ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਬਾਰਵ ਜਮਾਤ
ਸਤੰ ਬਰ ਪੀਿਖਆ 2022
ਸਮ 3 ਘੰ ਟੇ

ਕੁੱ ਲਅੰ ਕ - 80

ਸੈਕ ਨ- Aਪ ਨ ਨੰਬਰ 1 Objective type (MCQ) ਟਾਈਪ ਪ ਨ ਸਾਰੇ ਪ ਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ I
1.

ਡੇਿਵਡ ਈਸਟਨ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀ ਪੁਸਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਣਾਲੀ ਕਦੋ ਪਕਾਿ ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ?
(a)

2.

ਜਾਹਨ ਲਾਕ

(b)

ਫੈਡਿਰਕ ਏਗਲ (b)
ਬਾਲ ਗੰ ਗਾਧਰ ਿਤਲਕ

1960 ਿਵੱ ਚ

(d)

1965 ਿਵੱ ਚ

ਲਾਸਕੀ

ਰੂਸੋ

(d)

ਹਰਬਰਟ ਸਪੇਸਰ

ਲੈ ਿਨਨ

(d)

ਸਟਾਿਲਨ

(c)

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ

(c)

(b) ਰਾਜਾ ਰਾਮਮੋਹਨ ਰਾਏ (c ਸੁਿਰੰ ਦਰ ਨਾਥ ਬੈਨਰਜੀ (d) ਗੋਪਾਲ ਿਕ ਨ ਗੋਖਲੇ

ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਪਾਿਲਕਾ ਹੈ ?
(aਸਸੰ ਦ ਿਵੱ ਚ ਿਵਰੋਧੀ ਦਲ

6.

(c)

ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਜੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਗੁਰੂ ਕੋਣ ਸੀ ?
(a)

5.

1953 ਿਵੱ ਚ

ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਦੋ ਲੇ ਖਕ ਕੋਣ ਹੈ ?
(a)

4.

(b)

ਾ ਨ ਉਤੇ ਦੇ ਿਨਬੰ ਧ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇ ਖਕ ਕੌ ਣ ਸੀ ?
(a)

3.

1947 ਿਵੱ ਚ

(b) ਸਰਵ ਚ ਅਦਾਲਤ

(c)ਰਾ ਟਰਪਤੀ

(d) ਪਧਾਨਮੰ ਤਰੀ ਤੇ ਉਦਾਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡਲ

ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪਣਾਲੀ ਕਦੋ ਆਰੰ ਭ ਹੋਈ ਸੀ ?
(a)

15 ਅਗਸਤ 1997

(b)

26 ਜਨਵਰੀ 1950

(c)

2 ਅਕਤੂਬਰ 1959

7.

ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸ ਪਕਾਰ ਦੀ ਦਲ ਪਣਾਲੀ ਪਾਈ ਜ ਦੀ ਹੈ ?

8.

ਿਪੰ ਡ ਿਵੱ ਚ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ ਸਾਸਨ ਦੀ ਸੱ ਭ ਤੋ ਹੇਠਲੀ ਇਕਾਈ ਿਕਹੜੀ ਹੈ ?

9.

ਸੀ. ਪੀ .ਆਈ .ਦਾ ਚੋਣ ਿਨ ਾਨ ਿਕਹੜਾ ਹੈ?

10.

ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਸਰਵ ਚ ਕਤੀ ਿਕਸ ਕੋਲ ਹੈ ?

11.

ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਮੱ ਤ ਸੂਚੀਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ....................... ਨੂੰ ਪਪਾਤ ਹੈ ?

12.

ਉਦਾਰਵਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾ ਾ ਦੇ ਬਦ ................................................ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ?

13.

..............................' ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਣਾਲੀ' ਨਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਲੇ ਖਕ ਸੀ ?

14.

ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਪਣਾਲੀ ਦੀਆ ਸੀਮਾਵ ਖੇਤਰੀ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ (ਠੀਕ/ਗ਼ਲਤ)

15.

ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀਹੋਣਤੇ ਮੱ ਤ ਅਿਧਕਾਰ ਪਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਠੀਕ/ਗ਼ਲਤ)

16.

ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਦਲ ਪਣਾਲੀ ਹੈ (ਠੀਕ/ਗ਼ਲਤ)

ਸੈਕ ਨ -B ਪ ਨ ਨੰਬਰ 2 ਛੋਟੇ ਪ ਨ ਤਰ ( ਕੋਈ ਪੰ ਜ ਪ ਨ ਹੱ ਲ ਕਰੋ )
1.

ਫੀਡਬੈਕ ਲੂਪ ਪਿਕਿਰਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੋ ?

2

ਪੰ ਪਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਉਦਾਰਵਾਦ ਿਵਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰ ਿਲਖੋ ?

3.

ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਭੌਿਤਕ ਦਵੰ ਦਵਾਦ ਦਾ ਿਸਧ ਤ ਕੀ ਹੈ?

4

ਭਾਰਤ ਨ ਸੰ ਸਦੀ ਪਣਾਲੀ ਨੂੰ ਿਕ ਅਪਣਾਇਆ ?

5.

ਜਾਤੀਵਾਦ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਤੇ ਕੀ ਪਭਾਵ ਹੈ ?

6.

ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱ ਤ ਿਲਖੋ ?

7.

ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?

8.

ਛਾਉਣੀ ਬੋਰਡ ਤ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?

(d 24 ਅਪੈਲ 1993

ਸੈਕ ਨ -C ਪ ਨ ਨੰਬਰ ਿਤੰ ਨ ਵੱ ਡੇ ਪ ਨ ਤਰ ( ਕੇਵਲ ਿਤਨ ਪ ਨ ਦੇ ਤਰ ਿਲਖੋ )

6 x 3=18

ਭਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾ ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਦਲ ਦੇ ਨਾ , ਚੋਣ ਿਨ ਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਦੇ ਪਧਾਨ ਦੇ ਨਾ ਿਲਖੋ I

1

ਜ
ਪੰ ਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪਣਾਲੀ ਦਾ ਿਤੰ ਨ ਪੜਾਵੀ ਢ ਚਾ ਕੀ ਹੈ I
ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਤਆ ਗਿਹ ਲਈ ਅਪਣਾਈਆ ਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ I

2

ਜ
ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਿਵਿਗਆਨਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਿਕ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ I
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ I

3.

ਜ
ਭਾਰਤੀ ਸੰ ਸਦੀ ਲੋ ਕਤੰ ਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਿਵੱ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ
ਸੈਕ ਨ -D ਸੋਮੇ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਪ ਨ
ਕਾਰਜ ਪਾਿਲਕਾ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਪਾਿਲਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰ ਬੰ ਧ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ- ਸੰ ਸਦੀ ਸਰਕਾਰ (Parliamentary
Government) ਅਤੇ ਪਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ (Presidential Government) । ਿਜਹਨ ਰਾਜ ਿਵਚ ਕਾਰਜ ਪਾਿਲਕਾ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਪਾਿਲਕਾ

ਿਵਚਕਾਰ ਗੂੜੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨ ਿਵਚ ਸੰ ਸਦੀ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਜਹਨ ਿਵਚ ਕਾਰਜ ਪਾਿਲਕਾ ਅਤੇ ਿਵਧਾਨ ਪਾਿਲਕਾ
ਿਵਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰ ਬੰ ਧ ਨਹ ਹੁੰ ਦੇ, ਉਹਨ ਿਵਚ ਪਧਾਨਗੀ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਸੰ ਸਦੀ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ
(Responsible Government) ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਕ ਇਸ ਿਵਚ ਕਾਰਜਪਾਿਲਕਾ ਿਵਧਾਨ ਪਾਿਲਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਸਦੀ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵ ਵ ਿਵਚ ਸਭ ਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਸੰ ਸਦੀ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰ ਨੀ ਜ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਇਸ ਨੂੰ ਨਮੂਨ ਦੀ ਸੰ ਸਦੀ ਸਰਕਾਰ (Model Parliamentary Government) ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰ ਸਦੀ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਤ ਪਭਾਿਵਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਵੀ ਕਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਿਵਚ ਸੰ ਸਦੀ ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤ ਉਪਰੰ ਤ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰ ਸਦੀ
ਪਣਾਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਸੀ ਿਕ ਿਕ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ 1919 ਅਤੇ 1935 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਸੰ ਸਦੀ ਪਣਾਲੀ ਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਸੰ ਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਿਵਚ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਵਾਸਤਿਵਕ ਕਾਰਜਪਾਿਲਕਾ ਿਵਚ ਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ। ਕਦਰ ਿਵਚ
ਰਾ ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਮੁੱ ਖੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡਲ ਿਜਸ ਦਾ ਮੁੱ ਖੀ ਪਧਾਨਮੰ ਤਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤਿਵਕ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਮੁੱ ਖੀ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡਲ ਆਪਣੀਆਂ

ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਲਈ ਸੰ ਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਲੋ ਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋ ਕ ਸਭਾ ਦੇ

ਿਵ ਵਾਸ ਤੱ ਕ ਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡਲ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਿਵਚ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਕ ਸਭਾ ਅਿਵ ਵਾਸ ਪਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤ ਵੱ ਖ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਹੈ।
ਪਰ ਿਲਖੇ ਪੈਰਾਗਾਫ ਨੂੰ ਪੜਨ ਿਪਛ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਪ ਨ ਦੇ ਤਰ ਿਦਉ।
1. ਸੰ ਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

3 x 2=6

2. ਿਵ ਵ ਦੀ ਸਭ ਤ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਸੰ ਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਿਕਥ ਦੀ ਹੈ?
3. ਭਾਰਤ ਿਵਚ ਕਾਰਜਪਾਿਲਕਾ ਅਤੇ ............................. ਿਵਚਕਾਰ ਗੂੜੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਪਾਏ ਜ ਦੇ ਹਨ।
IV. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਿਮਲਾਉ :

1x4

I. a. ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ

a. ਨਾਮਾਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਮੁੱ ਖੀ

II. b. ਨਮੂਨ ਦੀ ਸੰ ਸਦੀ ਸਰਕਾਰ

b. ਸੰ ਸਦੀ ਸਰਕਾਰ

ll. c. ਮੰ ਤਰੀ ਮੰ ਡਲ

c. ਬਰਤਾਨੀਆਂ

IV.d. ਰਾ ਟਰਪਤੀ

d. ਵਾਸਤਿਵਕ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਮੁੱ ਖੀ

