੇਵਪਾਰ ਕਾਰਨ ਜਿੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਘੁੱਟ 

ਰਹੀ ਹੈ।              



 
 

11) ਬੋਟਨੈੀਕਲ ਗਾਰਿਨ ਕਵੁੱਚ ਿਤਰੇ ਦ ੇਕਗਾਰ ਤੇ ਿੜਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ। 

   
III. ਿਾਲੀ  ਥਾਿ ਭਰੋ: 

1) ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦ ੇਕਜਵੇਂ ਕਕ ਿਟਰ, ਫਲੀਆਂ, ਕਿੁੱ ਟੀ ਕਵੁੱਚ ............. ਦੀ ਕਿੀ ਨੂਿੰ  ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਹਨ।  
2) ਧਰਤੀ ਦੀ ਲਗਭਗ ............ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਸੜਹਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਘਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।  
3) ਪੈਨਸਲੀਨ ਇੁੱਕ ਪਰਤੀਰੋਧੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕਕ................ ਨਾਿ ਦੀ ਉੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ।  
4) ਪੌਦੇ ..................ਕਕਕਰਆ ਰਾਹੀਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਿਦਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ 

ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਕਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।   
5) .................ਨਾਿ ਦਾ ਜੀਵਾਣੂ ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਕਦਆ ਂਦੀ ਜੜਹਗਿੰਢਾਂ ਕਵੁੱਚ ਰਕਹ ਕੇ ਨਾਈਟਰੋਜਨ 

ਸਕਿਰੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
6) ਸ਼ਕਹਦ ਦੀਆਂ ਿੁੱ ਿੀਆ ਂਅਤੇ ਕਤੁੱ ਤਲੀਆ ਂਫ ੁੱ ਲਾਂ ਦੀ.............. ਕਕਕਰਆ ਕਵੁੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।  
7) ਜੀਵ ਿਿੰਿਲ ਕਰਜ਼ਰਵ ਦ.ੇ............ ਜੋਨ ਕਵੁੱ ਚ ਕਕਸ ੇਵੀ ਿਨ ੁੱ ਿੀ ਕਕਕਰਆ ਦੀ ਿਨਾਹੀ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ।  
8) ਅਸਾਿ ਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਰਿੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ................ ਲਈ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  
9) ਭਾਰਤ ਕਵੁੱ ਚ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਚੁੱਲ ਰਹੇ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਿ............ ਹੈ।  
10) ਭਾਰਤ ਕਵੁੱ ਚ ਕਗਰਝਾਂ ਦ ੇਿਾਤਿੇ ਦਾ ਿ ੁੱ ਿ ਕਾਰਨ ................ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। 

 

IV.  ਹੀ ਸਿਲਾਿ ਕਰੋ:  

ਪਾਠ 1 ਜੈਕਵਕ ਕਵਕਭਿੰਨਤਾ (ਭਾਗ-1) 

 (ੳ) ਿੋ-ਿ ੋ   (ੳ) ਕੀਟਰੋਧੀ ਫਸਲ 

(ਅ) ਬੀ.ਟੀ. ਕਾਟਨ   (ਅ) ਕਦਲ ਦੀਆਂ ਕਬਿਾਰੀਆਂ  

(ੲ) ਕ ਨੀਨ    (ੲ) ਲ ਪਤ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕਕਆ ਪਿੰਛੀ  

(ਸ) ਕਿਜੀਟੋਕਕਸਨ   (ਸ) ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਸਕਿਰੀਕਰਨ  

(ਹ) ਫਲੀਦਾਰ ਪੌਦ ੇ  (ਹ) ਿਲੇਰੀਆ ਬ ਿਾਰ  

 



 
 

ਪਾਠ-2 ਜੈਕਵਕ ਕਵਕਭਿੰਨਤਾ (ਭਾਗ-2) 

 (ੳ) ਗਾਂ   (ੳ) ਿਾਸਾਹਾਰੀ  

(ਅ) ਭੜੇੀਆ    (ਅ) ਸਰਬਆਹਾਰੀ  

(ੲ) ਕਾਂ    (ੲ) ਪੌਕਦਆ ਂਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪਰਜੀਵੀ  

(ਸ) ਿਧੂ ਿੁੱ ਿੀ   (ਸ) ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ  

(ਹ) ਅਿਰਬੇਲ   (ਹ) ਹਾਂ ਪੁੱ ਿੀ ਅਿੰਤਰਕਕਕਰਆ  

(ਕ) ਆਪਸਦਾਰੀ   (ਕ) ਨਾਂਹ ਪੁੱਿੀ ਅਿੰਤਰਕਕਕਰਆ  

(ਿ) ਕਸਕਾਰਿੋਰਤਾ   (ਿ) ਪਰਾਗਣ ਕਵੁੱ ਚ ਸਹਾਈ ਕੀਟ  

 

ਪਾਠ 3 ਜੈਕਵਕ ਕਵਕਭਿੰਨਤਾ (ਭਾਗ-3) 

 (ੳ) ਲਾਲ ਪਾਂਿਾ    (ੳ) ਅਸ ਰੁੱ ਕਿਅਤ ਜਾਤੀ  

(ਅ) ਭਾਰਤੀ ਬਸਟਰਿ   (ਅ) ਦ ਰਲੁੱ ਭ ਜਾਤੀ  

(ੲ) ਹੂਕਪਿੰਗ ਸਾਰਸ    (ੲ) ਅਲੋਪ ਹੋ ਚ ੁੱ ਕੀ ਜਾਤੀ  

(ਸ) ਤਸਿੇਨੀਆ ਦਾ ਭੇੜੀਆ   (ਸ) ਪਰਦਸੂ਼ਨ ਕਾਰਨ ਿਾਤਿਾ  

(ਹ) ਕਾਂਗਰਸ ਘਾਹ    (ਹ) ਿਤਰ ੇਦ ੇਕਗਾਰ ਤ ੇ 

(ਕ) ਫਲੈਕਨ ਪਿੰਛੀ    (ਕ) ਕਵਦਸੇ਼ੀ ਜਾਤੀ  

 

V. 4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਸਿ  

1. ਪਰਸ਼ਨ: ਕਕਸੇ ਚਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੌਕਦਆਂ ਦੇ ਨਾਿ ਅਤ ੇਲਾਭ ਦੁੱਸੋ?  

2. ਪਰਸ਼ਨ:  i?fte ftfGzBsk s'  eh Gkt j?< i?fte ftfGzBsk dhnK ;ZfGnkukoe edoK 

ehwsK s/ uouk eo'< 



 
 

3. ਪਰਸ਼ਨ: i?fte ftfGzBsk d/ fszB tZy-tZy gZXoK dh ftnkfynk eo'. 

4. ਪਰਸ਼ਨ: ਜੈਕਵਕ ਕਵਿੰ ਕਭਨਤਾ ਿਨ ੁੱ ਿ ਲਈ ਕਕਵੇਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ? ਕਵਆਕਿਆ ਕਰੋ। 
5. ਪਰਸ਼ਨ:  wB[Zy ihtB bJh gkDh fet/ ;jkJh j?< gkDh dh ;KG ;zGkb d/ sohfenK pko/ 

uouk eo'< 

6. ਪਰਸ਼ਨ: ਭਿੂੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂਿੰ  ਕਕਹੜੇ ਤਰੀਕਕਆ ਂਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

7. ਪਰਸ਼ਨ: ;kvhnK o"ikBk fizdrh dhnK b'VK g{ohnK eoB bJh i?fte ftfGzBsk ;jkJh 

j?? i?fte ftfGzBsk dh nkofEe wjZssk s/ uouk eo'। 

8. ਪਰਸ਼ਨ: nkgD/ y/so d/ ;kekjkoh, wk;kjkoh ns/ ;opnkjkoh izs{nK dhnK d' d' 

T[dkjoBK fdT[। 

9. ਪਰਸ਼ਨ: “ਭਾਰਤ ਇੁੱਕ ਜੈਕਵਕ ਕਵਿੰ ਕਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ” ਇਸ ਕਿਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 

10. ਪਰਸ਼ਨ: “izs{ G'iB nktk; ns/ goiDB b'VK bJh w[ekpbk eod/ jB” fJ; eEB   s/ 

uouk eo'। 

11. ਪਰਸ਼ਨ: ਜੈਕਵਕ ਕਵਿੰ ਕਭਿੰ ਨਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਿ ੁੱ ਿ ਕਾਰਨ ਦੁੱ ਸੋ।  
12. ਪਰਸ਼ਨ: wB[ZyK ns/ izrbh ikBtoK ftueko seoko d/ tZy tZy ekoBK pko/ dZ;'< 

13. ਪਰਸ਼ਨ: ਹੇਠ ਕਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਿ ਕਲਿੋ: IUCN, UNEP, WWF ਅਤੇ WRI 

14. ਪਰਸ਼ਨ: iht wzvb foiot eh j?< iht wzvb foiot d/ tZy tZy y/soK dk toDB eo'. 

15. ਪਰਸ਼ਨ: j/m fbfynk s/ ;zy/g B'N fby'.  

ੳ.)  B?;Bb gkoe    n.) oZyK  

ਉੱਤਰ ਕ ਿੰ ਜੀ 

I.  ਹੀ ਸਵਕਲਪ ਚੁਣ ੋ

1. (ੳ) ਲਗਭਗ 1.8 ਕਿਲੀਅਨ 

2. (ਸ) ਉਕਤ ਸਾਰੇ       
3. (ਅ)ਕ ਨੀਨ 

4. (ੲ) ਘੜੋਾ 
5. (ਅ) ਸੂਰਜ 

6. (ਸ) ਗਾਂ 

7. (ਸ) ਉਕਤ ਸਾਰੇ 

8. (ਅ) 1973 

9. (ਅ) ਿੋ-ਿ ੋ

10. (ੲ) ਿੁੱਛੀ ਪਾਲਣਾ 



 
 

II.  ਹੀ ਤੇ ਠੀਕ () ਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੇ () ਦਾ ਸਿਸਾਿ ਲਗਾਓ। 

1.  () 

2.  () 

3.  () 

4.  () 

5.  () 

6.  () 

7.  () 

8.  () 

9.  () 

10.  () 

11.  () 

 

III. ਿਾਲੀ  ਥਾਿ ਭਰੋ: 

(1) ਨਾਈਟਰੋਜਨ (2) 70%  (3) ਪੈਨੀਸੀਲੀਅਿ       (4) ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰ ਸਲੇਸ਼ਨ  

(5) ਰਾਈਜੋਬੀਅਿ       (6) ਪਰਾਗਨ (7) ਕੋਰ  (8) ਇੁੱਕ ਕਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਗੈਂਿ ੇ  

(9) ਪਰੋਜੈਕਟ ਟਾਈਗਰ (10) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ  

 

IV.  ਹੀ ਸਿਲਾਿ ਕਰੋ: 

1. ਉੱਤਰ:- ( ੳ - ੲ,  ਅ -ੳ,  ੲ -ਹ, ਸ-ਅ, ਹ-ਸ) 
2. ਉੱਤਰ:- ( ੳ - ਸ,  ਅ -ੳ,  ੲ -ਅ, ਸ-ਿ, ਹ-ੲ, ਕ-ਹ, ਿ-ਕ ) 
3. ਉੱਤਰ:- ( ੳ - ਹ,  ਅ -ੳ,  ੲ -ਅ, ਸ-ੲ, ਹ -ਕ, ਕ-ਸ ) 

 

Unit-II 

I.  ਹੀ ਸਵਕਲਪ ਚੁਣ ੋ

1. ਕਵਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਕਕਹੜਾ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ?  

(ੳ) ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਵਕਸਤ ਹੈ।   (ਅ) ਕਜਸ ਦਾ ਘਰੇਲ ੂਉਤਪਾਦ ਕਵਕਾਸ ਉੱਚਾ ਹੈ।  

(ੲ) ਕਜਸਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ ੁੱ ਲ ਉਤਪਾਦ ਉੱਚਾ ਹੈ।  (ਸ) ਜੋ ਕਵਕਾਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।  



 
 

2. ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਨਾਲ ਚਲੁੱ ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਭਾਰਤ ਕਵੁੱਚ ਕਕੁੱਿੇ ਚੁੱਲਦੇ ਹਨ?  

(ੳ) ਲ ਕਧਆਣਾ  (ਅ) ਗ ਹਾਟੀ   (ੲ) ਪਟਨਾ   (ਸ) ਕਦੁੱਲੀ 

3. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬਿੰ ਧੀ ਪਕਹਲੀ ਕਾਨਫਰਿੰਸ ਕਕੁੱਿ ੇਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਈ?  

(ੳ) ਸਟਾਕਹੋਿ, 1972   (ਅ) ਕਰਓ ਿੀ ਜੀਨੇਰੋ, 1993  

(ੲ)  ਜਾਪਾਨ, 1995    (ਸ) ਭਾਰਤ, 1974  

4. ਸਿੰਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਦਵਸ ਕਦੋਂ ਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  

(ੳ) 27 ਿਈ    (ਅ) 24 ਅਪਰਲੈ  (ੲ) 12 ਿਾਰਚ  (ਸ) 05 ਜੂਨ  

5. ਹੇਠ ਕਲਕਿਆ ਂਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਕਹੜੇ ਕਵਕਾਸ ਯੋਗ ਸਰਤੋ ਹਨ?  

(ੳ) ਪਾਣੀ, ਹਵਾ     (ਅ) ਿਕਣਜ ਅਤੇ ਸਿ ਿੰ ਦਰ  

(ੲ) ਇਿਾਰਤਾਂ     (ਸ) ਭਿੂੀ  

6. ਭਾਰਤ ਦਾ ਈਕਿੋਾਰਕ ਕਚਿੰ ਨਹ  ਕੀ ਹੈ?  

(ੳ) ਕਾਗਜ਼    (ਅ) ਪੌਦਾ 

(ੲ) ਕਪੜਾ    (ਸ) ਕਿੁੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ  

7. ਹੇਠ ਕਲਕਿਆ ਂਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਹਵਾ ਦੀ ਗ ਣਵੁੱ ਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ?  

(ੳ) ਲਾਈਕਨੇ   (ਅ) ਬਕੈਟੀਰੀਆ  

(ੲ) ਪੌਦ ੇ   (ਸ) ਜਾਨਵਰ  

8. ਜਿੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸ ਰੁੱ ਕਿਆ ਐਕਟ ਕਕਸ ਸਾਲ ਕਵੁੱਚ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤਾ ਕਗਆ।  

(ੳ) 1986   (ਅ) 1972  (ੲ) 1994   (ਸ) 1974 

9. ਅਵਾਜ਼ ਦੇ ਪੁੱ ਧਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ?  

(ੳ) cm  (ਅ) dB  (ੲ) GB  (ਸ) Mm  



 
 

10) ਿਿੈ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨ ਕਸਾਨ ਹੈ?  

(ੳ) ਿੇਤਾਂ ਦੀ ਕਸਿੰ ਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।   (ਅ) ਕਬਜਲੀ ਪਦੈਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

(ੲ) ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਬਨਾਏ ਜਾਂਦ ੇਹਨ।   (ਸ) ਜੈਕਵਕ ਕਵਕਭਿੰਨਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  

II.  ਹੀ ਤੇ ਠੀਕ () ਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੇ () ਦਾ ਸਿਸਾਿ ਲਗਾਓ। 

1) ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੁੱ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਿਨ ੁੱ ਿ ਦੀ ਨੈਕਤਕ ਕਜ਼ਿੰਿੇਵਾਰੀ ਹੈ।        
2) ਨਕਵਆਉਣਯੋਗ ਅਤ ੇਨਾ ਨਕਵਆਉਣਯੋਗ ਸੋਿ ੇਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਬਹ ਤ ਿਾਤਰਾ ਕਵੁੱ ਚ ਹਨ।   
3) ਕਵਕਾਸ ਦ ੇਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕਰਹਾ ਹੈ।            
4) ਸਾਨੂਿੰ  ਸਕਲੂ ਕਵੁੱ ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੰਬਿੰ ਧੀ ਕਦਵਸ ਿਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ।          
5) ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂਿੰ  ਪਰਦੂਕਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਹਰੇ ਉਦਯੋਗ ਕਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।  

                  
6) ਕਾਈ ਇਕ ਜਿੰਤ  ਸਚੂਕ ਹੈ।              
7) ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਬਿੰ ਧਨ ਦਾ ਿ ੁੱ ਿ ਉਦਸੇ਼ ਿਨ ੁੱ ਿੀ ਗਤੀਕਵਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਭਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਵੁੱ ਧ ਕਰਨਾ ਹੈ।                                                            
8) ISO ਲੋਗੋ ਇਕ ਪਰਿਾਣਕ ਸੂਚੀ ਹੈ।                                                         
9) ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਰਬਿੰ ਧਨ ਦਾ ਸਬਿੰ ਧ ਕਸਰਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ।                    

10) ਕਈ ਬਕੈਟੀਕਰਆ ਤਲੇ, ਗਿੰਦਗੀ ਅਤ ੇਸਲਫਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦ ੇਹਨ।         
 

III. ਿਾਲੀ  ਥਾਿ ਭਰੋ: 

1. ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਢ ੁੱ ਕਵਾਂ ਪਰਬਿੰ ਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਦਸੂ਼ਣ ............. ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
         (ਘੁੱਟ/ਵੁੱ ਧ)  

2. ਕਵਕਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ............. ਹੈ।      (ਅੁੱ ਗੇ ਵੁੱ ਧਣਾ/ਕਪੁੱਛੇ ਹਟਣਾ) 

3. ਕ ਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਕਜਵੇਂ ਿਕਣਜ, ਪਿਰਾਟ ਬਾਲਣ ਆਕਦ........... ਹਨ।          (ਸੀਿਤ/ਅਸੀਿਤ)  
4. .................ਹਵਾ ਦੀ ਗ ਣਵੁੱ ਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।                     (ਲਾਈਕਨ/ਉਲੀ)   
5. ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਦ ਿਾਂਤ ਸਾਲ ................ ਕਵੁੱ ਚ ਵਾਪਰੀ।           (1994/1984)  

6. ਸਕਲੂਾਂ ਕਵੁੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਦੈਾ ਕਰਨ ਲਈ............... ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
(ਈਕ ੋਕਲੁੱ ਬ /ਲੀਗਲ ਕਲੁੱ ਬ) 



 
 

7. ਕਜੁੱ ਿੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੀਨ .................ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ।  (ਬਿੰ ਜਰ/ਉਪਜਾਊ) 
8. ਦ ੁੱ ਧ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂਿੰ  ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਿੁੱਝਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਕਲੋਫੈਕਨਕ ਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ 

.............. ਦੀ ਕਗਣਤੀ ਕਵੁੱ ਚ ਆਈ ਕਿੀ ਲਈ ਕਜ਼ਿੰਿੇਵਾਰ ਹੈ।     (ਚੀਤਾ/ਕਗਰਝਾਂ)  
9. ਿੈਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ................ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।   (ਜੈਕਵਕ ਕਵਕਭਿੰਨਤਾ/ਕਬਜਲੀ) 
10. ...............ਨਾਲ ਪੁੱਧਰ ਤ ੇਕਿੁੱ ਟੀ, ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਕਸਹਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ।  

(ਜੈਕਵਕ ਿਾਦ /ਬਨਾਉਟੀ ਿਾਦ)  

IV.  ਹੀ ਸਿਲਾਿ ਕਰੋ: 

1.  (ੳ) ਨੈਨੋ-ਟਕਨਾਲੋਜੀ    (ੳ) ਸੀ ਐਨ.ਜੀ.  

 (ਅ) ਕਵਕਾਸ      (ਅ) ਬਹ ਤ ਛਟੋੀ ਸੂਿਿ ਟਕਨਾਲੋਜੀ  

 (ੲ) ਕ ਦਰਤੀ ਗਸੈ     (ੲ) ਅੁੱ ਗੇ ਵਧਣਾ  

 

2.  (ਓ) ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪਰਬਿੰ ਧਣ ਲਈ ਪਹ ਿੰ ਚ  (ੳ) ਲਾਈਕਨੇ  

 (ਅ) ਪੌਦਾ ਸਚੂਕ     (ਅ) ਕਿੁੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ 

  (ੲ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਈਕੋਿਾਰਕ    (ੲ) ਪਰਦਸੂ਼ਣ ਕਿੰਟਰੋਲ  

 

V. 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਸਿ  

1) tksktoD ns/ ftek; ftZu eh ;zpzX j?< 

2) Xosh wksk dh fJZis bJh s[;h fejV/ ;[ji ngDkT[r/ 

3) tksktoD dk gqpzXB feT[ io{oh j?< 

4) ;fjD:'r ;wZoEk s' s[;h eh ;wMd/ j'< 

5) tksktoD d/ gqpzXD bJh seBheK fet/ ;jkJh j' ;edhnK jB.  

6) ftek; dk nZi dk wkvb, tksktoD Bz{ spkj eo d/t/rk. ft;sko ;fjs fby'. 

7) tksktoB ;zzpzXh ;wf;nktK d/ tXD d/ eh ekoB jB. 

8) tksktoB gqpzXD bJh ekBz{B dh eh io{os j?< 

9) ;kv/ ;zftXkB nB[;ko BkrfoeK dk tksktoD dh ;[oZfynk gqsh eh fizw/tkoh j?. 

10) tksktoDh w;fbnK Bkb ;pzXs e'Jh uko J/iz;hnk d;'. 



 
 

11) B?ਸ਼Bb n?BtkfJow?N gkfb;h (NEP) eh j?< 

12) n?BtkfJow?N n?eN dk w[Zy wzst eh j?< 

13) Jhe'wkoe s' eh Gkt j?< 

14) tksktoD fwnkoK s' eh Gkt j?< 

15) tksktoD gqpzXD gqDkbh s'  eh Gkt j?< 

16) tksktoDh ;{ue s'  eh Gkt j?< 

17) tksktoD fA;fynk okjh  tksktoD gqsh ikro{esk fet/ g?dk ehsh ik ;edh j?.  

 

ਉੱਤਰ ਕ ਿੰ ਜੀ 

I.  ਹੀ ਸਵਕਲਪ ਚੁਣ ੋ

1. (ਸ) ਕਵਕਾਸ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ  
2. (ਸ) ਕਦੁੱਲੀ 
3. (ੳ) ਸਟਾਕਹੋਿ, 1972 

4. (ਸ) 05 ਜੂਨ 

5. (ਅ) ਿਕਣਜ ਅਤੇ ਸਿ ਿੰ ਦਰ 

6. (ਸ) ਕਿੁੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ  
7. (ੳ) ਲਾਈਕਨੇ 

8. (ਅ) 1972 

9. (ਅ) dB 

10. (ਸ) ਜੈਕਵਕ ਕਵਕਭਿੰਨਤਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ  

 

II.  ਹੀ ਤੇ ਠੀਕ () ਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੇ () ਦਾ ਸਿਸਾਿ ਲਗਾਓ। 

1.  6.  
2.  7.  
3.  8.  
4.  9.  
5.  10.  

 

III. ਿਾਲੀ  ਥਾਿ ਭਰੋ:        (1) ਘੁੱਟ  (2) ਅੁੱ ਗੇ ਵੁੱ ਧਣਾ  (3) ਸੀਿਤ       (4) ਲਾਈਕਨੇ 

(5) 1984     (6) ਈਕ ੋਕਲੁੱ ਬ     (7) ਬਿੰਜਰ    (8) ਕਗਰਝਾਂ 

 (9) ਜੈਕਵਕ ਕਵਕਭਿੰਨਤਾ   (10) ਬਨਾਉਟੀ ਿਾਦ 



 
 

 

IV.  ਹੀ ਸਿਲਾਿ ਕਰੋ: 

1. ਉੱਤਰ:- ( ੳ - ਅ,  ਅ -ੲ,  ੲ -ੳ ) 
2. ਉੱਤਰ:- ( ੳ - ੲ,  ਅ -ੳ,  ੲ -ਅ ) 

 

 

Unit-III 

I.  ਹੀ ਸਵਕਲਪ ਚੁਣ ੋ

ਪਰਸ਼ਨ (1) GNP ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ:- 

(ੳ) Gross Net Product   (ਅ) Gross New Product  

(ੲ)  Gross National Product  (ਸ) Good New Places 

ਪਰਸਨ (2) ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਪਰਭਾਵ ਗਸੈਾਂ ਹਨ?  

(ੳ) ਕਾਰਬਨ ਿਾਈਆਕਸਾਈਿ  (ਅ)ਕਾਰਬਨ ਿਨੋੋਆਕਸਾਈਿ  

(ੲ)  ਿੀਿਨੇ      (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆ ਂ 

ਪਰਸਨ (3) ਨਾ-ਨਕਵਆਉਣਯੋਗ ਸਰਤੋ ਹੈ?  

 (ੳ) ਪਾਣੀ   (ਅ) ਜਿੰਗਲ  (ੲ)  ਕੋਲਾ   (ਸ) ਸੂਰਜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ  

ਪਰਸ਼ਨ (4) ਬਾਇਓਗੈਸ ਕਵੁੱ ਚ ਕਕਹੜੀ ਗਸੈ ਿ ੁੱ ਿ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ? 

(ੳ) ਿੀਿੇਨ   (ਅ) ਕਬਊਟਨੇ 

 (ੲ)  ਈਿਨੇ  (ਸ) ਪੈਨਟਨੇ 

ਪਰਸ਼ਨ (5) ਇਸ ਨਾਲ ਚੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਘੁੱਟ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਫਲੈਾਉਂਦੇ ਹਨ  

(ੳ) ਪੈਟਰਲੋ   (ਅ) ਸਿੰ ਪੀੜਤ ਕ ਦਰਤੀ ਗੈਸ    



 
 

(ੲ)  ਿੀਜ਼ਲ   (ਸ) ਕਿੁੱਟੀ ਦਾ ਤਲੇ  

ਪਰਸ਼ਨ (6) ਕਕਹੜ ੇਪਦਾਰਿ ਓਜ਼ਨੋ ਪਰਤ ਨੂਿੰ  ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ਿੰ ਚਾਉਂਦੇ ਹਨ? 

(ੳ) ਕਾਰਬਨਿਨੋੋਆਕਸਾਈਿ  (ਅ) ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ  

(ੲ)  ਿੀਿਨੇ     (ਸ) ਇਹਨਾਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਕਈੋ ਨਹੀਂ। 

ਪਰਸ਼ਨ (7) ਕਚਪਕੋ ਅਿੰਦਲੋਨ ਕਦੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ?  

(ੳ) 1630  (ਅ) 1830  (ੲ) 1730  (ਸ) 1930 

ਪਰਸਨ (8) M.C. Mehta  ਨੇ ਕਕਸ ਇਿਾਰਤ ਨੂਿੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਲਾਫ ਿ ਕੁੱ ਦਿਾ 
ਕੀਤਾ?  

(ੳ) ਲਾਲ ਕਕਲਹਾ  (ਅ) ਤਾਜ ਿਹੁੱਲ 

(ੲ) ਕ ਤ ਬ ਿੀਨਾਰ   (ਸ) ਹਵਾ ਿਹੁੱਲ  

ਪਰਸ਼ਨ (9) ਕਕਹੜ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿ ਕਦਲ ਤ ੇਿਾੜਾ ਪਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦ ੇਹਨ? 

(ੳ) ਅਫੀਿ   (ਅ) ਕੋਕਨੇ   (ੲ) ਤਿੰਬਾਕ ੂ  (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

ਪਰਸਨ (10) ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਕਸ ਗੈਸ ਦੀ ਕਤਆਰੀ ਕਵੁੱ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

(ੳ) ਕਬਊਟੇਨ  (ਅ) ਐਲਕਨੇ  (ੲ) ਬਾਇਓਗੈਸ  (ਸ) ਸਲਫਰ  

 

II.  ਹੀ ਤੇ ਠੀਕ () ਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੇ () ਦਾ ਸਿਸਾਿ ਲਗਾਓ। 

1) ਧਾਤਾਂ ਤ ੇਿਕਣਜ ਨਾ-ਨਕਵਆਉਣਯੋਗ ਸਾਧਨ ਹਨ।        
2) CO2 ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਹੈ।          
3) ਬਾਇਓ ਿੀਜ਼ਲ ਪਿਰਾਟ ਈਧਂਣ ਹਨ।         

4) CFL ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕਲੋਰੋ ਫਲੋਰੋ ਲਾਈਟ ਹੈ।        
5) ਿਨ ੁੱ ਿੀ ਕਕਕਰਆਵਾਂ ਕਾਰਨ CO2 ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਘੁੱ ਟਦੀ ਹੈ।       
6) ਕਟਕਾਊ ਕਵਕਾਸ ਲਈ ਕਵਸ਼ਵ ਸਕਿੁੱ ਟ 2002 ਕਵੁੱ ਚ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਕਵੁੱ ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।    



 
 

7) ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਕਵੁੱ ਚ ਲੈੈੱਿ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ਕਜ਼ਆਦਾ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ।       
8) ਪਿੰਜਾਬ ਿੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਕਸਟੀ, ਪਕਟਆਲਾ ਕਵੁੱ ਚ ਸਕਿਤ ਹੈ।      
9) ਗਾਂਜਾ, ਭਿੰਗ, ਚਰਸ ਅਫੀਿ ਤੋਂ ਬਣ ੇਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਿ ਹਨ।      
10) ਅਲਕੋਹਲ ਤਾਲਿਲੇ ਅਤ ੇਸੋਚ ਕਵਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।    

 

III. ਿਾਲੀ  ਥਾਿ ਭਰੋ: 

(1) ਕਟਕਾਊ ਕਵਕਾਸ................ ਦ ੇਕਸਧਾਂਤ ਦੀ ਿਹੁੱਤਤਾ ਨੂਿੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। (3 E/3 R)  

(2) ਿਨ ੁੱ ਿ ਦੀਆਂ ਿ ਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਸ, ਕੁੱਪੜਾ ਅਤੇ...........ਹਨ।  

     (ਸਿਾਕਜਕ  ਕਿਲਵਰਤਨ/ਸਕਭਆਚਾਰਕ ਕਿਲਵਰਤਨ)   

 (3) ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸਿੰ ਕਿਆ ...............ਕਵੁੱ ਚ 1027 ਕਿਲੀਅਨ ਸੀ।    (2010 / 2004)  

 (4) ਿਿੈਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ............ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।    (ਜਿੰਗਲ/ਉਦਯੋਗ)  

 (5) ਉਹ ਕਵਧੀ ਕਜਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਸਤਆੂ ਂਦੀ ਿਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂਿੰ ............. ਕਕਹਿੰਦ ੇਹਾਂ।  

        (ਿਪਤ ਦਾ ਿਾਪ/ ਿਪਤ ਦੀ ਬਣਤਰ)  

(6) ਅਰਿ ਸਕਿੁੱ ਟ ਨੂਿੰ  ...............ਕਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।       (ਏਜਿੰਿਾ-21/ ਏਜਿੰਿਾ-31)  

 (7) CNG ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ.............. ਹੈ।  (ਸਿੰਪੀੜਤ ਕ ਦਰਤ ਗੈਸ /ਸਿੰ ਪੀੜਤ ਕ ਦਰਤੀ ਗੈਸ ) 

 (8)  ਕਲੋਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਿ ............ਬਾਲਣ ਹਨ।      ( ਪੁੱਿਰ/ਪਿਰਾਟ) 

 (9) ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂਿੰ  ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਸ਼ੇਾ ਕਵੁੱ ਚਕਾਰ ............. ਸਿਝੋਤਾ ਹਇੋਆ।  

       ( ਬਰਾਜੀਲ ਪਰੋਟਕੋਾਲ/ ਕਕਓਟੋ ਪਰਟੋੋਕਾਲ)  

(10) ਹਰਾ ਗਰਕਹ ਪਰਭਾਵ ਗੈਸਾਂ ਨੂਿੰ  ਘੁੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ..................... ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਝੌਤਾ ਕੀਤਾ 
ਕਗਆ।       (ਿਾਂਨਟਰੀਅਲ ਪਰੋਟਕੋਾਲ/ਕਕਓਟ ੋਪਰੋਟਕੋਾਲ)  

 

IV.  ਹੀ ਸਿਲਾਿ ਕਰੋ: 



 
 

1) (ੳ) ਤਿੰ ਬਾਕੂ   (ੳ) ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਉੱਪਰ ਬ ਰਾ ਅਸਰ  

    (ਅ) ਕੋਕਨੇ    (ਅ) ਕਜਗਰ ਦਾ ਨ ਕਸਾਨ  

    (ੲ) ਐਲਕੋਹਲ  (ੲ) ਿੂਿੰ ਹ ਦਾ ਕੈਂਸਰ  

    (ਸ) ਚਰਸ    (ਸ) ਕਦਲ ਦਾ ਫਲੇਹ ਹੋਣਾ  

 

2) (ੳ) ਬਾਇਓਗਸੈ    (ੳ) ਪਰਾਲੀ ਪਰਬਿੰ ਧਨ ਿਸ਼ੀਨ 

    (ਅ) ਝੋਨੋ ਦੀ ਪਰਾਲੀ   (ਅ) ਿੀਿਨੇ 

    (ੲ) ਕਰਪਰ    (ੲ) ਸਲੋਨ 

    (ਸ) ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਸਰਚ ਸੈਂਟਰ  (ਸ) ਕਸਲੀਕਾ 

         ਫਾਰ ਿਸ਼ਰੂਿ  

 

3) (ੳ) ਕਵਸ਼ਵ ਸਕਿੁੱ ਟ      (ੳ) 1987 

    (ਅ) ਬਰਟਲੈਂਿ ਕਕਿਸ਼ਰ ਕਰਪੋਰਟ      (ਅ) 2002 

    (ੲ) ਕਕਓਟ ੋਪਰੋਟਕੋਾਲ      (ੲ) 1990 

    (ਸ) ਸਸਟਨੇੇਬਲ ਕਿਵਲੈਪਿੈਂਟ ਨੈੈੱਟਵਰਕ ਪਰੋਗਰਾਿ  (ਸ) 1997 

 

4) (ੳ) ਐਿ.ਸੀ.ਿੇਹਤਾ   (ੳ) ਿੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ  

     (ਅ) ਨਰਿਦਾ ਪਰੋਜੈਕਟਾ   (ਅ) ਰਾਲੇਗਨ ਕਸੁੱ ਧੀ  

     (ੲ)  ਕਚਪਕੋ-ਅਿੰਦੋਲਨ   (ੲ)ਤਾਜ ਿਹੁੱਲ  

     (ਸ) ਅਿੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ    (ਸ) ਅਿੰ ਕਿਰਤਾ ਦੇਵੀ  

 



 
 

5) (ੳ) ਸੂਰਜੀ ਸੈੈੱਲ    (ੳ) ਗਰਿ ਕਚਿਨੀ  

      (ਅ) ਕਲੋਾ    (ਅ) ਰਤਨ ਜੋਤ   

      (ੲ) ਜੈਵ ਿੀਜ਼ਲ                    (ੲ) ਪਿਰਾਟ ਬਾਲਣ 

     (ਸ) ਸੂਰਜੀ ਕਚਿਨੀ   (ਸ) ਨਕਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ  

 

V.  ਪਰਸਿ- ਉੱਤਰ: 

1) ygs d/ fszB gqGkt fby'.  

2) fNekT{ ftek; fejV/ f;XKs dh wjZssk Bz{ do;kਉdk j?< 

3) ihtB dh r[DtZsk ftZu pkXe fszB sZs fejV/ jB, 

4) ihtB dh r[DtZsk Bz{ ;[XkoB bJh e'Jh fszB sZs fby'.  

5) fNekT{ ftek; Bkb fJZe' ;w/  fejV/ fszB T[d/ਸ਼K dh gqkgsh j[zdh j?< 

6) j/m fbfynK d/ g{o/ BK fby'L 1. UNDP 2. GNP 3. PPP 
7) J/izvk-21 eh j?< 

8) Y[Zeth seBhe dk eh noE j?< 

9) ਸ਼fjoheoB s' eh Gkt j?< 

10)  fNekT{ ftek; bJh wB[Zyh gj[zu s' eh Gkt j?< 

11)  j/m fbfynK d/ g{o/ BK fby' 1. NCEP 2. CSO 3. CFL 

12)  fNekT{ ftek; bJh Gkos nZi fejVhnK fszB w[Zy u[D"shnK dk ;kjwDk eo fojk j?< 

13)  ;w[dkfJe s"o s/ fejV/ ekoi fNekT{ ftek; dk nXko pD ;ed/ jB < 

14)  fuge' nzd'bB pko/ ;zy/g ftZu fby'. 

15)  Bowdk gqki?eN dk fto'X fejBK tksktoDh gq/whnK B/ ed'  ehsk< 

16)  j/m fbfynK d/ g{o/ BK fby'L 1. CPCB 2. UNEP 3. SACEP 

17)  nkgD/ y/so d/ ftek; ftZu s[;h eh G{fwek fBGk ;ed/ j'< 

18)  fJZe ;kXkoB ftnesh fNekT{ ftek; ftZu eh :'rdkB gk ;edk j?< 

19)  M'B/ dh BkV Bz{ s{Vh pDkT[D bJh feT[ Bjh tofsnk ik ;edk< 

20)  M'B/ dh gokbh dh tos' feBQK ezwK bJh ehsh iKdh j?< 

21)  e[M Bਸ਼hb/ gdkoEK d/ BK fby'.  

22)  nbe'jb d/ wkV/ gqGkt fby'.  



 
 

23)  szpke{ d/ wkV/ gqGkt fby'.  

24)  e'e/B d/ wkV/ gqGkt fby'.  

 

 

ਉੱਤਰ ਕ ਿੰ ਜੀ 

I.  ਹੀ ਸਵਕਲਪ ਚੁਣ ੋ

1. (ੲ)  Gross National Product  

2. (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆ ਂ

3. (ੲ)  ਕੋਲਾ   

4. (ੳ) ਿੀਿੇਨ 

5. (ਅ) ਸਿੰ ਪੀੜਤ ਕ ਦਰਤੀ ਗੈਸ 

6. (ਅ) ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ  
7. (ੲ) 1730  

8. (ਅ) ਤਾਜ ਿਹੁੱਲ 

9. (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

10. (ੳ) ਬਾਇਓਗੈਸ 

 

II.  ਹੀ ਤੇ ਠੀਕ () ਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੇ () ਦਾ ਸਿਸਾਿ ਲਗਾਓ। 

1.  () 

2.  () 

3.  () 

4.  () 

5.  () 

6.  () 

7.  () 

8.  () 

9.  () 

10. () 

 

III. ਿਾਲੀ  ਥਾਿ ਭਰੋ: 

(1) 3 E (2) ਸਿਾਕਜਕ  ਕਿਲਵਰਤਨ  (3) 2004   (4) ਜਿੰਗਲ 

(5) ਿਪਤ ਦੀ ਬਣਤਰ       (6) ਏਜਿੰਿਾ-21  (7) ਸਿੰਪੀੜਤ ਕ ਦਰਤੀ ਗਸੈ 

(8) ਪਿਰਾਟ   (9) ਕਕਓਟੋ ਪਰਟੋੋਕਾਲ       (10) ਿਾਂਟਰੀਅਲ ਪਰਟੋੋਕਾਲ 



 
 

 

IV.  ਹੀ ਸਿਲਾਿ ਕਰੋ: 

1. ਉੱਤਰ:- ( ੳ - ੲ,  ਅ -ਸ,  ੲ -ਅ,  ਸ-ੳ ) 
2. ਉੱਤਰ:- ( ੳ - ਅ,  ਅ -ਸ,  ੲ -ੳ,  ਸ-ੲ ) 
3. ਉੱਤਰ:- ( ੳ - ਅ,  ਅ -ੳ,  ੲ -ਸ,  ਸ-ੲ ) 
4. ਉੱਤਰ:- ( ੳ - ੲ,  ਅ -ੳ,  ੲ -ਸ,  ਸ-ਅ ) 
5. ਉੱਤਰ:- ( ੳ - ਸ,  ਅ -ੲ,  ੲ -ਅ,  ਸ-ੳ) 

  

Unit-IV 

I.  ਹੀ ਸਵਕਲਪ ਚੁਣ ੋ

1)  ਭਾਰਤ ਕਵੁੱ ਚ ਤੁੱਕ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਕਵੁੱ ਚ ਚਾਰ ਗ ਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।  

(ੳ) 1965 ਤੋਂ 2010   (ਅ) 1960 ਤੋਂ 2005  

(ੲ) 1961 ਤੋਂ 2006   (ਸ) 1966 ਤੋਂ 2007  

2) ਪੌਕਦਆ ਂਨੂਿੰ  NPK ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁੱ ਤ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ-  

(ੳ) ਕਜਿੰਕ, ਲੋਹਾ, ਪਾਰਾ   (ਅ) ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ, ਤਾਂਬਾ  

(ੲ) ਸਨੋਾ, ਲੋਹਾ, ਪਾਰਾ   (ਸ) ਕਜਿੰਕ, ਸਲਫਰ, ਲੋਹਾ  

3)  ਸਿੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਅਤ ੇਵਧੀਆ ਿਾਦ ..............ਹੈ। 

(ੳ) ਯੂਰੀਆ  (ਅ) ਐਨ.ਪੀ. ਕ ੇ     (ੲ) ਗੋਬਰ     (ਸ) ਕਿੰ ਪੋਸਟ 

4)  ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਸਿੰਚਾਈ ਸਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਜਰੂਰਤਾ .............. ਤ ੇਕਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

(ੳ) ਫਸਲ ਦੀ ਕਕਸਿ   (ਅ) ਭਿੂੀ ਦੀ ਕਕਸਿ 

(ੲ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ      



 
 

5)  ਕਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਕਕਸਿਾਂ ਦ ੇਨਾਂ ਹਨ  

(ੳ) ਿਾਲ ਕਸਿੰ ਚਾਈ   (ਅ) ਹੜਹ ਕਸਿੰਚਾਈ  

(ੲ) ਫ ਹਾਰਾ ਕਸਿੰ ਚਾਈ   (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  

6) ਦ ੋਜਾਂ ਦ ੋਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਫਸਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਇੁੱ ਕ ਿੇਤ ਕਵੁੱ ਚ ਕਤਾਰਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਇੁੱਕਠੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂਿੰ  ............. ਕਕਹਿੰਦ ੇ

ਹਨ।  

(ੳ) ਕਿਸ਼ਰਤ ਫਸਲੀ     (ਅ) ਅਿੰਤਰ ਫਸਲੀ  

(ੲ) ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ   (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ  

7)  ਿੇਤ ਕਵੁੱ ਚ ਉੱਗੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂਿੰ  ਿਤਿ ਕਰਨ ਲਈ .................ਵਰਤ ੇਜਾਂਦ ੇਹਨ।  

(ੳ) ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ    (ਅ) ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ 

(ੲ) ਰਸਾਇਕਣਕ ਿਾਦਾਂ   (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 

8) ਆਈ.ਪੀ. ਐਿ ਦਾ ਪਰੂਾ ਨਾਂ ................ਹੈ।  

(ੳ) ਇਿੰਟੈਗਰੇਕਟਿ ਪੇਸਟ ਿਨੈਜਿੈਂਟ    (ਅ) ਇਿੰਟਗਰੇਕਟਿ ਪਸ਼ੂ ਿੈਨਜਿੈਂਟ  

(ੲ) ਇਿੰਿਸਟਰੀਅਲ ਪੀੜਕ ਿੈਨਜਿੈਂਟ   (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  

9)  ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਕਵੁੱ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹਟਾਉਣ ਨੂਿੰ  .................ਕਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ  

(ੳ) ਪਾਸਚਰੀਕਰਨ   (ਅ) ਧ ੁੱ ਪ ਕਵੁੱ ਚ ਸ ਕਾਉਣਾ  

(ੲ) ਿੁੱਬਾ ਬਿੰਦੀ    (ਸ) ਿਿੀਰੀਕਰਣ  

10) ਕੌਫੀ ਦ ੇਬੀਜ ਸ ਕਾ ਕੇ, ...............ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਫੀ ਪਾਊਿਰ ਕਿਲਦਾ ਹੈ।  

(ੳ) ਪਾਸਚਰੀਕਰਨ    (ਅ) ਿਿੀਰੀਕਰਣ  

(ੲ) ਿੁੱਬਾ ਬਿੰਦੀ    (ਸ) ਧ ੁੱ ਪੇ ਸ ਕਾਉਣ  

 

 



 
 

II.  ਹੀ ਤੇ ਠੀਕ () ਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੇ () ਦਾ ਸਿਸਾਿ ਲਗਾਓ। 

1) ਨਿਕ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਿਲਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂਿੰ  ਸ ਰੁੱ ਕਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰੁੱ ਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।   
2) ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸਿੰ ਭਾਲ ਬਹ ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।   
3) ਭਾਰਤ ਕਵੁੱ ਚ ਕਸਿੰ ਚਾਈ ਦਾ ਿ ੁੱ ਿ ਸੋਤ ਵਰਿਾ ਹੈ।   
4) ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਜੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂਿੰ  ਬਹ ਤ ਨ ਕਸਾਨ ਪਹ ਿੰ ਕਚਆ।  
5) ਆਰਗੈਕਨਕ ਿੇਤੀ ਕਵੁੱ ਚ ਕਈੋ ਵੀ ਰਸਾਇਕਣਕ ਪਦਾਰਿ ਨਹੀਂ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ।   
6) ਯੂਰੀਆ ਇੁੱਕ ਨਾਈਟਰੋਜਨੀ ਰਸਾਇਕਣਕ ਿਾਦ ਹੈ।   
7) ਦੇਸੀ ਿਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਪਰਦਸੂ਼ਣ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ।    
8) ਰਸਾਇਕਣਕ ਿਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਰਦਸੂ਼ਣ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ।   
9) ਸੂਿਿ ਜੀਵਾਂ ਨੂਿੰ  ਜੈਕਵਕ ਿਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਕਵੁੱਚ ਵਰਕਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   
10) ਕਟਕਾਊ ਿੇਤੀ ਕ ਦਰਤੀ ਸਰਤੋਾਂ ਨੂਿੰ  ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ।   

 

III. ਿਾਲੀ  ਥਾਿ ਭਰੋ: 

1. ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਜਉਂਦੇ ਰਕਹਣ ਲਈ ਿ ੁੱ ਢਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। (ਭੋਜਨ/ਆਵਾਸ)  

2. NPK ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ............... ਹੈ। 

(ਨਾਈਟਰੋਜਨ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਿ ਕਲੈਸ਼ੀਅਿ/ਨਾਈਟਰੋਜਨ       ਫਾਸਫੋਰਸ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਿ)  

3.  ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੇਪੜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ ਤਕਹ ਨੂਿੰ  ............... ਕਕਹਿੰਦ ੇਹਨ। (ਭਿੂੀ/ਕੌਰ)  

4.  ਉਹ ਧਰਤੀ ਕਜੁੱਿੇ ਪੌਦ ੇਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂਿੰ  ............... ਕਕਹਿੰਦ ੇਹਨ। (ਿਤੇੀਬਾੜੀ/ਿੇਤ)  

5. ਕਕਸ ੇਿੇਤ ਕਵੁੱ ਚ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੌਕਦਆ ਂਨੂਿੰ  .............ਕਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। (ਜਿੰਗਲੀ ਪੌਦੇ/ਫਸਲੀ ਪਦੌੇ)  

6. ਕਕਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂਿੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ। (ਕਣਕ/ ਝੋਨਾ)  

7. ਰਸਾਇਕਣਕ ਪਦਾਰਿਾਂ ਤੋਂ ਕਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਾਦ ਨੂਿੰ  ਕਕਹਿੰਦ ੇਹਨ। (ਕਿੰ ਪੋਸਟ/ਰਸਾਇਕਣਕ ਿਾਦ)  

8.  ..................ਇੁੱਕ ਵਧੀਆ ਕ ਦਰਤੀ ਪੀੜਕਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। (ਕਨਿੰ ਿ/ਜਾਿਣ)  

9. ਦ ੁੱ ਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ..............ਕਵਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਪਤ ਹ ਿੰ ਦੇ ਹਨ। (ਪਾਸਚਰੀਕਰਨ / ਿਿੀਰੀਕਰਣ) 



 
 

10. ਸਿੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਅਤ ੇਵਧੀਆ ਿਾਦ ................. ਹੈ। (ਯੂਰੀਆ / ਗੋਬਰ)  

 

IV.  ਹੀ ਸਿਲਾਿ ਕਰੋ: 

1.  (ੳ) ਿ ੁੱ ਿ ਫਸਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ  (ੳ) ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ  

     (ਅ) ਵੁੱ ਿ-ਵੁੱ ਿ ਫਸਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਇੁੱ ਕ ੋਸਿੇਂ ਿੇਤ ਕਵੁੱ ਚ ਲਗਾਉਣਾ   (ਅ) ਕਿਸ਼ਰਤ ਿੇਤੀ  

     (ੲ) ਫਸਲਾਂ ਨੂਿੰ  ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕ ੇਲਗਾਉਣਾ        (ੲ) ਕਿਸ਼ਰਤ ਫਸਲੀ  

 

2.  (ੳ) ਕਿਸ਼ਰਤ ਿਾਦ   (ੳ) ਯੂਰੀਆ  

     (ਅ) ਫਾਸਫਟੇ ਿਾਦ   (ਅ) ਐਨ.ਪੀ.ਕੇ .  

     (ੲ) ਨਾਈਟਰੋਜਨੀ ਿਾਦ   (ੲ) ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਿ ਨਾਈਟਰਟੇ 

     (ਸ) ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਿ ਿਾਦ   (ਸ) ਸ ਪਰਫਾਸਫਟੇ  

3.  (ੳ) ਰੋਗਜਣਕ ਸੂਿਿਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ    (ੳ) ਕਵਲਟ 

           ਿੇਜਬਾਨ ਪੌਦ ੇਦੀ ਿੌਤ 

      (ਅ) ਰੋਗਜਣਕ ਸੂਿਿਜੀਵਾਂ ਦ ੇਹਿਲੇ    (ਅ) ਨੈਕਰੋਕਸਸ  

           ਕਾਰਨ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜਲ ਜਾਣਾ 

      (ੲ)  ਪੂਰੇ ਪੌਦ ੇਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੀ     (ੲ) ਝ ਲਸ ਰੋਗ 

           ਕਾਰਨ ਿ ਰਝਾ ਜਾਣਾ    

V. 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਸਿ  

1) tZy-tZy y/sh gZXshnK d/ BK dZ;'. 

2) :{No'che/ਸ਼B s'  eh Gkt j?. 

3) i?fte tXkn eh j?< 

4) Gkos ftZu toyk s'  fJbktk f;zukJh gqpzXK d/ BK dZ;'. 



 
 

5) c;bK bJh f;zukJh dh wjZssk s/ B'N fby'. 

6) d/;h ykd ns/ pDkT[Nh ykd ftZu eh nzso j?< 

7) G'iB gdkoEK ns/ dkfDnK Bz{ ;N'o eoB bJh ;N'o xo d/ eh bZSD j'D/ ukjhd/ jB. 

8) nzso c;bh ns/ fwਸ਼os c;bh ftZu eh nzso j?. 

9) o;kfJfDe ykd d/ eh B[e;kB jB. 

10)  i?fte ykdK d/ bkG fby'.  

11)  fNekT{ y/sh bJh tZy-tZy fe;wK dh y/sh fet/  bkj/tzd j?< 

12)  :[No'che/ਸ਼B eh j?< 

VI. 4 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਸਿ  

1) y/sh o;kfJfDe gdkoEK d/ tksktoD T[Zs/ eh gqGkt jB< 

2) G{wh gqd{ਸ਼D d/ eh ekoB jB< 

3) jo/ fJBebkp d/ tksktoD T[Zs/ gqGkt dZ;'. 

4) G'iB dh ;KG ;zGkb dh tZy-tZy ftXhnK pko/ ft;Eko ;fjs dZ;'. 

5) y/sh o;kfJD eh jB. fJjBK d/ tksktoD s/ eh gqGkt jB. 

6) G'iB gdkoEK Bz{ B[e;kB gjz[ukT[D tkb/ i?fte ns/ ni?fte ekoeK pko/ fby'.  

7) uzrh G{wh d/ eh bZSD jB.  

8) fNekT{ y/shpkVh d/ w[Yb/ f;XKs fejV/ jB. 

9) d/;h ykd dh fszB fe;wK d/ BK fby'. 

 

 

ਉੱਤਰ ਕ ਿੰ ਜੀ 

I.  ਹੀ ਸਵਕਲਪ ਚੁਣ ੋ

1. (ਅ) 1960 ਤੋਂ 2005  

2. (ੳ) ਕਜਿੰਕ, ਲੋਹਾ, ਪਾਰਾ 

3. (ੲ) ਗੋਬਰ 

4. (ੲ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  
5. (ਸ) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  

6. (ਅ) ਅਿੰਤਰ ਫਸਲੀ 
7. (ਅ) ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ 

8. (ੳ) ਇਿੰਟੈਗਰੇਕਟਿ ਪੇਸਟ ਿਨੈਜਿੈਂਟ 

9. (ਅ) ਧ ੁੱ ਪ ਕਵੁੱ ਚ ਸ ਕਾਉਣਾ 
10. (ਅ) ਿਿੀਰੀਕਰਣ 

 



 
 

II.  ਹੀ ਤੇ ਠੀਕ () ਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੇ () ਦਾ ਸਿਸਾਿ ਲਗਾਓ। 

1.  () 

2.         () 

3.  () 

4.   () 

5.  () 

6.  () 

7.  () 

8.  () 

9.  () 

10.  () 

 

III. ਿਾਲੀ  ਥਾਿ ਭਰੋ: 

(1) ਭੋਜਨ     (2) ਨਾਈਟਰੋਜਨ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਿ (3)   ਭੂਿੀ      (4) ਿੇਤ 

(5) ਫਸਲੀ ਪੌਦ ੇ       (6) ਝੋਨਾ  (7) ਰਸਾਇਕਣਕ ਿਾਦ       (8) ਕਨਿੰ ਿ 

(9) ਪਾਸਚਰੀਕਰਨ      (10) ਗੋਬਰ 

 

IV.  ਹੀ ਸਿਲਾਿ ਕਰੋ: 

1. ਉੱਤਰ:- ( ੳ - ਅ,  ਅ -ੲ,  ੲ -ੳ, ) 

2. ਉੱਤਰ:- ( ੳ - ਅ,  ਅ -ਸ,  ੲ -ੳ,  ਸ-ੲ ) 
3. ਉੱਤਰ:- ( ੳ - ਅ,  ਅ -ੲ,  ੲ -ੳ, ) 

 

UNIT- 5 

I.  ਹੀ ਸਵਕਲਪ ਚੁਣ ੋ

1. ਹੇਠ ਕਲਕਿਆ ਂਕਵਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਪਿਰਾਟ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੈ?  

(ੳ) ਕਲੋਾ    (ਅ) ਪੈਟਰੋਲ         (ੲ) ਕ ਦਰਤੀ ਗਸੈ     (ਸ) ਲੁੱ ਕੜ  

2. ਜਨਿ ਕਿੰਟਰੋਲ ਦੀ ਕ ਦਰਤੀ ਕਵਧੀ ਕਕਹੜੀ ਹੈ?  

(ੳ) ਗੋਲੀਆਂ   (ਅ) ਬਾਹਰੀ ਿਲਾਸਨ   



 
 

(ੲ) ਕਨਰਧੋ    (ਸ) IUCD  

3.  AD 2010 ਕਵੁੱ ਚ ਸਿੰਸਾਰ ਦੀ ਅਨ ਿਾਕਨਤ ਜਨਸਿੰ ਕਿਆ ਹੈ? 

(ੳ) 5 ਕਿਲੀਅਨ     (ਅ) 8 ਕਬਲੀਅਨ      (ੲ) 500 ਕਿਲੀਅਨ    (ਸ) 1 ਕਿਲੀਅਨ  

4. ......DDT ਕੀ ਹੈ? 

(ੳ) ਜੈਵ-ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ   (ਅ) ਬਣਾਉਟੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 

(ੲ) ਕ ਦਰਤੀ ਿਾਦ           (ਸ) ਪਰਤੀਜੈਕਵਕ ਦਵਾਈ  

5. CFC ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ?  

(ੳ) ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ  (ਅ) ਫਲੋਰੋ ਕਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ  

(ੲ) ਕਾਰਬਨ ਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ  (ਸ) ਕਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ ਫਲੋਰੋ  

6. SO2 ਅਤੇ NO2 ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਕਕਰਆ ਕਕਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

(ੳ) ਸਲਕਫਊਕਰਕ ਤੇਜ਼ਾਬ   (ਅ) ਐਕਸਕਟਕ ਐਕਸਿ  

(ੲ) ਨਾਈਕਟਰਕ ਤੇਜ਼ਾਬ   (ਸ) ਉ ਅਤ ੇਏ ਦੋਵੇਂ  

7. ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਕਨਾਰੇ ਰ ੁੱ ਿ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ। ਜੋ ਸ਼ੋਰ ਪਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂਿੰ  ਘੁੱਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸਨੂਿੰ  
........... ਕਕਹਿੰਦ ੇਹਨ?  

 (ੳ) ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ   (ਅ) ਗਰੀਨ ਸਫਰ  (ੲ) ਗਰੀਨ ਬਫਰ   (ਸ) ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਕਿਿੰਗ  

8. ਵਰਿੀਕਿੰ ਪੋਸਕਟਿੰਗ ਕਕਸ ਜੀਵ ਦੀ ਿਦਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?  

(ੳ) ਕੀੜੇ ਿਕੌਕੜਆ ਂਰਾਹੀਂ  (ਅ) ਸੂਿਿ ਜੀਵਾਂ ਰਾਹੀਂ  

(ੲ) ਗਿੰਿਇੋਆ ਂਰਾਹੀਂ   (ਸ) ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਛਲਕਕਆ ਂਰਾਹੀਂ  

9. ਇਹਨਾਂ ਕਵੁੱਚੋਂ ਕਕਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਵਘਟਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

(ੳ) ਪਲਾਸਕਟਕ  (ਅ) ਤੇਲ  (ੲ) ਫਲਾਂ ਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦੇ ਕਛਲਕੇ   (ਸ) ਿਾਦਾਂ  



 
 

10. ਜ ਆਇਿੰਟ ਫੋਰੈਸਟ ਿਨੇੈਜਿੈਂਟ ਕਦੋਂ ਸ਼ ਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ?  

(ੳ) 1975   (ਅ) 1980   (ੲ) 1990    (ਸ)1992  

 

III. ਿਾਲੀ  ਥਾਿ ਭਰੋ: 

1. ਕੋਕ ਕਵੁੱ ਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਿਾਤਰਾ ................ ਤੁੱ ਕ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ।  
2. ਤਾਜੇ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ............... ਹਨ।   
3. ਿਨ ੁੱ ਿੀ ਜਨ-ਸਿੰ ਕਿਆ ਦ ੇਅਿੰਕੜਾ ਅਕਧਐਨ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਕਲਿੰ ਗ ਅਨ ਪਾਤ ਜਨਿ ਅਤੇ ਿੌਤ ਦਰ ਆਕਦ ਨੂਿੰ  

………………. ਕਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।  
4. ............... ਵਕਰ ਕਵੁੱ ਚ ਜਨ-ਸਿੰ ਕਿਆ ਕਵੁੱ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ।  
5. ਆਬਾਦੀ ਵੁੱ ਧਣ ਨਾਲ ਕ ਦਰਤੀ ............ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੀ।  
6. ਅੁੱਜ ਦਾ ਿਨ ੁੱ ਿ...............ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤ ਕਰਹਾ ਹੈ।  
7. ..............ਗੈਸ ਇੁੱਕ ਜ਼ਕਹਰੀਲੀ ਗੈਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵੁੱ ਚ ਿ ਸ਼ਕਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।  
8. ...............ਅਤੇ................. ਗੈਸਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਵਰਿਾ ਲਈ ਕਜ਼ਿੰਿੇਵਾਰ ਹਨ।  
9. ..............ਕਾਰਣ ਕਚੜਕਚੜਾਪਣ ਅਤ ੇਕਸਰ ਦਰਦ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹੈ।  
10. ਪਲਾਸਕਟਕ ਦਾ ਪੂਰਨ-ਚੁੱਕਰ............. ਹੈ।   
11. ਗਿੰਗਾ ਦਕਰਆ ..................ਨਾਂ ਦ ੇਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਕਨਕਲਦਾ ਹੈ।  

 

II.  ਹੀ ਤੇ ਠੀਕ () ਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੇ () ਦਾ ਸਿਸਾਿ ਲਗਾਓ।  

1. ਕੋਲੇ ਦ ੇਿ ਕਾਬਲੇ ਕਕੋ ਦਾ ਕਲੋੈਰੀ ਿ ੁੱ ਲ ਵੁੱ ਧ ਹ ਿੰ ਦਾ ਹ।ੈ                
2. ਕੋਲਾ ਬਲਦ ੇਸਿੇਂ ਧੂਿੰਆ ਂਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।                  
3. ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਪਰਿੰਪਰਾਗਤ ਸੋਿ ੇਹਨ।               
4. ਸਿੰਤ ਕਲਤ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।                  
5. ਜਨ ਸਿੰ ਕਿਆ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਕਰ ਰੇਿਾ ਦ ੋਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹ ਿੰ ਦੀ ਹੈ।          
6. CNG ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਿੀਜ਼ਲ ਨਾਲੋਂ ਘੁੱ ਟ ਪਰਦੂਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।                  
7. ਪਾਲੀਿੀਨ ਕਲਫਾਕਫਆ ਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਜ਼ਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।         
8. ਓਜ਼ੋਨ ਪੁੱਟੀ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ CFC ਹੈ।           



 
 

9. ਸ਼ੋਰ ਇਕ ਸ ਿਦਾਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਯੂਿਿੰ ਿਲ ਕਵੁੱਚ ਛੁੱ ਿ ਕਦੁੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।    
10. ਕਰਹਾਇਸ਼ੀ ਿੇਤਰਾਂ ਕਵੁੱਚ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।      

 

IV.  ਹੀ ਸਿਲਾਿ ਕਰੋ: 

1. (ੳ) ਲੁੱ ਕੜ    (ੳ) 3% 

    (ਅ) ਕਲੋਾ     (ਅ) 97%   

    (ੲ) ਕਕੋ     (ੲ) ਸਸਤਾ ਬਾਲਣ 

    (ਸ) ਸਿ ਿੰ ਦਰੀ ਪਾਣੀ   (ਸ) ਵੁੱਿੇ ਿੇਤਰ ਦਾ ਬਾਲਣ 

   (ਹ) ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ    (ਹ) ਸਵੁੱਛ ਬਾਲਣ  

 

2. (ੳ) ਜਨਿ ਕਿੰ ਟਰੋਲ ਦੀ ਕਵਧੀ     (ੳ) j ਆਕਾਰ 

   (ਅ) ਕਿਸ਼ਰਤ ਜਨ-ਸਿੰ ਕਿਆ    (ਅ) ਿਾਇਆਫਰਿ  

   (ੲ) ਵਕਰ ਰੇਿਾ      (ੲ) ਜਨਿ ਅਤੇ ਿੌਤ ਦਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ 

   (ਸ) ਕਸਫਰ ਜਨ-ਸਿੰ ਕਿਆ ਵਾਧਾ    (ਸ) ਜਨ-ਸਿੰ ਕਿਆ ਦੀ ਕਕਸਿ  

 

3.  (ੳ) ਕਲੋਰੋ ਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ        (ੳ) ਕਿੰ ਪਰੈਸਿ ਨੈਚ ਰਲ ਗੈਸ   

     (ਅ) CNG                  (ਅ) ਸੂਰਜੀ ਉਰਜਾ 

     (ੲ) ਸਲੋਰ ਚ ਲਹਾ           (ੲ) ਓਜ਼ਨੋ ਪੁੱਟੀ ਦਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣਾ 

     (ਸ) ਗੋਬਰ, ਪੌਕਦਆਂ ਅਤੇ ਜਿੰਤਆੂ ਂਦੀ ਰਕਹਿੰਦ ਿੂਿੰ ਹਦ    (ਸ) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 

     (ਹ) DDT            (ਹ) ਕ ਦਰਤੀ ਿਾਦ  

 



 
 

4. (ੳ) ਪਰਾਬੈਂਗਣੀ ਕਵਕਕਰਣਾਂ   (ੳ) ਭੂਿੀ ਪਰਦਸੂ਼ਣ 

    (ਅ) ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼                         (ਅ) ਹਵਾ ਪਰਦੂਸ਼ਣ  

     (ੲ) ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ     (ੲ) ਪਾਣੀ ਪਰਦਸੂ਼ਣ  

     (ਸ) ਉਦਯੋਗਾਂ ਦ ੇਕਵਅਰਿ   (ਸ) ਕਵਕਕਰਣ ਪਰਦਸੂ਼ਣ 

     (ਹ) ਜ਼ਕਹਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ    (ਹ) ਸ਼ੋਰ ਪਰਦਸੂ਼ਣ   

 

5. (ੳ) ਉਦਯੋਕਗਕ      (ੳ) ਕਿੰ ਪੋਸਟ 

      (ਅ) ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਦ ੇਕਛਲਕ ੇ    (ਅ) ਗਿੰਿੋਈਆਂ ਤੋਂ ਿਾਦ 

      (ੲ) ਵਰਿੀਕਿੰ ਪੋਸਕਟਿੰਗ      (ੲ) ਗੁੱਤਾ 

      (ਸ) ਗਿੰਨਾ       (ਸ) ਬਾਲਣ 

      (ਹ) ਿੂਿੰ ਗਫਲੀ ਦ ੇਕਛਲਕ ੇ    (ਹ) ਉਤਪਾਦਨ  

 

6. (ੳ) ਗਿੰ ਗੋਤਰੀ      (ੳ) ਫੋਰੈਸਟ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਿੇਟੀ 

(ਅ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ ਣਵੁੱ ਤਾ    (ਅ) ਸੋਸ਼ਲ ਫੋਰੈਸਟਰੀ  

(ੲ) ਪੇਂਿ ੂਸਿ ਦਾਇ     (ੲ) ਭੋਂ-ਿੋਰ ਘੁੱ ਟਣਾ 

(ਸ) ਪਕਰਸਕਿਕਤਕ ਸਿੰ ਤ ਲਨ ਕਾਇਿ ਕਰਨਾ    (ਸ) ਪਾਣੀ ਦੀ pH 

(ਹ) ਵਣ-ਿਹੋਤਸਵ        (ਹ) ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ  

 

 

V. ਵਿੱ ਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਸਿ  

ਪਰਸ਼ਨ 1. ਵਧਦੀ ਜਨਸਿੰ ਕਿਆ ਦਾ ਭਿੂੀ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਰਭਾਵ ਪੈ ਕਰਹਾ ਹੈ? ਸਿਝਾਓ।  



 
 

ਪਰਸ਼ਨ 2. ਦਰਖ਼ਤ ਉਗਾਉਣ ਕਵੁੱ ਚ ਕਵਕਦਆਰਿੀ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?  

ਪਰਸਨ 3. ਕਚਪਕ ੋਅਿੰਦਲੋਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸਦੇ ਿ ੁੱ ਿ ਲੁੱ ਛਣ ਦੁੱਸੋ। 

ਪਰਸਨ 4. ਗਿੰਗਾ ਅਿੰਦਲੋਨ ਪਲੈਨ ਬਾਰੇ ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? 

ਪਰਸ਼ਨ 5. ਟਾਈਗਰ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਿਹੁੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸ।ੋ 

ਪਰਸ਼ਨ 6. ਸਾਈਲੈਂਟ ਘਾਟੀ ਪਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਤੇ ਕਕਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਗਆ ਹੈ? 

ਉੱਤਰ ਕ ਿੰ ਜੀ 

I.  ਹੀ ਸਵਕਲਪ ਚੁਣ ੋ

1.  (ਸ) ਲੁੱ ਕੜ 

2.  (ਅ) ਬਾਹਰੀ ਿਲਾਸਨ 

3.  (ਅ) 8 ਕਬਲੀਅਨ 

4.  (ਅ) ਬਣਾਉਟੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ 

5.  (ੳ) ਕਲੋਰੋਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨ  

6.  (ਸ) ੳ ਅਤੇ ਅ ਦੋਵੇਂ  
7.  (ੲ) ਗਰੀਨ ਬਫਰ  
8.  (ੲ) ਗਿੰਿੋਇਆਂ ਰਾਹੀਂ  
9.  (ੲ) ਫਲਾਂ ਤ ੇਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਛਲਕੇ  

10.  (ੲ) 1990  

II.  ਹੀ ਤੇ ਠੀਕ () ਦਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੇ () ਦਾ ਸਿਸਾਿ ਲਗਾਓ। 

1.  6.  
2.  7.  
3.  8.  
4.  9.  
5  10.  

 

III. ਿਾਲੀ  ਥਾਿ ਭਰੋ: 

(1) 98%  (2) ਛੁੱਪੜ ਅਤੇ ਦਕਰਆ   (3)  ਿਿੈੋਗਰਾਫੀ               (4) J- ਆਕਾਰ 

(5) ਸਰੋਤਾਂ   (6) ਵਰਤੋਂ ਅਤ ੇਸ ੁੱ ਟ             (7) ਕਾਰਬਨ ਿੋਨੋਆਕਸਾਈਿ 

(8) ਸਲਫਰ ਿਾਇਆਕਸਾਈਿ         (9) ਸ਼ੋਰ ਪਰਦਸ਼ੂਣ      (10) ਅਸਿੰਭਵ   (11) ਗਿੰ ਗੋਤਰੀ 

 



 
 

IV.  ਹੀ ਸਿਲਾਿ ਕਰੋ: 

1. ਉੱਤਰ:- ( ੳ - ੲ,  ਅ -ਸ,  ੲ -ਹ,  ਸ-ਅ, ਹ-ੳ ) 
2. ਉੱਤਰ:- ( ੳ-ਅ,  ਅ-ਸ,   ੲ-ੳ,  ਸ-ੲ ) 
3. ਉੱਤਰ:- ( ੳ-ੲ,  ਅ-ੳ,   ੲ-ਅ,  ਸ-ਹ, ਹ-ਸ ) 
4. ਉੱਤਰ:- ( ੳ-ਸ,  ਅ-ਹ,   ੲ-ੳ,  ਸ-ੲ, ਹ-ਅ ) 
5. ਉੱਤਰ:- ( ੳ-ਹ,  ਅ-ੳ,   ੲ-ਅ,  ਸ-ੲ, ਹ-ਸ ) 
6. ਉੱਤਰ:- ( ੳ-ਹ,  ਅ-ਸ,   ੲ-ੳ,  ਸ-ਅ, ਹ-ੲ ) 

 

 


