
 POLITICAL SCIENCE 031/A  

Time Allowed : Three Hours Maximum Marks : 90 
 

 ਬਾਗ-ਉ ਅੰਕ 1x10=10  

1. (i)ਯਾਜਨੀਤਕ ਰਣਾਰੀ ਸ਼ਫਦ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਸੱਬ ਤੋਂ ਹਿਰਾਾਂ ਹਕਸ ਯਾਜਨੀਤੀ ਹਵਹਗਆਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਿੈ ।   

 (ii) ਯਾਜਨੀਤਕ ਸਭਾਜੀਕਯਣ ਦੀਆਾਂ 2 ਹਕਸਭਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ਦੱਸੇ।   

 (iii) ਨਕਯਸ਼ਾਿੀ ਦੀ ਹਕਸ ਹਕਸਭ ਦੀ ਬਯਤੀ ਹਵਧੀ ਨ ੰ ਖਯਾਫ ਹਸਸਟਭ (Spoil System) ਹਕਿਾ ਜਾਾਂਦਾ ਿੈ ?   

 (iv) ਬਾਯਤ ਹਵੱਚ ਹਕਿੜੀਆਾਂ-ਹਕਿੜੀਆਾਂ ਚਟਾਾਂ ਅਰਤੱਖ ਚਣ ਢੰਗ ਨਾਰ ਿ ੰਦੀਆਾਂ ਿਨ।   

 (v) ਇਨਸਾਨੀ ਹਫਯਾਦਯੀ ਨਾਭੀ ਸੰਸਥਾ ਹਕਸਨੇ ਫਣਾਈ?  

 (vi) ਬਾਯਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਹਵਚਕਾਯ ੰਚਸ਼ੀਰ ਸਭਝਤਾ ਕਦੋਂ ਿਇਆ?   

 (vii) ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਰਣਾਰੀ ਹਵੱਚ ਭੰਤਯੀ ਭੰਡਰ ਨ ੰ ਕਣ ਝੰਗ ਕਯ ਸਕਦਾ ਿੈ |  

 (viii) ਠੀਕ/ਗਰਤ ਦੱਸੇ : 

ਸੰਵੀਧਾਨ ਦੀ 86 ਵੀਂ ਸਧ ਯਾਿੀਂ ਅਨ ਛੇਦ 21-A, ਭ ੱਪਤ ਤੇ ਰਾਜ਼ਭੀ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕਯਦਾ ਿੈ (ਠੀਕ/ਗਰਤ)  

 

 (ix) ਖਾਰੀ ਥਾਾਂ ਬਯ : 

ਯਾਜਨੀਤਕ ਦਰ ............. ਦੀ ਹਜੰਦ ਜਾਨ ਿ ੰਦੇ ਿਨ।  

 

 (x) ਫਿ  ਹਵਕਰੀ ਉੱਤਯ : 

73ਵੀਂ ਸੰਹਵਧਾਨਕ ਸਧ ਯਾਿੀਂ ੇਂਡ  ਖੇਤਯ ਹਵੱਚ ਹਕਸ ਰਈ ਸਥਾਨ ਯਾਵਾਵੇਂ ਨਵੇਂ ਏ ਿਨ। 

(i) ਔਯਤਾਾਂ ਰਈ ਕੇਵਰ                        (ii) ਅਨ ਸ ਹਚਤ ਜਾਤਾਾਂ ਰਈ ਕੇਵਰ  

(iii) ਫੱਹਚਆਾਂ ਰਈ ਕੇਵਰ                     (iv) ਇਸਤਯੀਆਾਂ ਅਤੇ ਅਨ  ਵਾ ਰਈ । 

 

 

 ਬਾਗ-ਅ ਅੰਕ=12x2=10  

2. ਤ ਰਨਾਤਭਕ ਯਾਜਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਹਕਿੜੇ ਦ ਹਵਹਸ਼ਆਾਂ ਦੀ ਤ ਰਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਿੈ   

3. ਉਦਾਯਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਫਦੀ ਅਯਥ ਦੱਸ।   

4. ਦਫਾਅ ਸਭ ਿਾਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦ ਕੰਭ ਦੱਸ।   

5. ਫਾਰਗ ਭਤ ਅਹਧਕਾਯ ਦੇ ੱਖ ਹਵੱਚ ਦ ਦਰੀਰਾਾਂ ਹਦਉ।   

6. ਬਾਯਤ ਹਵੱਚ ਜਾਤ ਦੇ ਅਧਾਯ ਤੇ ਫਣੇ ਦ ਯਾਜਨੀਤਕ ਦਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ਦਸੱ   

7. ਸੰਯਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਰਕਤੰਤਯ 'ਤੇ ਕਈ ਦ ਰਬਾਵ ਦੱਸ।   

8. ਸ਼ਹਿਯੀ ਖੇਤਯ ਦੀਆਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ਦੱਸ।   

9. ਸਾਯਕ (SAARC) ਦਾ  ਯਾ ਨਾਾਂ ਹਰਖ।   

10. ਭਤਦਾਨ ਹਵਿਾਯ ਤੋਂ ਤ ਿਾਡਾ ਕੀ ਬਾਵ ਿੈ ?   

11. ਦ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ਦੱਸ ਹਜਿਨਾਾਂ ਨੇ ਬਾਯਤ ਤੇ ਿਭਰਾ ਕੀਤਾ   

12. ਕਈ ਚਾਯ ਭਨ ੱਖੀ ਅਹਧਕਾਯਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ਦੱਸ।   

13. ਚੰਗੇ ਰਕਭਤ ਦੇ ਹਨਯਭਾਣ ਰਈ ਦ ਜ਼ਯ ਯੀ ਸ਼ਯਤਾਾਂ ਦੱਸ।  

 

 ਬਾਗ- ਈ  ਅੰਕ=4x8=32 
14. ਭਿਾਤਭਾ ਗਾਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਆਦਯਸ਼ ਯਾਜ ਦੀ ਹਵਆਹਖਆ ਕਯ।   

15. ਯਾਜਨੀਤਕ ਦਰਾਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚਾਯ ਕਾਯਜਾਾਂ ਦਾ ਵਯਨਣ ਕਯ।   

16. ਡੇਹਵਡ ਈਸਟਨ ਦੀ ਕੱਚਾ ਭਾਰ ਭ ੜ ਦੇਣ ਦੀ ਰਹਿਆ (Feedback loop) ਦੇ ਵਯਨਣ ਕਯ।   
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17. ਘੱਟ ਹਗਣਤੀਆਾਂ ਦੀ ਰਤੀਹਨਧਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਵ ਿੈ ? ਘੱਟ ਹਗਣਤੀਆਾਂ ਨ ੰ ਦੇਣ ਦੇਣ ਦੀਆਾਂ ਦ ਹਵਧੀਆਾਂ 

ਦੇ ਨਾਾਂ ਦੱਸ।  

 

18. ਰਾਫੀਇੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਵ ਿੈ ?   

19. ਯਾਜਨੀਤਕ ਇਕਯ ਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਵ ਿੈ ?  

20 ਗਯਾਭ ੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਬਾਤੀ ਕਣ ਿ ੰਦਾ ਿੈ ਉਸ ਦੇ ਹਤੰਨ ਕਾਯਜ ਹਰਖ l   

21 ਬਾਯਤ ਹਵਚ ਾਏ ਜਾਨ ਵਾਰੇ ਚਾਯ ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਦਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਤੇ ਚਣ ਹਨਸ਼ਾਨ ਦੱਸ l   

22 ਬਾਯਤ ਦੀ ਯਭਾਣ  ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਯਨਣ ਕਯ ਬਾਯਤ ਦਾ ਹਨਸ਼ਸਤਯੀਕਯਣ ਯੀ ਕੀ ਯੱਵਈਆ ਿੈ ?  

23 ਸੰਮ ਕਤ ਯਾਸ਼ਟਯ ਹਸੰਘ ਦੀ ਨਾ ਕਦੋਂ ਿਈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਗਾਾਂ ਦੇ ਨਾਾਂ ਹਰਖੇ। 1+3 

 

 ਬਾਗ- ਸ ਅੰਕ=6x4=24 

24. ਯਾਜਨੀਤਕ ਰਣਾਰੀ ਦਾ ਅਚਾ ਦੱਸਦੇ ਿਏ ਇਸ ਦੇ ਹਨਵੇਸ਼ ਕਾਯਜਾਾਂ ਦਾ ਵਯਨਣ ਕਯ । 2+4=6 

 ਜਾਾਂ 

 ਭਾਯਕਸਵਾਦ ਕੀ ਿੈ ? ਕਾਯਰ ਭਾਯਕਸ ਦੇ ਚਾਯ ਭਿੱਤਵ ਯਨ ਹਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦਾ ਵਯਨਣ ਕਯ । 

 
2+4=6 

25. ਰੇਕਭਯ ਤੋਂ ਕੀ ਬਾਵ ਿੈ? ਕਭਯ ਦੇ ਹਨਯਭਾਣ ਹਵੱਚ ਯਾਜਨੀਤਕ ਦਰ , ਹਵਹਦਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ, 

ਆਧ ਹਨਕ ਜਰਈ (Audio-visil) ਸਾਧਨ ਕੀ ਬ ਹਭਕਾ ਹਨਬਾਉਂਦੇ ਿਨ ? 

 
2+4=6 

 ਜਾਾਂ 

ਅਨ ਾਤਕ ਰਤੀਹਨਧਤਾ ਦਾ ਅਧ ਸਸ਼ਟ ਕਯਦੇ ਿਏ ਇਸ ਦੇ ਦ ਗ ਣਾਾਂ ਤੇ ਦੇ ਔਗ ਣਾਾਂ ਦਾ ਵਯਨਣ 

ਕਯ। 

 
 
2+2+2=6 

26. ਹਵਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕੀ ਿ ੰਦੀ ਿੈ | ਬਾਯਤੀ ਹਵਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ੰਚਸ਼ੀਰ ਤੇ ਗ ੱਟ ਹਨਯਰੇਤਾ ਦਾ ਵਯਨਣ 

ਕਯ। 

 
2+2+2=6 

 ਜਾਾਂ 

ਬਾਯਤੀ ਦਰ ਰਣਾਰੀ ਦੀਆਾਂ ਛੇ ਹਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਦਾ ਹਵਸਥਾਯ ਨਾਰ ਵਯਣਨ ਕਯ।  

 

27. ਬਾਯਤ-ਾਹਕਸਤਾਨ ਹਵੱਚਕਾਯ ਤਨਾਅ ਦੇ ਛੇ ਕਾਯਣਾਾਂ ਦਾ ਵਯਨਣ ਕਯ।  

 ਜਾਾਂ 

ਚਣ ਆਮਗ ਦੀ ਫਣਤਯ ਦੱਸਦੇ ਿਏ, ਯਾਸ਼ਟਯੀ ਚਣ ਆਮਗ ਦੇ ਚਾਯ ਕਾਯਜਾਾਂ ਦਾ ਵਯਨਣ ਕਯ। 

 
2+4=6 
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