y/shpkVh
ਸਮ0 : 2½ ਘੰ ਟੇ

ਿਲਖਤੀ : 50 ਅੰਕ
ਪ%ਯੋਗੀ: 40 ਅੰਕ
ਸੀ.ਸੀ.ਈ. 10 ਅੰਕ
ਕੁ" ਲ.100 ਅੰਕ
ਿਲਖਤੀ ਪ%ੀਿਖਆ ਲਈ ਪ%ਸ਼ਨ ਪ" ਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ

ਪ%ਸ਼ਨ ਪ" ਤਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਗ0 ਿਵ" ਚ ਵੰ ਿਡਆ ਿਗਆ ਹੈ
ਭਾਗ - ੳ

ਪLਸ਼ਨ ਨੰ. 1 ਤ1 6 ਤ0 ਕ ਇ0 ਕ-ਇ0 ਕ ਅੰ ਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਇਹ ਪLਸ਼ਨ ਇ0 ਕ ਸ਼ਬਦ ਤ1 ਇ0 ਕ
ਵਾਕ ਤ0 ਕ ਦੇ 9ਤਰ ਵਾਲੇ ਜ ਹ /ਨ ਜ ਖਾਲੀ ਥ ਭਰੋ ਜ ਠੀਕ/ਗਲਤ ਜ ਬਹੁਭ ਤੀ
9ਤਰ ਵਾਲੇ , ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ7 ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਾਰੇ ਪLਸ਼ਨ ਹ0 ਲ ਕਰਨB ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਗ - ਅ

ਪLਸ਼ਨ ਨੰ. 7 ਤ1 12 ਤ0 ਕ ਦੋ-ਦੋ ਅੰ ਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਹਰੇਕ ਪLਸ਼ਨ ਦਾ 9ਤਰ ਲਗਭਗ ਇ0 ਕਦੋ ਵਾਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਸਾਰੇ ਪLਸ਼ਨ ਹ0 ਲ ਕਰਨB ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ।

ਭਾਗ - ੲ

ਪLਸ਼ਨ ਨੰ. 13 ਤ1 17 ਤ0 ਕ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਅੰ ਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ । ਹਰੇਕ ਪLਸ਼ਨ ਦਾ 9ਤਰ ਲਗਭਗ
ਿਤੰ ਨ-ਚਾਰ ਵਾਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪLਸ਼ਨ ਨੰ. 16 ਅਤੇ 17 ਿਵ0 ਚ 100% ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਛੋਟ ਵਾਲਾ ਪLਸ਼ਨ ਉਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵ0 ਚ1 ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਗ - ਸ

ਪLਸ਼ਨ ਨੰ. 18 ਤ1 19 ਤ0 ਕ ਛੇ-ਛੇ ਅੰ ਕ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਪLਸ਼ਨ ਦਾ 9ਤਰ ਪੰ ਜ-ਛੇ ਵਾਕ
ਿਵ0 ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ7 ਪLਸ਼ਨ ਿਵ0 ਚ 100% ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੰ ਦਰੂਨੀ ਛੋਟ ਵਾਲਾ
ਪLਸ਼ਨ ਉਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਿਵ0 ਚ1 ਹੋਵੇਗਾ ।

ਪ%ਸ਼ਨ ਪ" ਤਰ ਿਵ" ਚ ਕੁ" ਲ 19 ਪ%ਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਅੰਕ0 ਦੀ ਵੰ ਡ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:ਸੈਕਸ਼ਨ

ਪਾਠ ਨੰਬਰ

1 ਅੰ ਕ ਵਾਲੇ
ਆਬਜੈਕਿਟਵ
ਟਾਈਪ ਪ%ਸ਼ਨ

2 ਅੰ ਕ0 ਵਾਲੇ
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ
Mਤਰ0 ਵਾਲੇ
ਪ%ਸ਼ਨ

4 ਅੰ ਕ0 ਵਾਲੇ
ਪ%ਸ਼ਨ

6 ਅੰ ਕ0 ਵਾਲੇ
ਪ%ਸ਼ਨ

ਜੋੜ

ੳ

1, 2, 3, 4, 5

3

3

2

1

23 ਅੰ ਕ

ਅ

6, 7, 8, 9, 10, 11

3

3

3

1

27 ਅੰ ਕ

ਕੁ" ਲ ਪ%ਸ਼ਨ

6

6

5

2

19

ਕੁ" ਲ ਅੰ ਕ

6

12

20

12

50
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gkmFeqw (fbysh)
gkm 1 : G{w h ns/ G{w h ;[Xko
G{wh eh j??< G{wh d/ G"fse ns/ o;kfJDe r[D. o/sbhnK, uheDhnK ns/ eZbohnK ˜whBK dk ;[Xko eoB.
;/w tkbhnK ˜whBK dhnK ;wZf;nktK ns/ T[jBK B{z ;[XkoB d/ Yzr.
gkm 2 : gBhohnK fsnko eoBk
gBhoh fsnko eoB dh ˜o{os ns/ bkG. ;p˜hnK ns/ c[ZbK dh gBhoh fsnko eoBK. ¯bdko p{fNnK ns/
izrbks p{fNnK dh Bo;oh fsnko eoB.
gkm 3 : ˜whB dh g?w kfJÙ ns/ foekov
˜whB dh fwDsh ns/ foekov ;pzXh ˜o{oh d;skt/˜ ns/ nfjw gfjb{F ˜ohp , fÙiok , fBÙkBd/jh,
w[oZpkpzdh, r'Ùtkok, fJzsekb, iwQKpzdh, se;hw,frodktoh, do[;sh frodktoh, m/ek, ofjD,yokpk
nkfd ;pzXh ikDekoh. G{wh d/ foekov dk ezfgT{NoheoB. ˜whB dh g?wkfJÙ bJh g?wkB/.
gkm 4 : ;{oih T{oik
otkfJsh ns/ r?oFotkfJsh T{oik ;'w/, wjZssk. ;{oih T{oik Bkb uZbD tkb/ :zsoF;'bo vokfJo,
;'bo e[Zeo,;'bo tkNo jhNo, ;'bo bkbN?D, ;'bo j'w bkJhfNzr f;;Nw,;'bo ;NohN bkJhN, ;'bo tkNo
gzg nkfd ;pzXh ikDekoh.
gkm 5 : y[zpK dh ekÙs
y[zpK dk y[okeh wjZst, tZyFtZy fe;wK dhnK y[zpK T[rkT[Dk, ehfVnK s'a pukU, g?fezr ns/ wzvheoB
eoBK .
gkm 6 : wX{ wZyh gkbD
wX{ wZyh gkbD dh wjZssk, wX{ wZyh dh ;ohoe pDso, fe;wK, iksK, ihtB uZeo, eN[zp dh iZE/pzdh
ns/ ezweko dh tzc. w";wh gqpzX, Ùfjd dk wzvheoB, ;oekoh tZb'A fdZsh ikD tkbh ftZsh ;jkfJsk ns/
f;ybkJh pko/ ikDekoh.
gkm 7 :
pj[FGKsh y/s h
pj[F¯;bh gqDkbh dh b'V, wjZstg{oD ¯;bh uZeo, ;z:[es ¯;bh uZeoF y/sh ;jkfJe Xzd/ ngDkT[Dk.
gkm 8 :

i?fte y/s h

i?fte y/sh dh wjZssk, b'V ns/ i?fte y/sh nXhB oepk. i?fte fwnko , i?fte ¯;bK T[sgkdB d/
sohe/, i?fte s;dheheoB ns/ i?fte y/sh dk GftZy.
gkm 9 :

y/s h wÙhBoh ns/ T[; dh ;KGF;zGkb

y/sh wÙhBoh dh ;zGkb dh wZjssk. No?eNo,ezpkJhB jkot?;No, ebNht/No, sthnK, ;hv vfoZb nkfd
dh ;KGF ;zGkb eoB d/ sohe/.
gkm 10
1 ¯bK ns/ ;p˜hnK dh ;KG ;zGkb
¯bK ns/ ;p˜hnK B{z ;zGkbD dh b'V, ;KGF ;zGkb d/ tZy FtZy B[es/F¯b ns/ ;p˜hnK dh s[vkJh,
vZpkpzdh, ;N'o eoBk ns/ Y'nkFY[nkJh. ¯b gekT[D d/ ;oZfyns sohe/.
gkm 11:¯b
1 ¯b ns/ ;p˜hnK s'A nuko , w[oZp/ ns/ Ùops pDkT[D k
¯b ns/ ;p˜hnK dh gq';?f;zr dk GftZy. ¯bK ns/ ;p˜hnK s'A nuko w[oZpk,Ùops, e?unZg nkfd fsnko
eoBk. ¯bK ns/ ;p˜hnK B{z ;[ekT[D.
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ਪ%ਯੋਗੀ ਪ%ੀਿਖਆ ਲਈ ਪ%ਸ਼ਨ ਪ" ਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ
ਸਮਾ:2 ਘੰ ਟੇ

ਕੁ" ਲ ਅੰਕ: 40

• gqhfynkoEhnK B{z fszB gq:'r $ gqki?eN ftZu'A e' Jh d' gq:'r $ gqki?e N eoB bJh fejk
ikt/r k.
10+10 ਅੰਕ
• ˜pkBh gqÙB

5 ਅੰਕ

• gq:'r h B'N p[ Ze

5 ਅੰਕ

• ;?Agb ckJhb, ukoN ns/ j'o g/Ùekoh

5 ਅੰਕ

• phiK, ykdk, cbK, ;z dk ns/ wÙhBK nkfd dh gSkD eoBk.

5 ਅੰਕ

ਪਾਠ ਕ%ਮ (ਪ%ਯੋਗੀ)
1.
2.
3.

4.

uheDh, o/sbh ns/ w?ok ˜whB dh gSkD eoB.
;e{b ftZu ;p˜hnK ns/ c[ZbK dh gBhoh fsnko eoBk. g"fdnK dh Bo;oh ftZu ik e/ Bt/A g"d/ fsnko
eoB d/ sohfenK Febw,fgT[AD, dkp nkfd pko/ ikDekoh gqkgs eoB.
wkb ftGkr d/ d¯so ftu/ ik e/ y/sh g?wkfJÙ Bkb ;pzXs gfjb{nK pko/ ikDkoh gqkgs eoBk. cod
;[ftXk e/Ado fty/ ik e/ G{wh foekov d/ ezfgT{NoheoB pko/ ikDekoh gqkgs eoBk. ;e{b ftZu t?Zp;kJhN
www.plrs.org.in s/ ˜whB foekov d/yD pko/ ikDekoh d/Dk.
ਆਪਣੇ ਿਜ਼ਲ7ੇ ਦੇ ਪੰ ਜਾਬ ਊਰਜਾ ਿਵਕਾਸ ਏਜੰ ਸੀ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਕੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚ0 ਲਣ
ਵਾਲੇ ਯੰ ਤਰ ਅਤੇ ਸਬਿਸਡੀਆਂ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪLਾਪਤ ਕਰਨਾ ।

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

fe;/ y[zpK T[rkT[D tkb/ ckow s/ ik e/ y[zpK T[rkT[D ;pzXh ;w[zuh ikDekoh gqkgs eoBk. pkrpkBh
ftGkr dh ;jkfJsk Bkb ;e{b ftZu y[zpK dh ekÙs eoBk.
fe;/ wX{ wZyh gkbD ckow s/ ik e/ wX{ wZyh gkbD, ;ki'F;wkB ns/ j'o gfjb{nK pko/ ikDekoh gqkgs
eoBk.
y/sh ;fj:'r Xzd/F v/noh ckow, wZSh ckow, yor'Ù ckow, ;{p ckow nkfd dk d"ok eoBk.
ftfdnkoEhnK B{z ˜fjoFw[es y/sh eoB bJh gqfos eoBk.
y/sh wÙhBK pko/ ikDekoh d/Dk ns/ T[jBK dh ;KGF;zGkb d/ sohfenK pko/ dZ;Dk.
;p˜hnK ns/ ¯bK s'A nuko, Ùops, woZpk ns. uZNBh nkfd fsnko eoBk. fe;/ B/Vb/ c{v gq';?f;zr
gbKN dk d"ok eoBk.
pkrK ns/ ;phnK tkb/ y/sK dk d"ok eoBk.

80

