
ਜਮਾਤ –ਦਸਵੀਂ (2018-19) 

ਵਵਸ਼ਾ - ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ 

ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-1. ਬੱਚਤ ਦੀ ਪ੍ਰਿਭਾਸ਼ਾ ਰਿਖ।ੋ 

ਉੱਤਿ:- ਆਮਦਨ ਦੀ ਖਿਚ ਤੋਂ ਅਰਿਕਤਾ ਨ ੂੰ  ਬੱਚਤ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਬੱਚਤ =ਆਮਦਨ-ਖਿਚ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-2. ਇਛ ੱ ਕ ਬੇਿੋਜਗਾਿੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

ਉੱਤਿ:- ਜਦੋਂ ਰਕਿਤੀ ਪ੍ਰਚਰਿਤ ਦਿ ਉੱਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਿਨ ਨ ੂੰ  ਰਤਆਿ ਨਾਂ ਹੋਣ ਨ ੂੰ  ਇਛ ੱ ਕ ਬੇਿੋਜਗਾਿੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-3. ਮੌਸਮੀ ਬੇਿੋਜ਼ਗਾਿੀ ਕੀ ਹੈ ? 

ਉੱਤਿ:- ਮੌਸਮ , ਫੈਸ਼ਨ ਤੇ ਿ ਚੀ ਰਵੱਚ ਪ੍ਰਿਵਿਤਨ ਕਾਿਨ ਇਹ ਬੇਿੋਜ਼ਗਾਿੀ ਪੈ੍ਦਾ ਹੈ ।ਰਜਵੇਂ ਸਿਦੀਆ ਂਰਵੱਚ ਬਿਫ ਦੇ 

ਕਾਿਖਾਨੇ ਬੂੰਦ ਿਰਹੂੰਦੇ ਹਨ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-4. ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

ਉੱਤਿ:- ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦ ੇਸਿਾਿਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਿ ਰਵੱਚ ਮਜਦ ਿੀ, ਰਵਆਜ, ਿਗਨ ਤੇ ਿਾਭ 
ਿ ਪ੍ ਰਵੱਚ ਅਿਰਜਤ ਸਾਿਨ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-5. ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਕੀ ਹੈ ? 

ਉੱਤਿ:-ਰਕਸ ੇਦੇਸ਼ ਦੇ ਿੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਅਵਿੀ ਰਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਵਾਿੀ  ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਤੀ ਰਵਅਕਤੀ ਆਮਦਨ=ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਆਮਦਨ/ਜਨਸੂੰ ਰਖਆ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-6. ਉਪ੍ਭੋਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ:-ਆਪ੍ਣੀ ਜਿ ਿਤ ਦੀ ਸੂੰ ਤ ਸ਼ਟੀ ਿਈ ਮਨ ੱ ਖ ਦ ਆਿਾ ਵਸਤ ਆ ਂਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨ ੂੰ  ਉਪ੍ਭੋਗ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-7. ਰਨਵਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ? 

ਉੱਤਿ:- ਇੱਕ ਿੇਖਾ ਸਾਿ ਰਵੱਚ ਉੱਤਪ੍ਾਦਨ ਦ ੇਉਪ੍ਭੋਗ ਤੇ ਵਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਰਨਵੇਸ਼ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-8. ਪ੍ ੂੰ ਜੀ ਰਨਿਮਾਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 



ਉੱਤਿ:- ਪ੍ ੂੰ ਜੀ ਰਵੱਚ ਹੋਣ ਵਾਿੇ ਵਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਰਨਵੇਸ਼ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-9. ਛ ੱ ਪ੍ੀ ਬੇਿੋਜ਼ਗਾਿੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

ਉੱਤਿ:- ਰਕਸ ੇਰਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਿਰਿਕ ਖੇਤਿ ਰਵੱਚ ਉੱਤਪ੍ਾਦਨ ਦੇ ਿਈ ਿੋੜ ਤੋਂ ਵੱਿ ਰਗਣਤੀ ਰਵੱਚ ਮਜਦ ਿ ਿਗ ੇਹੋਣ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-10. ਪ੍ ਿਨ ਿੋਜ਼ਗਾਿ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

ਉੱਤਿ:- ਉਹ ਅਵਸਿਾ ਹੈ ਰਜਸ ਰਵੱਚ ਉਹ ਸਾਿੇ ਰਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕੂੰ ਮ ਕਿਨ ਦ ੇਇੱਛ ਕ ਹਨ ,ਪ੍ਰਚਰਿਤ ਦਿ ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਿਨ ਨ ੂੰ  
ਰਤਆਿ ਹੋਣ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ :-11. ਸਿਕਾਿੀ ਬਜਟ ਕੀ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ:-. ਸਿਕਾਿ ਦ ਆਿਾ ਪ੍ਰਸਤਾਰਵਤ ਸਾਿਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤ ੇਖਿਚ ਦਾ ਰਬਉਿਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 12. ਘਾਟ ੇਦੀ ਰਵੱਤ ਰਵਵਸ਼ਿਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

ਉੱਤਿ:- ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਖਿਚ ਵਾਿੇ ਹੋਣ ਤ ੇਘਾਟ ੇਦੀ ਪ੍ ਿਤੀ ਿਈ ਨਵੀਂ ਮ ਦਿਾ ਦਾ ਜਾਿੀ ਕਿਨਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਵੱਤ ਰਵਵਸਿਾ 

ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-13. ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

ਉੱਤਿ:- ਰਕਸ ੇਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਸਿਕਾਿ ਦ ਆਿਾ ,ਰਨਜੀ ਰਵਅਕਤੀਆ ਂਦ ਆਿਾ ,ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦ ਆਿਾ ,ਅੂੰਤਿੀ-ਿਾਸ਼ਟਿੀ 
ਸੂੰ ਸਿਾਂਵਾਂ ਦ ਆਿਾ ਪ੍ ੂੰ ਜੀ ਦ ੇਰਨਵਸ਼ੇ ਕਿਰਜਆ ਂਅਤੇ ਅਨ ਦਾਨਾ ਤੋਂ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-14:- ਿਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤ ੋਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ:- ਸਿਕਾਿ ਦੀ ਆਮਦਨ, ਕਿਜ ,ਖਿਰਚਆ ਂਸਬੂੰ ਿੀ ਨੀਤੀ ਨ ੂੰ  ਿਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-15. ਆਿਰਿਕ ਅਿਾਰਿਕ ਸੂੰ ਿਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ:- ਉਹ ਸਹ ਿਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ੳਤਪ੍ਾਦਨ ਤੇ ਰਵਤਿਨ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰੱ ਤਖ ਿ ਪ੍ ਰਵੱਚ ਪ੍ਰਭਾਰਵਤ ਕਿਦੀਆ ਂਹਨ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ :-16. ਭਾਿਤ ਦੀਆ ਂਮ ੱ ਖ ਗੈਿ ਬੈਂਰਕੂੰ ਗ ਸੂੰ ਸਿਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਖੋ? 

ਉੱਤਿ:- ਯ ਰਨਟ ਟਿੱਸਟ ਆਫ ਇੂੰਡੀਆ ਅਤ ੇਭਾਿਤੀ  ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਰਨਗਮ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-17. ਭਾਿਤ ਦੀ ਮ ੱ ਖ ਆਿਰਿਕ ਸੂੰ ਿਚਨਾਂਵਾਂ ਰਕਹੜੀਆ ਂਹਨ? 

ਉੱਤਿ:- ਯਾਤਾਯਾਤ ਤੇ ਸੂੰਚਾਿ ਸਾਿਨ ,ਰਬਜਿੀ ਸ਼ਕਤੀ ,ਰਸੂੰ ਚਾਈ ,ਮ ਦਿਾ ਪ੍ ਿਤੀ ਤ ੇਬੈਂਰਕੂੰ ਗ ਸੂੰ ਸਿਾਂਵਾਂ। 



ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-18. ਭਾਿਤ ਰਵੱਚ ਯਾਤਾਯਾਤ ਦ ੇਸਾਿਨ ਰਕਹੜੇ ਜਨ? 

ਉੱਤਿ:- ਿੇਿਵ,ੇ ਸੜਕ, ਜਿ ਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਾਯਾਤ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-19. ਰਸੂੰ ਚਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ:- ਜਮੀਨ ਨ ੂੰ  ਬਨਾਵਟੀ ਸਾਿਨਾਂ ਦ ਆਿਾ ਪ੍ਾਣੀ ਦੇਣ ਨ ੂੰ  ਰਸੂੰ ਚਾਈ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਰਜਵੇਂ-ਖ ਹ,ਨਰਹਿਾਂ,ਰਟਊਬਵੈਿ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-20. ਭਾਿਤੀ ਰਿਜ਼ਿਵ ਬੈਂਕ ਤ ੇਰਟੱਪ੍ਣੀ ਰਿਖ?ੋ 

ਉੱਤਿ:- ਇਹ ਭਾਿਤ ਦਾ ਕੇਂਦਿੀ ਬੈਂਕ ਹੈ।ਇਸਦੀ ਸਿਾਪ੍ਨਾ 1935 ਰਵੱਚ ਹੋਈ। ਇਸਦਾ ਮ ੱ ਖ ਕੂੰ ਮ ਨੋਟ ਜਾਿੀ ਕਿਨਾ , 
ਬੈਂਰਕੂੰ ਗ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਨ ੂੰ  ਰਨਯਰਮਤ ਕਿਨਾ ਤੇ ਸਾਖ ਰਨਯੂੰ ਰਤਰਤ ਕਿਨਾ ਹੈ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-21. ਭਾਿਤ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭ ਮੀ ਸ ਿਾਿ ਦੱਸ?ੋ 

ਉੱਤਿ:- ਕਾਸ਼ਤਕਾਿੀ ਪ੍ਰਿਾ ਰਵੱਚ ਸ ਿਾਿ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-22.ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਆਮਦਨ ਰਵੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅੂੰਸ਼ ਰਕੂੰ ਨਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ:-17.4.1 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-23. ਭਾਿਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਪ੍ਛੜੇਪ੍ਨ ਦ ੇਕਾਿਨ ਰਿਖ?ੋ 

ਉੱਤਿ:- ਰਸੂੰ ਚਾਈ ਸਹ ਿਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਚੂੰ ਗੇ ਬੀਜਾਂ ਤ ੇਿਸਾਇਰਨਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-24. ਮ ੱ ਢਿੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਿਖ?ੋ 

ਉੱਤਿ:- ਿੋਹਾ ਤੇ ਇਸਪ੍ਾਤ ਉਦਯੋਗ, ਿਸਾਇਰਨਕ ਉਦਯੋਗ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-25. ਿਘ  ਤ ੇਵੱਡ ੇਉਦਯਗੋਾਂ ਦੀ ਕਰਮਵਾਿ ਮ ਸ਼ਕਿਾਂ ਰਕਹੜੀਆ ਂਹਨ? 

ਉੱਤਿ:- ਰਵੱਤ ਦੀ ਸਮੱਰਸਆ ਤ ੇਮਾਰਿਕ ਮਜ਼ਦ ਿ ਝਗੜਾ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-26. ਭਾਿਤ ਰਵੱਚ ਉਦਯਗੋੀਕਿਨ ਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਿਾਗ  ਹੋਈ? 

ਉੱਤਿ:- 1991 ਰਵੱਚ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-27. ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਸ ੱ ਿਰਖਆ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਪ੍ਾਸ ਹੋਇਆ? 

ਉੱਤਿ:- 1986 ਰਵੱਚ । 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-28. ਭਾਿਤ ਦ ੇਮ ੱ ਖ ਰਨਿਯਾਤ ਤ ੇਅਯਾਤ ਰਿਖ?ੋ 



ਉੱਤਿ :- ਅਯਾਤ-ਪ੍ਟਿੋਿੀਅਮ ,ਮਸ਼ੀਨਿੀ ਰਨਿਯਾਤ-ਗਿਮ ਮਸਾਿੇ, ਚਾਹ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-29. ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪ੍ਾਿ ,ਅਯਾਤ ਤ ੇਰਨਿਯਾਤ ਤੇ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ:- ਰਵਦੇਸ਼ੀ ਵਪ੍ਾਿ-ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦ ੇਰਵਚਕਾਿ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ 

ਅਯਾਤ- ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦ ਜ ੇਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤ ਆ ਂਮੂੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਰਨਿਯਾਤ - ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦ ਜ ੇਦਸ਼ੇਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਸਤ ਆ ਂਭੇਜਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 30.ਪ੍ਰਹਿੀ ਪ੍ੂੰਜ ਸਾਿਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀ? 

ਉੱਤਿ:-1951-56 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-31. ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਾਪ੍ਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ? ਭਾਿਤ ਰਵੱਚ ਆਿਰਿਕ ਯੋਜਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ ਿ  ਹੋਈ ? 

ਉੱਤਿ:- 1950 ਰਵੱਚ, 1951 ਰਵੱਚ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-32. ਵਿਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਰਕਨਹ ਵੀਂ ਪ੍ੂੰਜ ਸਾਿਾ ਯੋਜਨਾ ਚੱਿ ਿਹੀ ਹੈ,ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ੋ? 

ਉੱਤਿ:-12 ਵੀਂ, 2012 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ, ਹ ਣ ਤੱਕ 12 ਯੋਜਨਾਂਵਾਂ ਿਾਗ  ਹੋ ਚ ੱ ਕੀਆ ਂਹਨ। 

                       

ਰਤਆਿ ਕਿਤਾ 

ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ੍  ਡੋਡਾ, 

ਐਸ.ਐਸ.ਮਾਸਟਿ 

ਸ.ਕੂੰ .ਸ.ਸ.ਸ.ਫਾਰਜ਼ਿਕਾ 

 
 

 

  



ਜਮਾਤ ਦਸਵੀਂ – ਨਾਗਵਰਕ ਸ਼ਾਸਤਰ 

ਇੱਕ ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 1. ਸੂੰ ਰਵਿਾਨ ਤੋਂ ਤ ਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ –  ਸੂੰ ਰਵਿਾਨ ਇੱਕ ਅਰਜਹਾ ਮੌਰਿਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, ਰਜਸਦੇ ਤਰਹਤ ਰਕਸ ੇਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਾਿ ਆਪ੍ਣਾ ਕੂੰ ਮ 
ਕਿਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:-  2. ਸੂੰ ਰਵਿਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੀ ਦਿਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ –  ਸੂੰ ਰਵਿਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੂੰ ਰਵਿਾਨ ਦ ੇਮੌਰਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਗਟ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹ ੈਰਕ ਭਾਿਤੀ 

ਭਾਿਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਦਾ ਸਿ ਪ੍ ਰਕਹੋ ਰਜਹਾ ਹਵੋੇਗਾ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 3. ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਰਕੂੰ ਨਹ ਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਿ ਆਿੂੰਭ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ –  ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦ ੇਆਿੂੰ ਰਭਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਿ ਹਨ – ਅਸੀਂ, ਭਾਿਤ ਦ ੇਿੋਕ, ਭਾਿਤ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਸੂੰ ਪ੍ ਿਨ ਪ੍ਰਭ ਸੱਤਾ 
ਸੂੰ ਪ੍ੂੰ ਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਿਿਮ ਰਨਿਪੱ੍ਖ, ਅਤੇ ਿੋਕਤੂੰ ਤਿੀ ਗਣਿਾਜ ਐਿਾਨ ਕਿਦੇ ਹਾਂ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 4. ਭਾਿਤੀ ਸੂੰ ਰਵਿਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮ ੱ ਖ ਰਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸੋ। 

ਉੱਤਿ – ਭਾਿਤੀ ਸੂੰ ਰਵਿਾਨ ਸੂੰ ਸਾਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਕਾਿ ਵਾਿਾ ਅਤੇ ਰਵਸਰਤਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਚ 395 ਅਨ ਛਦੇ ਅਤ ੇ12 
ਅਨ ਸ ਚੀਆਂ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 5. ਭਾਿਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਰਿਕਾਿ ਰਿਖੋ। 

ਉੱਤਿ – ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਰਿਕਾਿ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰਵਿ ੱ ਿ ਅਰਿਕਾਿ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 6. ਿੋਕ ਸਭਾ ਦ ੇਕ ੱ ਿ ਰਕੂੰ ਨੇ ਮੈਂਬਿ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਿ – 530+13+2 = 545 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 7. ਿੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪ੍ੀਕਿ ਦੀ ਰਨਯ ਕਤੀ ਰਕਵੇਂ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ –  ਿੋਕ ਸਭਾ ਆਪ੍ਣੇ ਹੀ ਮੈਂਬਿਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਸਪ੍ੀਕਿ ਦੀ ਚਣੋ ਕਿਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਿੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ 
ਕਿਦਾ ਹੈ। 

  



ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 8. ਅਰਵਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਤ ਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ –  ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹ ੈਰਕ ਿੋਕ ਸਭਾ ਦ ਆਿਾ ਅਰਵਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਾਸ ਕਿਨ ਤੇ ਮੂੰ ਤਿੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਦ ਨ ੂੰ  ਰਤਆਗ ਪੱ੍ਤਿ 
ਦੇਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 9. ਿਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕ ਿ ਰਕੂੰ ਨੇ ਮੈਂਬਿ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ? 

ਉੱਤਿ – 250 ਮੈਂਬਿ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 10. ਿਾਸ਼ਟਿਪ੍ਤੀ ਰਕੂੰ ਨੇ ਮੈਂਬਿ ਅਤੇ ਰਕਹੜ ੇਖੇਤਿਾਂ ਰਵੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ –  ਿਾਸ਼ਟਿਪ੍ਤੀ 12 ਮੈਂਬਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਵਰਗਆਨ, ਕਿਾ, ਸਾਰਹਤ ਅਤ ੇਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਿ ਰਵੱਚੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿ ਸਕਦਾ 
ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 11. ਿਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆ ਂਬਠੈਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਕੌਣ ਕਿਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ – ਭਾਿਤ ਦਾ ਉਪ੍-ਿਾਸ਼ਟਿਪ੍ਤੀ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 12. ਿਾਜ ਸਭਾ ਦ ੇਮੈਂਬਿਾਂ ਦਾ ਕਾਿਜਕਾਿ ਰਕੂੰ ਨਾ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ – 6 ਸਾਿ। ਿਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ-ਰਤਹਾਈ ਮੈਂਬਿ ਹਿ ਦੋ ਸਾਿ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਿ ਹ ੋਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 13. ਰਵਆਰਖਆ ਕਿੋ – ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮ ੱ ਕਦਮਾ 

ਉੱਤਿ –  ਿਾਸ਼ਟਿਪ੍ਤੀ ਉਤੇ ਸੂੰ ਰਵਿਾਨ ਦੀ ਉਿੂੰ ਘਣਾ ਕਿਨ ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮ ਕੱਦਮਾ ਚਿਾ ਕੇ ਉਸ ਨ ੂੰ  ਰਨਸ਼ਰਚਤ ਰਮਆਦ 
ਤੋਂ ਪ੍ਰਹਿਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 14. ਪ੍ਰਿਾਨ ਮੂੰਤਿੀ ਦੀ ਰਨਯ ਕਤੀ ਰਕਵੇਂ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ –  ਪ੍ਰਿਾਨ ਮੂੰ ਤਿੀ ਦੀ ਰਨਯ ਕਤੀ ਿਾਸ਼ਟਿਪ੍ਤੀ ਕਿਦਾ ਹੈ। ਿੋਕਸਭਾ ਰਵੱਚ ਬਹ ਮਤ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਿਨ ਵਾਿੇ ਦਿ ਦੇ ਨੇਤਾ 
ਨ ੂੰ  ਹੀ ਪ੍ਰਿਾਨ ਮੂੰ ਤਿੀ ਦੇ ਅਹ ਦੇ ਿਈ ਚ ਰਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 15. ਅਰਭਿੇਖ ਅਦਾਿਤ ਦੀ ਰਵਆਰਖਆ ਕਿ।ੋ 

ਉੱਤਿ –  ਸ ਪ੍ਿੀਮ ਕੋਿਟ ਨ ੂੰ  ਅਰਭਿੇਖ ਅਦਾਿਤ ਵੀ ਰਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਿਿ ਹੈ ਰਕ ਸ ਪ੍ਿੀਮ ਕੋਿਟ ਦੀ ਸੂੰ ਪ੍ ਿਨ 
ਕਾਿਵਾਈ ਤੇ ਫੈਸਿੇ ਸਬ ਤ ਦ ੇਤਿੌ ਤੇ ਰਿਕਾਿਡ ਰਵੱਚ ਿੱਖੇ ਜਾਂਦ ੇਹਨ। ਇਨਹ ਾਂ ਫੈਸਰਿਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੇਠਿੀਆਂ ਅਦਾਿਤਾਂ 
ਰਵੱਚ ਰਮਸਾਿ ਦੇ ਤੋਿ ਤੇ ਪੇ੍ਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

  



ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 16. ਸਿਾਿਨ ਰਬੱਿ ਨ ੂੰ  ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਬਨਣ ਿਈ ਰਕਨਹ ਾਂ ਪ੍ਰਸਰਿਤੀਆ ਂਰਵੱਚੋਂ ਿੂੰ ਘਣਾ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ – ਸਿਾਿਨ ਰਬੱਿ ਦ ੇਪ੍ਰਹਿੇ ਪ੍ੜਾਅ ਰਵੱਚ ਰਬੱਿ ਦਾ ਪੇ੍ਸ਼ ਕਿਨਾ ਅਤ ੇਉਸਦੀ ਪ੍ਰਹਿੀ ਪ੍ੜਹਤ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਦ ਸਿੇ ਪ੍ੜਾਅ 
ਰਵੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੇਕ ਿਾਿਾ ਤੇ ਬਰਹਸ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਿੇ ਪ੍ੜਾਅ ਰਵੱਚ ਰਬੱਿ ਉਪ੍ਿ ਸਾਂਝ ੇਤੌਿ ਤੇ ਮਤਦਾਨ 
ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਰਬੱਿ ਦ ਸਿੇ ਸਦਨ ਨ ੂੰ  ਭੇਜ ਰਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 17. ਰਕਨਹ ਾਂ ਦੋ ਿਾਜਾਂ ਰਵੱਚ ਰਵਿਾਨ ਪ੍ਰਿਸ਼ਦ ਅੱਜ ਕਿਹ ਸਿਾਰਪ੍ਤ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ – ਜੂੰ ਮ  ਕਸ਼ਮੀਿ, ਉਤੱਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਬਹਾਿ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 18. ਿਾਜ ਦ ੇਿਾਜਪ੍ਾਿ ਦੀ ਰਨਯ ਕਤੀ ਰਕਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ – ਿਾਸ਼ਟਿਪ੍ਤੀ ਦ ਆਿਾ ਪ੍ੂੰਜ ਸਾਿ ਿਈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 19. ਮ ੱ ਖ ਮੂੰ ਤਿੀ ਦੀ ਰਨਯ ਕਤੀ ਰਕਵੇਂ ਅਤੇ ਰਕਸ ਦ ਆਿਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ –  ਿਾਜਪ੍ਾਿ ਰਵਿਾਨ ਸਭਾ ਰਵੱਚ ਬਹ ਮਤ ਦਿ ਦ ੇਨੇਤਾ ਨ ੂੰ  ਜਾਂ ਅਰਜਹੇ ਨੇਤਾ ਨ ੂੰ  ਰਜਸ ਨ ੂੰ  ਰਵਿਾਨ ਸਭਾ ਰਵੱਚ ਬਹ ਮਤ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਵੇ, ਸਿਕਾਿ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰਦੂੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 20. ਹਾਈਕੋਿਟ ਦੇ ਰਵੱਚ ਰਕੂੰ ਨੇ ਜੱਜ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ? 

ਉੱਤਿ –  ਇੱਕ ਮ ੱ ਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕ ੱ ਝ ਹੋਿ ਜੱਜ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਿਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਰਖਆ ਿਾਸ਼ਟਿਪ੍ਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤ ੇਛੱਡ 
ਰਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ੂੰ ਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਿਟ ਦ ੇਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੂੰ ਰਖਆ 26 ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 21 ਿੋਕ ਅਦਾਿਤਾਂ ਤੋਂ ਤ ਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ –  ਗਿੀਬ, ਸ਼ੋਰਸ਼ਤ ਅਤੇ ਿਤਾੜੇ ਗਏ ਭਾਿਤੀ ਿੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਛੇਤੀ ਰਨਆਂ ਰਦਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਿਈ  ਦੇਸ਼ ਰਵੱਚ ਿੋਕ 

ਅਦਾਿਤਾਂ ਸਿਾਪ੍ਤ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਂਹਨ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 22. ਹਾਈਕੋਿਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਨਣ ਕਿ।ੋ 

ਉੱਤਿ –  ਹਾਈਕੋਿਟ ਆਪ੍ਣੇ ਅਿੀਨ ਸਾਿੀਆਂ ਅਦਾਿਤਾਂ ਦ ੇਫੈਸਰਿਆ ਂਦੇ ਰਵਿ ੱ ਿ ਅਪ੍ੀਿਾਂ ਸ ਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ ੱ ਝ 
ਮਹਤਵਪ੍ ਿਨ ਮਾਮਰਿਆਂ ਉਤ ੇਰਸੱਿੀ ਸ ਣਵਾਈ ਕਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 23. ਚਣੋ ਰਵਿੀਆ ਂਰਕੂੰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਿ ਦੀਆਂ ਹ ੂੰ ਦੀਆ ਂਹਨ? 

ਉੱਤਿ –  ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਿ ਦੀਆ ਂ- ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤ ੇਅਪ੍ਰਤੱਖ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਣੋ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਰਵੱਚ ਮਤਦਾਤਾ ਆਪ੍ ਪ੍ੋਰਿੂੰ ਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕ ੇ
ਆਪ੍ਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨ ਸਾਿ ਉਮੀਦਵਾਿ ਨ ੂੰ  ਵੋਟ ਪ੍ਾ ਕੇ ਆਪ੍ਣਾ ਪ੍ਰਰਤਰਨਿੀ ਚ ਣਦ ੇਹਨ। ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਚਣੋ ਪ੍ਰਣਾਿੀ ਰਵੱਚ 
ਿੋਕ ਆਪ੍ਣੇ ਪ੍ਰਤੀਰਨਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਰਸੱਿੇ ਤੌਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚ ਣਦੇ। 



ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 24. ਿੋਕਮਤ ਤੋਂ ਤ ਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ – ਿੋਕਮਤ ਦਾ ਭਾਵ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਤ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਿਾਇ ਜਾਂ ਿੋਕ ਿਾਇ ਤੋਂ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 25. ਿੋਕਮਤ ਦੇ ਰਨਿਮਾਣ ਤ ੇਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦ ੇਇੱਕ ਸਾਿਨ ਦਾ ਵਿਨਣ ਕਿ।ੋ 

ਉੱਤਿ – ਪ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 26. ਭਾਿਤੀ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਕਾਂਗਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤ ੇਰਕਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਇਆ? 

ਉੱਤਿ – 1885 ਈ. ਰਵੱਚ ਸਿ ਏ. ਓ. ਰਹਊਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਵੱਚ ਹੋਇਆ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 27. ਭਾਿਤੀ ਰਵਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦ ੇਬ ਰਨਆਦੀ ਰਸਿਾਂਤ ਰਿਖ।ੋ 

ਉੱਤਿ – ਗ ੱ ਟ ਰਨਿਿੇਪ੍ਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਪ੍ੂੰਚਸ਼ੀਿ ਦੇ ਰਸਿਾਂਤ ਅਤ ੇਸੂੰਯ ਕਤ ਿਾਸ਼ਟਿ ਸੂੰ ਘ ਰਵੱਚ ਪ੍ ਿਨ ਰਵਸ਼ਵਾਸ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 28. ਪ੍ੂੰਚਸ਼ੀਿ ਤੋਂ ਤ ਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ –  ਭਾਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਿਾਨ ਮੂੰ ਤਿੀ ਪ੍ੂੰ ਰਡਤ ਨਰਹਿ  ਅਤੇ ਚੀਨ ਦ ੇਪ੍ਰਿਾਨ ਮੂੰਤਿੀ ਚਾਓ-ਏਨ-ਿਾਈ ਦ ੇਸਾਂਝੇ ਰਬਆਨ ਦ ਆਿਾ 
ਰਤਬੱਤ ਦ ੇਖੇਤਿ ਸੂੰਬੂੰ ਿੀ ਸਮਝੌਤ ੇਤੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਿ 1954 ਨ ੂੰ  ਪ੍ੂੰ ਜ ਰਸਿਾਂਤ ਅਪ੍ਣਾਏ ਰਜਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੂੰਚਸ਼ੀਿ ਰਕਹਾ 
ਰਗਆ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 29. ਭਾਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ  ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ –  ਭਾਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣ  ਨੀਤੀ ਦਾ ਮ ੱ ਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਚਨਾਤਮਕ ਕੂੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪ੍ ਿਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੀ ਕਿਨਾ ਹੈ ਤਾਂ 
ਜੋ ਸਮ ੱ ਚੇ ਸੂੰ ਸਾਿ ਰਵੱਚ ਕੌਮਾਂਤਿੀ ਭਾਈਚਾਿਕ ਸਾਂਝ ਵੱਿ ਸਕੇ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 30. ਸ ਿਰਖਆ ਪ੍ਰਿਸ਼ਦ ਰਵੱਚ ਰਕੂੰ ਨੇ ਸਿਾਈ ਅਤੇ ਰਕੂੰ ਨੇ ਅਸਿਾਈ ਮੈਂਬਿ ਹਨ? 

ਉੱਤਿ – ਕ ੱ ਿ 15 ਮੈਂਬਿਾਂ ਰਵੱਚੋਂ 5 ਸਿਾਈ ਅਤੇ 10 ਅਸਿਾਈ ਮੈਂਬਿ ਹਨ। ਅਸਿਾਈ ਮੈਂਬਿ 2 ਸਾਿ ਿਈ ਚ ਣ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 31. ਸੂੰ ਯ ਕਤ ਿਾਸ਼ਟਿ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹਇੋਆ ਅਤ ੇਰਕਤਨੇ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਮ ਿ ਮੈਂਬਿ ਸਨ? 

ਉੱਤਿ – 24 ਅਕਤ ਬਿ 1945, 51 ਦੇਸ਼ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 32. ਅੂੰਤਿ ਿਾਸ਼ਟਿੀ ਅਦਾਿਤ ਦੀ ਰਵਆਰਖਆ ਕਿੋ। 

ਉੱਤਿ –  ਇਸ ਅਦਾਿਤ ਦਾ ਮ ੱ ਖ ਦਫਤਿ ਹੇਗ (ਹਾਿੈਂਡ) ਰਵਖੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਵੱਚ ਕ ਿ 15 ਜੱਜ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 

ਮਹਾਂਸਭਾ ਅਤੇ ਸ ਿਰਖਆ ਪ੍ਰਿਸ਼ਦ ਦ ਆਿਾ 9 ਸਾਿ ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਿਤ ਦਾ ਮ ੱ ਖ ਕੂੰ ਮ ਵੱਖ ਵੱਖ 
ਿਾਸ਼ਟਿਾਂ ਦ ੇਆਪ੍ਸੀ ਝਗਰੜਆਂ ਦਾ ਰਨਿਣਾ ਕਿਨਾ ਹੈ। 



ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 33. ਰਨਸ਼ਸ਼ਤਿੀਕਿਨ ਦੀ ਰਵਆਰਖਆ ਕਿ।ੋ 

ਉੱਤਿ –  ਰਨਸ਼ਸ਼ਤਿੀਕਿਨ ਦਾ ਅਿਿ ਹਰਿਆਿਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਨ ੂੰ  ਘੱਟ ਕਿਨਾ ਹੈ। ਭਾਿਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਸੂੰ ਦ ਦਸ਼ੇ ਹੈ ਅਤੇ 
ਆਿੂੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਿਾਂ ਦੀ ਦੜੋ ਦਾ ਰਵਿੋਿ ਕਿਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹ।ੈ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 34. ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੀ ਰਵਆਰਖਆ ਕਿੋ। 

ਉੱਤਿ –  ਇਸ ਸਭਾ ਰਵੱਚ ਸੂੰ ਯ ਕਤ ਿਾਸ਼ਟਿ ਦੇ ਸਾਿੇ 193 ਮੈਂਬਿ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਮਿ ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ। ਹਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਿਈ 5 ਮੈਂਬਿ 
ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਸੂੰ ਯ ਕਤ ਿਾਸ਼ਟਿ ਸੂੰਘ ਦੀ ਸੂੰ ਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਾ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਿ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਿੀ ਕੂੰ ਮਾਂ 
ਰਵੱਚ ਭਾਗ ਿੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ:- 35. ਭਾਿਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿਾਂ ਰਵੱਚ ਤਨਾਅ ਦਾ ਮ ਿ ਕਾਿਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਉੱਤਿ –  ਭਾਿਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਿਾਂ ਰਵੱਚ ਤਨਾਅ ਦਾ ਮ ਿ ਕਾਿਨ ਸਿਹੱਦੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ ਰਜਹੜੇ ਕਾਫੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ 
ਬਾਵਜ ਦ ਵੀ ਦ ਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। 
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