
Question Bank for disabled students
12 vocational stream Food preservation
Paper 1 Food Processing

PART. A
MCQ
1. ਫੂਡ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਦੇ ਦੋ ਆਧੁਿਨਕ ਤਰੀਕੇ ਿਕਹੜੇ ਹਨ।

a) ਉਹਿਮਕ ਹੀਿਟੰਗ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਡਰਾਇੰਗ

b) �ਚਾ ਹਾਈਡਰੋਸਟੇਿਟਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਉਹਿਮਟ ਹੀਿਟੰਗ✓

c) ਫਲੁਏਡ ਏਕਸਟ�ੇਕ�ਨ ਅਤੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਡਰਾਇੰਗ

2.ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਰਸ ਅਤੇ ਫਲ� ਦੇ ਪੇਸਟ ਆਿਦ ਦੀ ਪੈਕੇਿਜੰਗ ਲਹੈ ਿਕਹੜੀ ਿਵਧੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

a) ਮਾਈਕ�ੋਵੇਵ ਹੀਿਟੰਗ

b) ਰੀਟੋਰਿਟੰਗ

c) ਏਸੈਪਿਟਕ ਪੈਿਕੰਗ✓

3. ਪੂਰਨ ਦੁੱ ਧ ਪਾਊਡਰ ਿਵੱਚ ਿਮਆਰੀ ਚਰਬੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਕੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

a) 26 - 30%✓
b) 10 - 15%
c) 15 -22%

4.ਭੋਜਨ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਕਿਰਆਵ�

a) ਵਾ�ਪੀਕਰਣ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ

b) ਿਮਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਬਨਾਉਣਾ

c) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨ�✓

5.ਫੂਡ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਤਕਨੀਕ� ਹਨ।

a) 5
b) 2✓
c) 3
d) 4

6.ਅਨਾਨਾਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਕੀ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

a) ਖਲਾਅ

b) ਚੁੰ ਬਕੀ ਿਖੱਚਾਵ

c) ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਬਾਰੇ ✓
d) ਗਰਮ ਹਵਾ

7.ਪਾਸਚੁਰਾਈਜੇ�ਨ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਿਕਸ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

a) 100°c
b) 121°c
c) 140°c
d) 100°c ਤ� ਘੱਟ✓

8.ਫਲ� ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਿਵੱਚ ਐਨਜਾੲਈਮ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

a) ਲੈ ਪੀਿਲੰਗ

b) ਬਲ�ਿਚੰਗ✓

c) ਪਾਸਚੁਰਾਈਜੇ�ਨ

d) ਏਸੈਪਿਸਸ

9. ਫੂਡ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਇਕਾਈ ਸੰਚਾਲਨ� ਦੇ ਨ� ਦਸੋ।

a) ਸਫਾਈ, ਸੁਕਾਉਣਾ,ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ

b) ਵੱਖ ਕਰਨਾ, ਿਵਭਾਿਜਤ ਕਰਨਾ,ਰੀਟੋਰਿਟੰਗ

c) ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਈ ਨਹ�✓

10.ਭੋਜਨ ਸੰਰਿਖਅਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਿਕਸਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

a) ਚੁੰ ਬਕੀ ਿਖਚਾਵ

b) ਡਰੱਮਜ਼

c) ਕਨਵੇਅਰਸ✓

11.ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ� ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਨਮੀ ਿਕਨੀ ਰਿਹ ਜ�ਦੀ ਹੈ।

a) 4 - 5%
b) 1 - 2%



c) 2 - 3%✓
d) 0%

12.ਸੇਬ� ਦਾ ਪੋਮੇਸ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।

a) ਗੁੱ ਦੇ

b) ਪੈਕਿਟਨ✓

c) ਿਸਟਿਰਕ ਐਿਸਡ

d) ਫਜ਼ਲੂ ਪਦਾਰਥ

13.ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।

a) ਸੁਖਮਜੀਵ

b) ਭੋਿਤਕ ਬਦਲਾਅ

c) ਰਸਾਇਣਕ ਬਦਲਾਅ

d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ✓

14. ਮਟਰ� ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ।

a) ਥਰਮੋਮੀਟਰ

b) ਡਬਲ ਸੀਮਰ

c) ਟ�ਡਰੋਮੀਟਰ✓

d) ਬੀਟਰ

15.ਪੈਰੀ ਿਕਸ ਦਾ ਉਪ-ਉਤਪਾਦ ਹੈ।

a) ਕੇਲੇ

b) ਅੰਗੂਰ

c) ਨਾ�ਪਤੀ✓

d) ਅੰਬ

Match The word
1a)ਸੂਖਮ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਦੀਆਂ                    ਏਸੈਪਿਸਸ(b)
ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ

b) ਸੂਖਮ ਜੀਵ� ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ                  ਜੀਵਾਣੂਮੁਕਤ

ਤ� ਰੋਕਣਾ।                                         ਕਰਨਾ  (a)
2a) ਇਕਾਈ ਸੰਚਾਲਨ�                         ਸਮਰੂਪਤਾ(b)
ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ

b) ਵੱਡੀਆਂ ਵਸਾ ਦੀਆਂ ਬੁੰ ਦਾ                    ਿਨਯੰਤਰਣ

ਨੰੂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਸਾ ਦੀਆਂ ਬੁੰ ਦਾ                    ਕਰਨਾ(a)
ਿਵੱਚ ਬਦਲਣਾ

3a)ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ                            72°c ਤੇ 15 ਸਿਕੰਟਾ

ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ�                                  ਲਈ ਗਰਮ ਕਰਨਾ(b)
b)�ਚਾ ਤਾਪਮਾਨ                           65°c ਤੇ 30 ਿਮੰਟਾ  ਲਈ

ਘੱਟ ਸਮ�।                                ਗਰਮ ਕਰਨਾ। (a)
4.a) ਲੈ-ਪੀਿਲੰਗ                               ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ

ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ (b)
b)ਬਲ�ਿਚੰਗ                                ਿਛਲਕਾ ਉਤਾਰਨਾ (a)
5a).ਿਜਆਦਾ ਹਲਕਾ ਘੋਲ                    14°Brix(b)

b)ਹਲਕਾ ਘੋਲ                              10°Brix(a)
6.a)ਡੱਬਾਬੰਦ ਹਰੇ ਮਟਰ                     ਪ�ੋਸੈਸਡ ਮਟਰ(b)

b)ਸੁਕੇ ਮਟਰ                              ਬਗੀਚੇ ਵਾਲੇ ਮਟਰ(a)
7a) ਡੱਬੇ ਿਵੱਚ� ਹਵਾ ਨਾ                       ਫਿਲਪਰ(b)
ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਫੁਲਾਵਟ

b) ਡੱਬੇ ਨੰੂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਭਰ                       ਸਿਪੰਗਰ(a)
ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਫੁਲਾਵਟ

8a) ਪੋਮੇਸ                                    ਉਪ- ਉਤਪਾਦ(b)
b)ਪੈਰ�।                                    ਰਿਹੰਦ- ਖੁੰ ਹਦ(a)

9a) ਰੈਫਰੀਜ਼ਰੇ�ਨ                          -18°c(b)
b)ਫਰੀਿਜੰਗ                                2-8°c(a)

10a) ਪੂਰਣ ਦੁਧ                           91%  ਪਾਣੀ(b)
b)ਸਿਕਮ ਦੁਧ                           87% ਪਾਣੀ(a)



11a) ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ                      ਸਟਰਲਾਈਜੇ�ਨ(b)
b)ਜੀਵਾਣੂ ਮੁਕਤ                         ਪਾਸਚੁਰੀਕਰਨ(a)

12a)ਸਿਥਰ                               ਡੱਿਬਆਂ ਨੰੂ ਿਹਲਾਇਆ

ਰੀਟੋਰਿਟੰਗ                            ਜ�ਦਾ ਹੈ।(b)
b)ਅਸਿਥਰ                             ਡੱਿਬਆਂ ਨੰੂ ਿਹਲਾਇਆ

ਰੀਟੋਰਿਟੰਗ                             ਨਹ� ਜ�ਦਾ (a)
13a) ਦਹੀ                              ਸਟਾਟਰ ਕਲਚਰ(b)

b) ਯੋਗਹਟ                           ਖੁਦ ਦਹੀ (a)
14.a)ਖੱਟੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ                  ਪੀ.ਐਚ 4.5

ਤ� ਵਧ(b)
b) ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖੱਟੇਪਣ                  ਪੀ.ਐਚ 4.5
ਤ� ਮੁਕਤ                                  ਤ� ਘੱਟ(a)

15a) ਸੋਿਲਡ ਪੈਕ                             ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰਸ

ਿਮਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ (b)
b) ਸਟ�ਡਰਡ                              ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰਸ

ਪੈਕ                                      ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ(a)
FILL IN THE BLANKS

1.ਤਰਲ ਭੋਜਨ ਦੀ ਿਫਲਟਰੇ�ਨ   ---------- ਮਾਈਕ�ੋਨ ਿਫਲਟ�ਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।(0.45)
2---------ਅਤੇ ਤੇਲ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਤਰਲ ਨੰੂ ਤਰਲ ਤ� ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।(ਪਾਣੀ)
3. ਵਾ�ਪੀਕਿਰਤ ਦੁੱ ਧ ਦੀ ਜੀਵਨ ਿਮਆਦ --------ਮਹੀਿਨਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। (15)
4ਡੱਬਾਬੰਦ ਫਲ� ਦਾ ਸੁਆਦ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ --------ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। (ਚਾ�ਨੀ)
5.ਡੱਬਾਬੰਦ ਸੇਬ� ਿਵੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਦੇ ਭੰਡਾਰਣ ਦੋਰਾਨ --------- ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ।(ਸੁਰਾਖ ਪ�ਿਕਿਰਆ)
6.ਸਬਜੀ਼ਆ ਨੰੂ --------ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੋਲ ਿਵੱਚ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।(1-2%)
7.ਘੱਟ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਭੋਜਨ ਿਜਵ� ਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਿਦ ਿਵੱਚ ਸੁਖਮਜੀਵਾ ਦੁਆਰਾ ---------ਖਰਾਬੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।(ਨੀਰਸ ਖੱਟਾਪਨ)
8. ਫਲ� ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੰਰਿਖਅਣ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਫ਼ਜ਼ਲੂ ਰਿਹੰਦ ਖੂਹੰਦ  ਦੀਆ -------- ਉਦਾਹਰਣ� ਹਨ।(ਿਛਲੜ,ਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਗੁਠਲੀਆਂ)
9.-------ਆਿਦ ਦੀ ਰਿਹੰਦ ਖੁੰ ਹਦ ਤ� ਿਸਟਿਰਕ ਐਿਸਡ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।(ਿਨੰਬੂ,ਗਲਗਲ ਅਤੇ ਖੱਟੇ)
10. ਚੰਗੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਟੀਨ ਤ� ਬਣੇ ਡੱਿਬਆ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ --------ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੁਲਾਵਟ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਹੈ।(ਹਾਈਡ�ੋਜਨ)
11.ਚੀਨੀ ਦੇ ਘੋਲ ਦੀ ਪੀ.ਐਚ 4.0 ਜਾ਼ ਉਸ ਤ� ਘੱਟ ਰਖਣ ਲਈ 0.5% -------ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।(ਸੀਟਿਰਕ ਐਿਸਡ)
12.ਡੱਿਬਆ ਨੰੂ ਭਰਣ ਤ� ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਡੱਿਬਆ ਨੰੂ -------- box ਿਵੱਚੋ ਲੰਘਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।(exhaust)
13.ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮ� ਿਵਧੀ ਨੰੂ ---------method ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।(holder)
14.ਸੇਵੀਆਂ, ਕੁਰਕੁਰੇ ਆਿਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ� ਦੇ ਸ�ਚੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ ਿਜਨ� � ਨੰੂ---------ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।(ਐਕਸਟਰੂਡਰ)
15.ਕਮਰਸੀ਼ਅਲ ਜੀਵਾਣੂਮੁਕਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਮਰ --------ਸਾਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।(2)
TRUE/FALSE   
1.ਡੱਬਾਬੰਦ ਟਮਾਟਰ� ਨੰੂ ਵਧੀਆ ਬਣਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਿਸਟਿਰਕ ਐਿਸਡ ਿਵੱਚ ਡਬੋਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।  ਸਹੀ/ਗਲਤ

2. ਦਹੀ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪਾ�ਚੁਰੀਿਕ�ਤ ਦੁੱ ਧ ਿਵੱਚ ਸਟਾਟਰ ਕਲਚਰ ਿਮਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ

3. ਚੀਜ਼ ਇਕ ਤਾਜਾ ਜ� ਪੱਿਕਆ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜੋ ਿਕ ਕੋਅਐਗੂਲੇ�ਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਪ�ਾਪਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ

4. ਰੀਟੋਰਿਟੰਗ ਪੈਿਕੰਗ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ

5.ਫਲਾਕਿਕਉਲੇ�ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ �ੁੱ ਧੀਕਰਨ  ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ

6. ਮ�ੀਨ� ਦੁਆਰਾ ਸੁਕਾਉਣਾ ਵਾ�ਪੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ

7. ਰੋਗਾਣੂਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਪਾਸਚਰੀਕਰਨ ਆਖਦੇ ਹਨ।ਸਹੀ/ਗਲਤ

8. ਨਮਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਤਰਲ ਨੰੂ ਤਰਲ  ਤ� ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ

9. ਡੱਬਾਬੰਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਸਬਜੀਆ ਹੁੰ ਦੀਆ ਹਨ। ਸਹੀ/ਗਲਤ

10. ਘੁੰ ਮਣ ਵਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੀਲਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਿਛਲਕਾ ਉਤਾਰਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ

11. ਸੰਘਣਾ ਦੁੱ ਧ ਪਾਸਚੁਰੀਿਕ�ਤ ਦੁਧ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵਚ ਖੰਡ ਿਮਲਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ

12. ਲਉਕੋਐਨਥੋਸਾਇਿਨਨ ਨ� ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਨਾ�ਪਤੀ ਨੰੂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ

13 ਸਮਾਨ ਨੰੂ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮ� ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ

14.ਬਲ�ਿਚੰਗ ਦਾ ਉਦੇ� ਸੁਕਾਉਣ ਜ� ਜਮਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਸੂਖਮ ਜੀਵਾ ਨੰੂ ਨ�ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ

15. ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਰਿਹੰਦ ਖੁੰ ਹਦ ਤ� ਪੈਕਿਟਨ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ

PART B
Very short answer type questions
Each question carry 3 marks.One or Two sentences answer questions.
1.ਬਲ�ਿਚੰਗ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਲਖੋ।

2. ਲੈ-ਪੀਿਲੰਗ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?



3. ਫੂਡ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।

4. ਭਾਗ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਲਖੋ।

5.Stack burning ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

6. ਮੇਲਾਰਡ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

7. ਫੂਡ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕਾਈ ਸੰਚਾਲਨ� ਦੇ ਨ� ਿਲਖੋ ।
8.ਬਲ�ਿਚੰਗ ਦੇ ਉਦੇ� ਿਲਖੋ।

9.ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਲਖੋ।

10.ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਦੋਰਾਨ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ।

11. ਪਪੀਤੇ ਦੀ ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।

12. ਸੇਮ ਦੀ ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਦੀ ਿਵਧੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ।

13. ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਿਲਖੋ।

14. ਪਾਲਕ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦ� ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਦੱਸੋ।

15. ਿਕਸ ਦੀ ਰਿਹਦ ਖੂੰ ਹਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਸਾਬਣ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਵ�?

16. ਸੇਮ ਦੀ ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਦੀ ਿਵਧੀ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ।

17. ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਤ� ਬਾਅਦ ਡੱਿਬਆਂ ਨੰੂ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ ਿਕ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

18. ਦੁਧ ਪਾਉਡਰ ਦੀ ਪੈਕੇਿਜੰਗ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਣ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।

19.ਦਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗਹਟ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ।

20. ਰੀਟੋਰਿਟੰਗ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

PART C
Short answer type questions.Each question carry 4 marks.
1ਏਸੈਪਿਸਸ ਅਤੇ ਿਫਲਟ�ੇ�ਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।

2. ਰੋਗਾੱਣੂਮੁਕਤ ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੂਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ� ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ।

3. ਫੂਡ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਗਰਮ ਕਰਨ, ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ।

4. ਫੂਡ ਪ�ੋਸੈਿਸੰਗ ਉਦਯੋਗ ਿਵਚ ਬਨਾਵਟ ਿਨਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪੈਿਕੰਗ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ?

5. ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ ਪੈਕੇਜ ਤ� ਪਿਹਲ� ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਕ ਤੇ ਨ� ਟ
ਿਲਖੋ।

6.LTLT ਅਤੇ HTST ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸੋ।

7. ਸਿਥਰ ਅਤੇ ਅਸਿਥਰ ਰੀਟੋਰਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸੋ।

8. ਫਲ� ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਿਛਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਵਧੀਆਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ।

9. ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੜਾਵ� ਦੀ ਸੂਚੀ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਿਕਸੇ ਦੋ ਪੜਾਵ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।

10. ਨਾਸਪਤੀ ਦੀ ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?

11. ਸੇਬ ਦੀ ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ।

12. ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਡੱਬਾਬੰਦੀ ਿਕਵ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?

13. ਮਟਰ ਨੰੂ ਡੱਬਾਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਲਖੋ।

14. ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਹਾਇਡਰੋਜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫੁਲਾਵਟ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

15. ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਿਵੱਚ ਨੀਰਸ ਖੱਟੇਪਣ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

16 ਰਸਦਾਰ ਖੱਟੇ ਫਲ� ਦੇ ਫਜੂ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋ ਤੇ ਇੱਕ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।

17. ਅੰਬ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਵਰਤ� ਿਲਖੋ।

18. ਆਈਸਕਰੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਲਖੋ।

19. ਵਾ�ਪੀਿਕ�ਤ ਦੁਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਿਲਖੋ

20. ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫਲੋਅ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਨਾਓ
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Question Bank for Disabled
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Paper 2
Plant Management

PART A
MCQ

1. ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕਸਾਨ� ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਨਾਉਣਾ ਿਕਹੜੀ ਕੜੀ ਹੈ?
a) ਅਗੇਤਰੀ

b) ਿਪਛੇਤਰੀ✓

c) ਿਵਚਲੀ

d) ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਈ ਨਹੀ
2.AMC ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?

a) ਉਪਕਰਨ� ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ
b) ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ ਉਪਕਰਨ� ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ
c) ਸਾਲਾਨਾ ਸ�ਭ- ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕ�ਟਰੈਕਟ✓
d) ਉਪਕਰਨ� ਦੀ ਸ�ਭ- ਸੰਭਾਲ

3. ਿਕਹੜਾ ਆਕਸੀਡਾਈਿਜੰਗ ਕਾਰਕ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਜੀਵਾਣੂ ਰਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
a) ਕਲੋਰੀਨ✓

b) ਫਲੋਰੀਨ

c) ਆਇੳਡੀਨ

d) ਮ�ਗਨੀਜ਼

4.ਸਥਾਈ ਖਾਰੇਪਣ ਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
a) ਉਬਾਲਣ ਨਾਲ
b) ਆਇਨ ਐਕਸਚ�ਜ ਤਕਨੀਕ✓
c) ਤਲਛੱਟੀਕਰਨ

d) ਪੁੰ ਨਾ

5.ਰੋਗਾਣੂਮੁਕਤ ਕਾਰਕ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?
a) ਤਾਪ

b) ਰਸਾਇਣ

c) ਪੈਰ� ਬ�ਗਣੀ ਿਕਰਨ�
d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ✓

6.ਖਾਰੇ ਮੈਲਕਾਟਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਸੋ।
a) ਿਸਟਿਰਕ ਐਿਸਡ
b) ਸੋਡਾ ਐ�✓
c) ਜੈਿਵਕ ਐਿਸਡ
d) ਟਾਰਟੈਿਰਕ ਐਿਸਡ

7.ਮੁਢਲੇ �ੁੱ ਧੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਕੰਨੀ BOD ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
a) 60%
b) 40%✓
c) 35%
d) 20

8.ਤਰਲ ਫੋਕਟ ਿਵੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਿਨਕ ਅਸੁ਼ਧੀ ਦਾ ਨ� ਦਸੋ।
a) ਸਲਫ਼ਰ

b) ਨਾਈਟਰੋਜਨ:ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ�ੇਟ ਅਨੁਪਾਤ✓
c) ਕੈਲ�ੀਅਮ

d) ਲੋਹ�

9.ਪੱਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਅਨਾਜ ਿਵੱਚ ਰਿਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਿੜਆਂ ਨੰੂ ਕੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ।
a) ਜੀ.ਐਮ.ਪੀ
b) ਐਸ.ਪੀ.ਆਈ✓

c) ਏ.ਐਮ.ਪੀ
d) ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਈ ਨਹ�

10.ਭੋਜਨ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੀਿੜਆਂ ਦੇ ਨ� ਦਸੋ।
a) ਕੁੱ ਤੇ ਅਤੇ ਬਾਜ਼
b) ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਿਗਲਿਹਰੀਆਂ

c) ਕਾਕਰੋਚ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ✓

d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
11.ਉਦਮੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਪੂੰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਕਸ ਤ� ਪਤਾ ਚਲਦੀ ਹੈ।

a) ਲਾਭ -ਹਾਨੀ ਲੇਖ�
b) ਪੱਕਾ ਿਚੱਠਾ✓
c) ਕੈ� ਬੂਕ

12.ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਖਾਤੇ ਿਵੱਚ ਜੋ ਕੁਲ ਲਾਭ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਉਸਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਮੱਦ ਿਵੱਚ ਿਲਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
a) ਕ�ੈਿਡਟ✓

b) ਡੈਿਬਟ

c) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨ�
13.ਪੈਿਕੰਗ ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਖਰਚਾ ਿਕਸ ਪੁੰ ਜੀ ਿਵੱਚ ਸਾ਼ਿਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

a) ਸਥਾਈ ਪੁੰ ਜੀ
b) ਕਾਰਜ�ੀਲ ਪੁੰ ਜੀ✓
c) ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਈ ਨਹੀ

14.ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਤੱਤ ਿਕਹੜੇ ਹਨ।
a) ਿਵੱਤੀ ਤੇ ਮੁੱ ਲ ਸਬੰਧੀ ਿਵ�ਲੇ�ਣ
b) ਉਤਪਾਦ ਸਬੰਧੀ ਿਵ�ਲੇ�ਣ
c) ਮੰਡੀਕਰਨ ਿਵ�ਲੇ�ਣ
d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ✓

15 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਿਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
a) ਇੱਕ ਸਾਲ✓
b) ਦੋ ਸਾਲ
c) ਪੰਜ ਸਾਲ

MATCH THE COLUMNS
1a)ਅਸਥਾਈ                 ਕੈਲ�ੀਅਮ
ਖਾਰਾਪਣ                    ਕਲੋਰਾਈਡ(b)

b)ਸਥਾਈ ਖਾਰਾਪਣ                 ਮੈਗਨੀਸੀ਼ਅਮ
ਬਾਈਕਾਰਬੋਨ� ਟ(a)

2.a)ਖਾਰ ਰਿਹਤ ਪਾਣੀ                  100 -200
ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ(b)

b)ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ              <50 ਪੀ.ਪੀ.ਐਮ(a)
3a)ਰੋਗਣੂਮੁਕਤ                     ਮੈਲਕਾਟਕ(b)
b)ਸਫਾਈ।               ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਯੋਿਗਕ(a)

4.170°F.                                5 ਿਮੰਟ(b)
200°F.                               15ਿਮੰਟ(a)



5.ਖਾਰੀਆਂ ਪਰਤ�                ਖਾਰੇ ਮੈਲਕਾਟਕ(b)
ਪ�ੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵਸਾ          ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮੈਲਕਾਟਕ(a)

6.a)ਮੁਢੱਲਾ ਸੁਧੀਕਰਣ                 ਐਕਟੀਵੇਿਟਡ
ਸਲੱਜ ਟ�ਕ (b)

b) ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ।                      ਲਗਾਤਾਰ
ਦਾ ਸੁ਼ਧੀਕਰਨ                ਿਹੱਲਦੀ ਛਾਣਨੀ(a)

7a)ਠ� ਸ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ          ਵਰਿਤਆ ਪਾਣੀ(b)
b)ਤਰਲ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ          ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਫਲ

ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ(a)
8a)ਿਵ�ਤਬੰਦੀ               ਹਵਾ ਿਨਕਾਸੀ ਪੱਖਾ(b)
b)ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ           ਿਸੱਧਾ ਵਹਾਅ(a)

9a)ਕਾਿਮਆਂ                       ਸੁੱ ਟਣ ਯੋਗ (b)
b)ਟੋਪੀਆਂ                      ਟ�ੇਿਨੰਗ ਪ�ੋਗਰਾਮ(a)

10a)ਧੂਣੀ ਕਰਨਾ          ਚੂਿਹਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ(b)
b)ਆਈ ਸੌ਼ਟ            ਕੀਿੜਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ(a)

11a)ਕਿੜੱਕੀ                     ਜੈਿਵਕ ਰੋਕਥਾਮ(b)
b) ਿਬੱਲੀਆਂ, ਕੁੱ ਤੇ            ਭੌਿਤਕ ਰੋਕਥਾਮ(a)

12a)ਿਵਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ         ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ(b)
ਖਰਚੇ

b)ਨ� ਿਵਖਾਏ ਜਾਣ            ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ(a)
ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ

13a) ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ                ਸੱਜੇ ਿਹੱਸੇ(b)
b)ਸੰਪਤੀ                       ਖੱਬੇ ਿਹੱਸੇ(a)

14a) ਸਥਾਈ ਪੂੰ ਜੀ             ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਖਰਚ(b)

b) ਕਾਰਜਸੀ਼ਲ ਪੂੰ ਜੀ।        ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਲਗਾਈ
ਗਈ ਪੁੰ ਜੀ(a)

15a) ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਰਪੋਰਟ     ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਰਕਾਰਡ(b)
b) ਦਸਤਾਵੇਜ਼             ਿਵਵਸਿਥਤ ਯੋਜਨਾ(a)

FILL IN THE BLANKS
1  .ਕਾਰਖਾਨਾ ਉਸ ਥ� ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਿਜੱਥੇ ----------- ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ।(ਕੱਚੇ ਮਾਲ)
2.ਪਾਣੀ ਦੇ ਢੁਕਵ� ਿਨਕਾਸ ਲਈ ਪ�ਤੀ ਫੁਟ ਤਕਰੀਬਨ ----------- ਇੰਚ ਦੀ ਢਾਲ ਰਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।  (ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ)
3.ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਲੋਹੇ ਦੇ ਲੂਣ --------- ਹੋ ਕੇ ਲਾਲ- ਭੂਰੇ ਫੈਿਰਕ ਹਾਈਡ�ੋਆਕਸਾਈਡ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਆਕਸੀਿਕ�ਤ)
4.ਬੋਆਇਲਰ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ -------- ਤ� ਵ�ਝੇ ਹੋਣਾ ਅਿਹਮ ਹੈ।(ਖਾਰਾਪਣ)
5.ਮੈਲਕਾਟਕ ਹਮੇ�� ------- ਨ� ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।(ਖੋਰਾ)
6.-------- ਿਕਰਨ� ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂਮੁਕਤ ਕਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।(ਪੈਰ� ਬ�ਗਣੀ)
7.ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟ� ਤੇ ਲੇਸਦਾਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੰੂ ਨ�ਟ ਕਰਨ ਲਈ ------ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।(ਕਲੋਰੀਨ)
8.ਫਰ� ਨੰੂ ਧੋਣ ਤ� ਪਿਹਲ� -------- ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।(ਝਾੜੂ)
9.ਫਲ� ਦੇ ਫੋਕਟ ਿਵੱਚ  ------- ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ�ੋਜਨ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।(ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ�ੇਟ)
10.-------  ਨੰੂ ਪੈਰਾਬ�ਗਣੀ ਿਕਰਨ� ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਕੀੜੇ ਿਕਰਨ� ਵਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਆਕਰਿ�ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਣ।(ਿਬਜਲੀ ਚੁੰ ਬਕ)
11.ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਜੀਵ� ਤੇ ਰੋਕ, ---------- ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹੈ।(ਜੀ.ਏਮ.ਪੀ)
12.--------ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪ�ੇ�ਰ ਨਾਲ ਗੋਦਾਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਿਖਲ ਹੋ ਜ�ਦੇ ਹਨ।(ਏਅਰ ਿਫਲਟਰ)
13.ਅਮਰੀਕਾ ਿਵੱਚ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਖਾਤੇ ਨੰੂ -------- ਦੇ ਨ� ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।(ਇਨਕਮ ਸਟੇਟਮ�ਟ)
14.ਵਸਤੂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ  ------- ਿਵ�ਲੇ�ਣ ਦਾ ਪਿਹਲੂ ਹੈ।(ਮੰਡੀਕਰਨ)
15.ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜ�ਚ  ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ---------- ਹੈ ਿਜਸ ਨੰੂ ਸੰਭਾਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।(ਿਰਕਾਰਡ)

TRUE/FALSE
1.ਕਾਰਖਾਨ�  ਦੀ ਥ� ਧੂੰਆਂ ਫੈਲਾ�ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤ� ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ
2.ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੌਰਾਨ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ� ਨਾਲ ਿਸੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਦਸਤਾਨ�  ਨਹ� ਪਿਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
3.ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਰਾਪਣ ਆਚਾਰ� ਦਾ ਤੇਜਾ਼ਬੀਪਣ ਵਧਾ�ਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ
4.ਅਸੁ਼ੱਧੀਆ ਨੰੂ ਿ�ਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਚੀ ਹੋਈ ਕਲੋਰੀਨ ਨੰੂ  ਅਵ�ੇ� ਕਲੋਰੀਨ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
5.ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ� ਨੰੂ ਮੈਲਕਾਟਕ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
6.ਉਦਾਸੀਨ ਮੈਲਕਾਟਕ ਨੰੂ ਖਾਣਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ� ਿਵੱਚ ਨਹ� ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
7.BODਦਾ ਘੇਰਾ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਵਸਾ਼ਲ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਕੁਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਡਮ�ਡ ਨੰੂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
8.ਪ�ਦੂਿ਼ਸਤ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਿਵਚਲੀਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
9.ਕੀਟਨਾ�ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਉਸ ਜਗਾ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਜਥੇ ਫਰ� ,ਕੰਧ� ਿਵੱਚ ਤਰੇੜ� ਹੋਣ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
10.ਮ�ਗਣਾ ਇਕ ਇਹੋ ਿਜਹਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਿਜਸ ਤ� ਚੂਿਹਆਂ ਬਾਰੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜ�ਦਾ ਹੈ।ਸ ਹੀ/ਗਲਤ
11.ਬੁੱ ਕ ਕੀਿਪੰਗ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੀ਼ਸਾ਼ ਹੈ। ਸਹੀ/ਗਲਤ
12.ਬੈਲ�ਸ �ੀਟ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਲਈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਦੁਆਰਾ �ਬਦ� ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
13.ਪੋ੍ਜੈਕਟ ਿਰਪੋਰਟ ਰਾਹ� ਹੀ ਿਵੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵ� ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਿਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
14.ਇਕ ਉਦਮੀ ਨੰੂ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਿਤੰਨ ਪ�ਕਾਰ ਦੀ ਪੂੰ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
15.ਦਸਤਵੇਜ਼ ਦਾ ਦੁਜਾ਼ ਉਦੇ� ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ

PART B
Very short answer type questions .Each question carry 3 marks.One or two sentences answer questions
1.ਖਾਧ ਕਾਰਖਾਨ�  ਿਵੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਿਕਉ ਜਰੂਰੀ ਹੈ?
2. ਖਾਧ ਕਾਰਖਾਨ�  ਦੇ ਸਥਾਨ ਿਨਰਧਾਰਨ ਲਈ ਿਕਨ� ਗੱਲ� ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
3. ਬੋਆਇਲਰ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸੋਿਧਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
4. ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲੋਰੀਨ� �ਨ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।
5. ਰੋਗਾਣੂਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਚੋਣ ਿਕੰਨਾ ਗੱਲ� ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ?
6.CIP system ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
7. ਬਾਇਓ ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਡਮ�ਡ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਲਖੋ।
8. ਕੈਮੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਿਡਮ�ਡ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਲਖੋ।
9. ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੇ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ?
10. ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ� ਦੇ ਤਰਲ ਫੋਕਟ ਨੰੂ  ਸੋਧਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਪੀ.ਐਚ ਿਕ� ਅਤੇ ਿਕਵ� ਸੋਧੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?
11. ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਿਗਲਹਰੀਆਂ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ�ਦੇ ਹਨ?
12. ਕੀਿੜਆਂ ਨੰੂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗਾ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ।
13. ਕੀਟਨਾ�ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤ� ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।
14. ਪੱਕੇ ਿਚੱਠ�  ਤ� ਤੁਸ� ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
15. ਬੁੱ ਕ ਕੀਿਪੰਗ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
16. ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ?
17. ਇੱਕ �ਦਮੀ ਲਈ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ ਿਕ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
18. ਿਵੱਤ ਤੇ ਮੂਲ ਸਬੰਧੀ ਪਿਹਲੂਆਂ ਤੇ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।
19.ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
20. ਫੂਡ ਪ�ੋਸੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਿਕਹੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ?

PART C
Short answer type questions.Each question carry 4 marks
1.ਖਾਧ ਕਾਰਖਾਨ�  ਿਵੱਚ ਕਾਿਮਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਿਕਹੜੀਆ ਗੱਲਾ ਦਾ ਿਖਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
2. ਖਾਧ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨ� ਦੀ ਸ�ਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।
3. ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਭਾਰੇਪਨ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।
4.ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਪ�ਬੰਧਨ ਤੇ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।
5. ਉਪਕਰਣ� ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਉਪਰ ਖਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਪ�ਭਾਵ ਪ�ਦਾ ਹੈ?



6. ਤਾਪ ਨੰੂ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਾਰਕਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
7. ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੰੂ ਪ�ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
8. ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਠ� ਸ ਫੋਕਟ ਪਦਾਰਥ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸੋਿਧਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
9. ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪ�ਦੂਿ�ਤ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਿਕਸ ਤਰ�� ਦੀਆਂ ਅ�ੁੱ ਧੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਬਨ� ਸੋਿਧਆ ਨਿਹਰ� ਜ� ਨਦੀਆਂ ਿਵੱਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
10. ਭੋਜਨ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਚੂਿਹਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਿਕਵ� ਿਮਲਦੇ ਹਨ?
11. ਭੋਜਨ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵਚ ਕੀਿੜਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਿਵਧੀਆ ਦਾ ਿਵਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਵਰਨਣ ਕਰੋ।
12. ਭੋਜਨ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵੱਚ ਚੂਿਹਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
13. ਬੁੱ ਕ ਕੀਿਪੰਗ ਦੇ ਇਕ �ਦਮੀ ਨੰੂ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?
14. ਲਾਭ ਹਾਨੀ ਖਾਤੇ ਿਵਚ ਿਵਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਿਵਖਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਿਚਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉ।
15. ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਰਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭ ਿਲਖੋ।
16. ਪ�ੋਜੈਕਟ ਿਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱ ਖ ਤੱਤ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
17. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਿਲਖੋ।
18.ਬੈਲ�ਸ ਸੀ਼ਟ ਤ� ਿਕੰਨਾ ਗੱਲ� ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
19. ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਤਰਲ ਫੋਕਟ ਜਾ ਿਨਕਾਸੀ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸੋਧਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
20. ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਲੋਰੀਨ� �ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।

Jaspreet Kaur
Vocational Lecturer                                                                        Food Preservation
G.M.Sr.Sec.School,3B1, Mohali
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FOOD PACKAGING
PART.   A

MCQ
1.ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚੋ ਿਕਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੈਿਕੰਗ ਹੈ?

a) ਪਲਾਸਿਟਕ

b) ਲੈਮੀਨ� ਟਸ

c) ਕੱਚ

d) ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ✓
2.ਵਰਤੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਿਕੰਗ ਨੰੂ ਿਕੰਨੀਆ ਿਕਸਮ� ਿਵਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

a) 4
b) 3✓
c) 2
d) 5

3.. ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪੈਰਾ ਬ�ਗਨੀ ਿਕਰਨ� ਤ� ਪਦਾਰਥ� ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆ ਬੋਤਲਾ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?
a) ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀਆਂ

b) ਟੀਨ ਦੀਆਂ

c) ਰੰਗਦਾਰ✓

d) ਕੱਚ ਦੀਆਂ

4.ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇ� ਕੀ ਹੈ?
a) ਸਮ� ਬਚਾਓ
b) ਘੱਟ ਕੀਮਤ
c) ਸੁਰੱਿਖਅਤਾ✓

d) ਘੱਟ ਜਗ�ਾ
5. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਆਧੁਿਨਕ ਪੈਿਕੰਗ ਹੈ।

a) ਖਾਣਯੋਗ ਪਰਤ�
b) ਲੈਮੀਨ� ਟਸ

c) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨ�✓
d) ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਈ ਨਹ�

6. ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਡੱਬੇ ਨੰੂ ਿਕਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
a) ਫਾਰਮ ਿਫੱਲ ਸੀਲ
b) ਹਵਾ ਬੱਧ
c) ਡਬਲ ਸੀਿਮੰਗ✓
d) ਫਲ�ਿਜੰਗ

7.ਭੋਜਨ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ� ਦੀਆਂ ਿਕੰਨੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਹਨ?
a) 3✓
b) 2
c) 4
d) 5

8.ਿਕਹੜਾ ਸਭ ਤ� ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ।
a) ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼
b) ਕਰਾਫਟ ਕਾਗਜ਼✓
c) ਗਲਾਿਸਨ

d) ਪਾਰਚਮ�ਟ ਕਾਗਜ਼
9.ਨਮੀ,ਗੈਸ,ਸੁਗੰਧ ਅਤੇ ਗ�ੀਸ ਦਾ ਰੋਧਕ ਿਕਹੜੇ ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਹਨ?

a) ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਵਰਕ✓
b) ਕਾਗਜ਼

c) ਪੋਲੀਥੀਨ

d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ
10.ਿਕਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਪਾਣੀ ਰੋਧਕ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ।

a) �ਿਰੰਕ ਪਰਤ
b) ਕੈਨ

c) ਬੋਤਲ�

d) ਲਕੜ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ✓

11.ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ� ਿਕਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਨੰੂ ਗੁਦਗੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
a) ਥਰਮੋਕੋਲ

b) ਲਕੜੀ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ
c) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨ�✓
d) ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਈ ਨਹ�

12.ਿਕਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
a) ਿਮੱਟੀ ਦੇ ਭ�ਡੇ
b) ਪੀ.ਈ.ਟੀ ਬੋਤਲ�
c) ਫਾਈਬਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਕਸੇ✓
d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ

13.ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਬਣੇ ਰੋਗਾਣੂ ਰਿਹਤ ਪੈਿਕੰਗ ਦਾ ਨ� ਦਸੋ।
a) ਬਿਰੱਕ ਪੈਿਕੰਗ✓
b) ਏਸੈਪਿਟਕ ਪੈਿਕੰਗ
c) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨ�
d) ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਈ ਨਹ�



14.ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਲਈ ਿਕਹੜੀ ਆਧੁਿਨਕ ਪੈਿਕੰਗ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।
a) ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ

b) ਪਲਾਸਿਟਕ

c) ਐਰੋਸੋਲ✓

d) ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਈ ਨਹ�
15.ਜੂਸ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ� ਦਾ ਸਮੁਹ ਲਪੇਟਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਿਫਲਮ ਦਾ ਨ� ਦਸੋ।

a) ਖਾਣਯੋਗ ਪਰਤ�
b) ਸੁੰ ਗੜੀ ਿਝੱਲੀ✓
c) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨ�
d) ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਈ ਨਹ�

MATCH THE COLUMN
1.a)ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੈਿਕੰਗ                       ਲੈਮੀਨ� ਟਸ(b)
b) ਆਧੁਿਨਕ ਪੈਿਕੰਗ                           ਲਕੜ ਦੇ ਬਕਸੇ(a)

2.a) ਮੁਢਲੀ ਪੈਿਕੰਗ                             ਫੋਰਕਿਲਫਟ ਟਰੱਕ(b)
b) ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ                              ਕੈਨ(a)

3a).ਆਰ-ਇਨ� ਮਲ ਡੱਬੇ                          ਮਟਰ(b)
b)ਸੀ - ਇਨ� ਮਲ ਡੱਬੇ                             ਰੰਗਦਾਰ ਅੰਗੂਰ(a)

4a).ਪੋਲੀਿਵਨਾਈਲ ਕਲੋਰਾਈਡ                ਕਾਰਬਬੋਨ� ਿਟਡ ਪੇਯ-ਪਦਾਰਥ(b)
b) ਪੋਲੀਇਥਾਈਲੀਨ-ਟੈਰੀਥੈਲੇਟ                 ਕਿਲੰਗ ਪਰਤ�(a)

5.a)ਦੁਧ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ                         ਿਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ(b)
b)ਫਰ�ਚ ਫਰਾਈ ਪੈਕ                           ਫਾਰਮ-ਿਫੱਲ ਸੀਲ(a)

6.a) ਪਲਾਸਿਟਕ                              ਜੀਵ - ਿਵਘਟਨ ਯੋਗ(b)
b) ਫਾਈਬਰ ਬੋਰਡ                          ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵਰੋਧੀ (a)

7.a) ਚੂੜੀਦਾਰ ਢੱਕਣ                        ਸੋਡੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ� (b)
b) ਕਰਾਊਨ ਢੱਕਣ                                 ਸੁਕੈ�(a)

8.a)ਬਟਰ ਕਾਗਜ਼                               ਕੁੱ ਕੀਜ਼(b)
b) ਗਰੀਸ- ਮੁਕਤ ਕਾਗਜ਼                    ਮੱਖਣ(a)

9.a) ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਾਤਰ�                      ਝਟਕੇ ਤ� ਬਚਾਅ(b)
b)ਥਰਮੋਕੋਲ                                  ਨਮੀ ਤ� ਬਚਾਅ (a)

10.a) ਮਜ਼ਬੂਤੀ                                ਫਾਈਬਰ ਬੋਰਡ(b)
b)ਿਦਖਾਵੇ ਲਈ ਬੰਡਲ।                     ਲਕੜ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ (a)

11.a) OTS ਕੈਨ                            ਕਲੀ ਰਿਹਤ ਸਟੀਲ(b)
b)TFS.                                     ਖੁਲੇ ਆਰੋਮਕਾਰੀ ਡੱਬੇ(a)

12.a) ਗਰਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ                        �ਰਬਤ(b)
ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ� ਲਈ ਜਾਰ
b) ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ�                             ਜੈਮ(a)

13.a) ਖਾਣਯੋਗ ਪਰਤ�                               ਮੁੜ ਵਰਤ� ਆਯੋਗ(b)
b) ਵਰਕ                                            ਜੈਲੇਿਟਨ(a)

14.a) ਬਾਹਰੀ ਪਰਤ ਪੋਲੀਅਐਸਟਰ                  ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਰੋਧਕ(b)
b) ਿਵਚਕਾਰਲੀ ਪਰਤ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ              ਤਾਪਮਾਨ ਰੋਧਕ(a)

15.a)ਐਰੋਸੋਲ ਪੈਕੇਿਜੰਗ                           ਗੁਦਗੁਦਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ (b)
b) ਬਿਲਸਟਰ ਪੈਿਕੰਗ।                           ਸਪਰੇਅ(a)

Fill In The Blanks
1.ਪੈਿਕੰਗ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ --------- ਵਧਾਉਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।(ਉਮਰ)
2.ਪ�ਭਾਵਸਾ਼ਲੀ ਭੋਜਨ ਪੈਿਕੰਗ ---------- ਿਵਰੋਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।(ਛੇੜ-ਛਾੜ)
3.--------ਦੀ ਬਣੀ ਪੈਿਕੰਗ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤ� ਿਵੱਚ ਿਲਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।(ਕੱਚ)
4.----------ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਨੰੂ ਭੋਜਨ ਨੰੂ ਇਕ ਥ� ਤ� ਦੂਜੀ ਥ� ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਨ�  ਜਨਮ ਿਦੱਤਾ ਹੈ।(ਭੋਜਨ ਪੈਿਕੰਗ)
5.ਸਟੀਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਨ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ -------- ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।(ਘੱਟ)
6.----------ਮਾਈਕ�ੋਵੇਵ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।(ਧਾਤ ਦੇ ਡੱਬੇ)
7.ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ� -------- ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।(ਰਸਾਇਣ-ਸੂ਼ਨ)
8.ਲੋਅ ਡੈਨਿਸਟੀ ਪੋਲੀ ਇਥਾਈਲੀਨ -------ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਿਫਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।(ਪਾਰਦਰ�ੀ)
9.ਪਲਾਸਿਟਕ ਵਾਤਾਵਰਣ------- ਹੈ।(ਿਵਰੋਧੀ)
10.ਕਾਗਜ਼/ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ/ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਵਰਕ ਫਲ� ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ------- ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਿਕੰਗ ਵਜ� ਪ�ਚੱਲਤ
ਹਨ।(ਟੈਟਰਾਪੈਕਸ)
11.ਵਰਕ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ------- ਸਮਰਥਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।(ਨ� ਫਟਣ)
12.-------------ਥੈਲੀਆਂ ਨੰੂ ਤਰੀ ਯੁਕਤ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।(ਰੀਟੋਰਟੇਬਲ)
13. ਪੋਲੀਇਥਾਈਲੀਨ ਟੈਰੀਥੈਲੇਟ ਬੋਤਲ� -------------- ਸੀਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।(ਫਾਰਮ ਿਫੱਲ)
14.ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਿਬਆ ਨੰੂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ----------ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।(ਨਾਈਲੋਨ ਟੇਪ)



15.--------ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਣ ਨਾਲ ਲਕੜੀ,ਥਰਮੋਕੋਲ,ਪਲਾਸਿਟਕ ਆਿਦ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੁਝ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।(ਵੱਟਦਾਰ ਫਾਈਬਰ ਬੋਰਡ)
TRUE/FALSE

1.ਪ�ਭਾਵਸਾ਼ਲੀ ਪੈਿਕੰਗ ਸੁਖਮਜੀਵ� ਤ� ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤ� ਬਚਾਏ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
2.ਲਕੜੀ ਦਾ ਬੁਰਾਦਾ ਫਲ� ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੰੂ ਨਮੀ ਤ� ਬਚਾ�ਦਾ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
3.ਵੱਟਦਾਰ ਫਾਈਬਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਮਹੰਗੀ ਪ�ਦੀ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
4.ਸੁੰ ਗੜੀ ਿਝੱਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀ ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਗੈਰ-ਿਵਘਟਨ ਯੋਗ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
5.ਲਕੜ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
6.ਵਰਕ ਮੁੜ ਵਰਤ� ਿਵੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਨਹ�।ਸਹੀ/ਗਲਤ
7.ਵਰਕ� ਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਡੀ ਵਰਤ� ਏਸੈਪਿਟਕ ਪੈਿਕੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
8.ਪਲਾਸਿਟਕ ਨੰੂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਾਹੁਣਯੋਗ ਗੁਣ� ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ� ਵਜ� ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
9.ਹਾਈ-ਡ�ਨਿਸਟੀ ਪੋਲੀਇਥਾਈਲੀਨ ਲਚਕਦਾਰ,ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ।ਸਹੀ /ਗਲਤ
10.ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ� ਹਵਾਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤ� ਇਹ ਗਰਮ ਨਹ� ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
11.ਲੱਗ ਢੱਕਣ ਕਲੀ ਯੁਕਤ ਧਾਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਿਵੱਚ 3-4 ਲੱਗ ਅਤੇ ਪੀ.ਵੀ.ਸੀ ਸੀਿਲੰਗ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
12.ਧਾਤ ਦੇ ਡੱਬੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ �ਤੇ ਿਚਿਣਆ ਨਹ� ਜਾ ਸਕਦੇ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
13.ਰੋਗਨ ਨਾਲ ਡੱਬਾਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
14.ਪੈਿਕੰਗ ਇਸ ਤਰ�� ਦੀ ਹੋਵੇ ਿਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਸਮ� ਇਹ ਵਧ ਤ� ਵਧ ਜਗਾ ਘੇਰੇ।ਸਹੀ/ਗਲਤ
15.�ਿਰੰਕ ਪਰਤ ਨੰੂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਮੁਹ ਨੰੂ ਲਪੇਟਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਇਹ ਪ�ਮੁਖ ਪੈਿਕੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਸਹੀ/ਗਲਤ

PART B
Very short answer type questions.Each question carry three marks.One or two sentences answer questions.
1. ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
2. ਪੈਿਕੰਗ ਨੰੂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ�ਸਾਰ ਦੇ ਮਾਿਧਅਮ ਵਜ� ਿਕਵ� ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
3. ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਪਦਾਰਥ� ਦੇ ਨ� ਿਲਖੋ।
4.ਕਲੀ ਰਿਹਤ ਸਟੀਲ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
5.ROPP ਕ�ਪਸ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
6. ਕਰਾਊਣ ਢੱਕਣ ਕੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਕਥੇ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ?
7.ਹਾਈ ਡੈਨਸੀਟੀ ਪੋਲੀਇਥਾਈਲੀਨ ਅਤੇ ਲੋਅ ਡੈਨਸੀਟੀ ਪੋਲੀਇਥਾਈਲੀਨ  ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ।
8. ਪਰਤ� ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
9. ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਭੋਜ ਪਦਾਰਥ� ਲਈ ਪ�ਮੁੱ ਖ ਪੈਕ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� ਦੀਆ 5 ਉਦਾਰਨਾ ਿਦਉ।
10. ਪਰਤ� ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
11. ਰੀਟੋਰਟੇਬਲ ਥੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਆਂ ਤ�  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
12. ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਫੌਅਲ ਪੈਿਕੰਗ ਪਰਤ ਦੇ ਗੁਣ ਿਲਖੋ।
13. ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਿਵਚ ਫਰਕ ਦੱਸੋ।
14. ਸੁੰ ਗੜੀ ਿਝੱਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਵਜ� ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੋ।
15. ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਨੰੂ ਗੁਦਗੁਦਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤ� ਦੇ ਨ� ਿਲਖੋ।
16. ਥਰਮੋਕੋਲ ਪੈਿਕੰਗ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਵਜ� ਿਕਵ� ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ?
17.ਵਟੱਦਾਰ ਫਾਈਬਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਕਿਸਆਂ ਤ� ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?
18. ਏਰੋਸੋਲ ਪੈਿਕੰਗ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਿਲਖੋ।
19. ਖਾਣਯੋਗ ਪਰਤ� ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਹਤ ਿਲਖੋ।
20.ਟੈਟਰਾਪੈਕ ਦੀ ਪਿਰਭਾ�ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਹਤ ਿਲਖੋ।

PART C
Short answer type questions.Each question carry 4 marks.
1. ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਪੈਿਕੰਗ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।
2. ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱ ਖ ਉਦੇ�� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।
3. ਵਰਤ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਿਕੰਗ ਨੰੂ ਿਕੰਨੀਆ ਿਕਸਮਾ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਸਿਹਤ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।
4. ਿਕਸੇ ਵੀ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਨੰੂ ਚੁਣਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕੰਨਾ ਗੱਲ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
5. ਧਾਤ ਦੇ ਡੱਿਬਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗੁਣ ਿਲਖੋ।
6.ਆਰ - ਅਨ� ਮਲ ਅਤੇ ਸੀ - ਅਨ� ਮਲ ਡੱਿਬਆ ਿਵੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸੋ।
7. ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲ� ਦੇ ਭੋਜ ਪਦਾਰਥ� ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਲਈ  ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗੁਣ ਦੱਸੋ।
8. ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ� ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ�ਕਾਰ ਦੇ ਢੱਕਣਾ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ।
9. ਭੋਜਨ ਪੈਿਕੰਗ� ਿਵੱਚ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗੁਣ ਿਲਖੋ ।
10. ਪੇਪਰ ਨੰੂ ਪੈਿਕੰਗ ਪਦਾਰਥ  ਵਜ� ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਿਵਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦਓ।
11. ਲੱਕੜ ਦੀਆ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ� ਅਤੇ ਔਗੁਣ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ।
12. ਵੱਟਦਾਰ ਫਾਈਬਰਬੋਰਡ ਦੇ ਬਕਿਸਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਵਰਤ� ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨ� ਦੇ ਗੁਣ� ਅਤੇ ਔਗੁਣ� ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
13 ਸੁੰ ਗੜੀ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ  ਵਜ� ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ।
14. ਬਿਲਸਟਰ ਪੈਿਕੰਗ ਤੇ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ ।
15. ਐਰੋਸੋਲ ਪੈਿਕੰਗ �ਤੇ ਨ� ਟ ਿਲਖੋ।
16. ਟੈਟਰਾਪੈਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਿਲਖੋ।
17. ਭੋਜਨ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੀ ਿਕਸਮ� ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਿਵੱਚ ਿਲਖੋ।
18. ਡੱਿਬਆਂ ਨੰੂ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਤ� ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
19. ਡੱਿਬਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਨ� � ਨੰੂ ਿਕਹੜੀਆਂ ਦੋ ��ੇਣੀਆਂ ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਦਹਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਰਣਨ ਕਰੋ।
20. ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ,ਪਿਹਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਤ� ਿਕਵ� ਵੱਖ ਹੈ।
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