
10+2  vocational (garment making) – (095) 

Paper 1. Question bank 

One sentence answer 

1. ਫੈ�ਨ ਦ ੇਇਿਤਹਾਸ ਿਵਚ ਸੁਨਿਹਰੀ ਕਾਲ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

2. ਗਰਡਲ ਸਰੀਰ ਦ ੇਿਕਸ ਿਹੱਸੇ ਤੇ ਬੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

3. ਰੇਖਾ ਿਚੱਤਰ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦ ੇਹਨ? 

4. ਫੈਡ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

5. ਫੈ�ਨ ਸਾਇਕਲ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

6. ਫੈ�ਨ ਦੀ ਿਕਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਿਵਚ ਕਪੜੇ ਸਭ ਤ& ਮਿਹੰਗੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

7. ਪੈਨਿਸਲ ਿਸਲਹਟ ਦੀ ਬਾਕੀ ਿਸਲਹਟਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਖਾਸ ਿਵ�ੇ�ਤਾ ਹੈ? 

8. ਪਫ਼ ਬਾਜੂ ਉਪਰ ਚਣੌਾ ਿਕਹੜ ੇਿਕਹੜੇ ਿਹੱਸੇ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ? 

9. ਪਾਈਿਪੰਗ ਨਾਲ ਿਫਿਨ� ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਿਕਸੇ ਇਕ ਪਾਿਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਿਲਖੋ। 

10. ਗਾਰਮ0ਟ ਿਵੱਚ ਫੀਿਟੰਗ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ 

11. ਪੱਕੀ ਜ� ਅੰਿਤਮ ਿਫਿਟੰਗ  ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

12. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਢਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ 

13. ਕਸੀਦਾ ਕਢਾਈ ਨੰੂ ਹੋਰ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

14. ਟਰਾਈ ਕਮਰਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 

15 ਟਰਾਈ ਕਮਰੇ ਿਵਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

16.  ਵਾਰਡਰੋਬ ਪਲੈਿਨੰਗ ਨੰੂ ਪ2ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। 

17. .  ਅਲਮਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ?  



18.  ਸੱੁਬਰ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

19. ਨਜ਼ਰ ਬਟੂੀ ਤ ੇਨ4 ਟ ਿਲਖੋ। 

20. ਟ2ਾਈ ਕਮਰਾ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ?  

 

 

 

 

 ਸਹੀ / ਗਲਤ 

1. ਟਰਾਏ ਕਮਰੇ ਿਵਚ �ੀ�ੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜਮੀ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

2. ਅਲਮਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਿਵੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਈੋ ਪ2ਭਾਵ ਨਹ6 ਪ0ਦਾ। 

3. ਧਾਰਿਮਕ ਅਤੇ ਰੀਤੀ ਿਰਵਾਜ ਫ�ੈਨ ਨੰੂ ਬਹੁਤ ਪ2ਭਾਿਵਤ ਕਰਦ ੇਹਨ। 

4. ਫੈ�ਨ ਇੱਕ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਿਕਿਰਆ ਹੈ। 

5. ਫੈ�ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਗਾਰਮ0ਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਥ� ਨਹ6 ਹੈ। 

6. ਪੈਨਿਸਲ ਿਸਲਹਟ ਪੈਨਿਸਲ ਵ�ਗ ਉਪਰ ਤ& ਹੇਠ� ਤੱਕ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਿਸੱਧੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  । 

7. ਪਫ਼ ਬਾਜੂ ਅਕਸਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕੱਪਿੜਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

8. ਚੰਗੀ ਿਫਿਟੰਗ ਲਈ ਕਪੜ ੇਨੰੂ ਿਸੱਧੇ ਰੱੁਖ ਜ� ਕੱਪੜ ੇਦੀ ਕੰਨੀ ਦੇ ਸਮ�ਤਰ ਕੱਿਟਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

9. ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਢਾਈ ਲਈ ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੇ ਪੱਟ ਦ ੇਧਾਗੇ ਹੀ ਵਰਤ ੇਜ�ਦੇ ਹਨ। 

10. ਦਸੂਤੀ ਕਢਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਕਢਾਈ ਹੈ  | 

11. ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਗੰੁਜਾਇ�  ਰਖਕ ੇਿਸਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

12. ਿਬ2ਿਟ� ਕਾਲ ਨੰੂ ਸੁਨਿਹਰੀ ਕਾਲ ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

13. ਨਾਪ ਗਲਤ ਨਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

14. ਚੁੜਾਈ ਰੱੁਖ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਿਸਲਵਟ ਕਪੜ ੇਦਾ ਮਾਪ ਨਾਲ& ਿਜ਼ਆਦਾ ਖੱੁਲ;ੇ  ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦੇ�ਾ ਿਦੰਦ ੇਹਨ। 

15. ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ �ਾਲ ਿਵਆਹ ਤ ੇ�ਗਨਾ ਵਾਲੇ ਮੌਕ ੇਪਿਹਨ<  ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

 

 

 



Multiple questions 

1. ਫੈ�ਨ ਦੇ ਇਿਤਹਾਸ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜ ੇਕਾਲ ਮੰਨ<  ਜ�ਦੇ ਹਨ? 

a) ਮੁਗ਼ਲ ਕਾਲ 

b)ਿਬ2ਿਟ� ਕਾਲ 

c) ਗੁਪਤ ਕਾਲ 

d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

2. ਿਸਲਹਟ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ 

a) ਵਸਤਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ 

b) ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਿਫਿਟੰਗ 

c) ਕਪੜੇ ਦੀ ਬਣਤਰ 

d)ਡਰੈਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 

3.  ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਿਵਚ ਬੰਨ; ਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੱਗ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

a) ਕੰਨਕੂਕਾ 

b) ਟੋਪੀ 

c) ਹੈਟ 

d) ਉ�ਿਨਸਾ 

4. ਿਬ2ਿਟ� ਕਾਲ ਿਵਚ ਗਰਡਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਿਕਸ ਿਹੱਸੇ ਤ ੇਬੰਿਨਆ ਂਜ�ਦਾ ਸੀ? 

a)ਬਾਜੂ  

b) ਕਮਰ 

 c) ਿਸਰ 

d) ਪੈਰ 



5. ਕੱਪਿੜਆਂ ਦਾ ਅਿਜਹਾ ਫੈ�ਨ ਜੋ ਹਮੇ�ਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਸੀ 

a) ਕਲਾਿਸਕ  

b)  ਫੈਡ  

c) ਿ਼ਸਕ 

d)  ਹਾਈ ਸਟਾਈਲ 

6. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵਚ& ਿਕਹੜੇ ਫ�ੈਨ ਦ ੇਿਸਧ�ਤ ਹਨ  

a) ਸਮਾਨਤਾ/ਅਨੂਰੂਪਤਾ 

b) ਅਨੁਪਾਤ 

c) ਸੰਤਲੁਨ 

d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

7. ਫੈ�ਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

a) ਫੈ�ਨ ਇਲੈਸਟੇ�ਨ 

b) ਕਾਓਤੂਰ 

c) ਫੈ�ਨ ਿਫਊਚਰ 

d) ਫੈ�ਨ ਫੋਰਕਾਸਟ 

 

8. ਫੈ�ਨ �ੋਅਰੂਮ ਿਵੱਚ ਿਜੱਥੇ ਗਾਰਮੈਟ ਦੀ ਿਫਿਟੰਗ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

a) ਸਟੋਰ ਰੂਮ 

b)  ਟਰਾਈ ਰੂਮ 

c)  ਕੰਟੀਨ 



d)  ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ6। 

9. ਕਸੀਦਾ ਿਕਸ ਪ2�ਤ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ  ਕਢਾਈ ਹੈ? 

a) ਜੰਮੂ 

b) ਕ�ਮੀਰ  

c) ਹਿਰਆਣਾ 

d)  ਪੰਜਾਬ। 

10. ਿਬ�ਹਪ ਕਾਲਰ ਿਕੰਨਾ ਦ ੇਕੱਪਿੜਆਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

a) ਪਾਦਰੀਦੇ  

b) ਿਕ�ਤੀਵਾਨਾ ਦ ੇ 

c)  ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ  

d) ਿਕਸੀ ਦ ੇਵੀ ਨਹ6। 

11. ਅਲਮਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੰੂ ਪ2ਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 

a) ਿਵਅਕਤੀ ਦੀਆ ਂਜ਼ਰੂਰਤਾ 

b)  ਸਮਾਿਜਕ ਰੁਤਬਾ 

c) ਆਮਦਨ  

d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

12. ਫੈ�ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? 

a) ਗਾਰਮ0ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਹੱਿਸਆ ਂਦਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ। 

b) ਅਸਲ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ| 

c) ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ  ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ 



d)  ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

13. ਿਜਨ; � ਔਰਤ� ਦੀ ਪਤਲੀ ਕਮਰ ਅਤੇ ਛਟੋੀ ਛਾਤੀ ਹੋਵ ੇਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਿਸਲਹਟ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਵੇੋਗੇ 

a) ਸੀਮਤ 

b) ਐਮਪਾਇਰ 

c) ਿਟਊਿਲਪ 

d) ਪੈਨਿਸਲ 

14. ਿਕਸ ਿਸਲਹਟ ਵਾਲੀ ਡਰੈੱਸ ਗੋਿਡਆਂ ਤੱਕ ਤੰਗ ( ਿਫਿਟੰਗ) ਅਤੇ ਗੋਿਡਆਂ ਤ& ਥੱਲੇ ਖੱੁਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ? 

a) ਮਰਮੇਡ 

b) ਪੈਨਿਸਲ 

c) ਸਿਲਮ 

d) ਏ-ਲਾਈਨ 

15. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ& ਿਕਹੜੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਿਕਸਮ ਨਹ6 ਹੈ? 

a) ਿਤਲ ਪੱਤਰਾ 

b)  �ੀਸੇਦਾਰ ਫੁਲਕਾਰੀ 

c)  ਚੋਪ 

d)  ਕ�ਥਾ 

 

 

 

 

 



ਖਾਲੀ ਥ� ਭਰ ੋ

1. ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਢਾਈ-----ਹੈ। 

2. ਗਾਰਮ0ਟ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਿਸੱਧਾ ਯਕੋ-------ਸ਼ੇਪ ਿਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

3. -----ਿਸਲਹਟ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਪੈਨਿਸਲ ਵ�ਗ ਕਮਰ ਅਤ ੇਿਹਪ  ਤੱਕ ਪਤਲੀ ਅਤ ੇਿਸੱਧੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

4.  ਫੈ�ਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਿਵਚ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ------ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

5. ਿਜਹੜੇ ਿਵਅਕਤੀ ਫੈ�ਨ ਨੰੂ ਸਭ ਤ& ਪਿਹਲ� ਮਨਜੂਰ ਕਰਕ ੇਅਪਨਾJਦੇ ਹਨ,-----ਅਖਵਾਉਦ ੇਹਨ। 

6. .....  ਪਾਿਕਟ ਨੰੂ ਪਾਈਿਪੰਗ ਜਾ ਫਿੇਸੰਗ ਨਾਲ ਿਫੰਿਨ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

7. ਿਬ�ਹਪ ਕਾਲਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ......ਵ�ਗੂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

8. ..... ਬਾਜੂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਘੰਟੀ ਵਰਗੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

9. ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਨੰੂ ........ਕਾਲ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

10. ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਢਾਈ ਲਈ ਰੰਗ-ਿਬਰੰਗੇ...... ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਰਤੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ। 

11. ਕੱਪੜੇ ਿਵੱਚ ਅਿਜਹਾ ਫੈ�ਨ ਜੋ ਿਕ ਹਮੇ�ਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ....... ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

12. ਸੇਲਰ ਕਾਲਰ ..... .  ਦੀ ਵਰਦੀ ਤ& ਉਤ�ਾਿਹਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਸੀ। 

13. ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਢਾਈ �ੀਿ�ਆਂ ਨਾਲ ਜੜ; ਕ ੇਬਣਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ .......  ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਿਹੰਦ ੇਹਨ। 

14. ਫੈ�ਨ ਹਮੇ�ਾ ਸਿਥਰ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇ ਨਾਲ...... ..   ਬਦਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ। 

15. ਡਰੈੱਸ ਜ� ਵਸਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਕਾਰ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Part -3 

1. ਿਫਿਟੰਗ ਦੇ ਮੱੁਖ ਤੱਤ ਿਕਹੜ ੇਹਨ? 

2. ਅਲਮਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦ ੇਮੌਸਮ ਦਾ ਕੀ ਪ2ਭਾਵ ਪ0ਦਾ ਹੈ? 

3. ਬਾਗ ਤ ੇਫਲੁਕਾਰੀ ਿਵਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ 

4. ਟਰਾਈ ਰੂਮ ਤੇ ਨ4 ਟ ਿਲਖੋ। 

5. ਬੁਰਕਾ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦ ੇਹਨ? 

6. ਰੇਖਾ ਿਚਤਰ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

7. ਫੈ�ਨ ਸਾਇਕਲ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

8. ਫੈ�ਨ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? 

9. ਫੈ�ਨ ਨੰੂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਿਕJ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

10. ਮਾਸ ਫੈ�ਨ ਅਤ ੇਹਾਈ ਫੈ�ਨ ਿਵੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? 

11. ਫੈ�ਨ ਿਵਰੋਧੀ ਦੋ ਮੱੁਖ ਤੱਤ� ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰੋ। 

12. ਿਸਲਹਟ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

13. ਕਸਟਮ ਕਪੜ ੇਤੇ ਨ4 ਟ ਿਲਖੋ। 

14. ਪੈਨਿਸਲ ਿਸਲਹਟ ਦੀ ਬਾਕੀ ਿਸਲਹਟਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀ ਖਾਸ ਿਵ�ੇ�ਤਾ ਹੈ? 

15. ਬੱਿਚਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁ�ਾਕ� ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈੋ ਦੋ ਕਾਲਰ� ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ। 

16. ਯੂਰਪ ਿਵਚ ਿਵਆਹ ਦ ੇਮੌਕੇ ਪਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੁ�ਾਕ ਲਈ ਿਕਸ ਿਸਲਹਟ ਦੀ ਵਰਤ& ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 

17. ਕਨਵਰਟਬੇਲ ਕਲਰ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

18. ਛੋਟੀ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਕਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤ� ਦੀ ਪੁ�ਾਕ ਲਈ ਿਜ਼ਲ;ਾ ਸੁਝਾਓ। 

19. ਗਰੇਨ ਿਕਸ ਨੰੂ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੱਪੜ ੇਦੀ ਕਟਾਈ ਿਵੱਚ ਿਕਸ ਤਰ;� ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

20. ਕੱਪੜੇ ਦ ੇਸੰਤੁਲਨ ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

 

 

 

 

 

 



Match the following 

 

 

1 ਰੇਖਾ-ਿਚਤਰ ਿਡਜਾਇਨਰ 

 

ਫੈ�ਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਿਵੱਖਬਾਣੀ। 
 

2 ਕਪੜਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ 

 

ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਿਵਚ ਹਲਕੀ ਕਆੁਿਲਟੀ ਅਤ ੇਮੱੁਲ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। 
 

3 ਫੈ�ਨ ਲੀਡਰ 

 

  ਪਗ 

 

4 ਫੈ�ਨ ਫੋਰਕਾਸਟ 

 

ਕੱਪੜੇ ਮਿਹੰਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। 
 

5 ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਢਾਈ   ਅਿਜਹੀ ਿਸਲਹਟ ਜੋ ਗੋਿਡਆਂ ਤੱਕ ਿਫਿਟੰਗ ਅਤੇ ਗੋਿਡਆ ਂਤ& ਥੱਲੇ ਖੱੁਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

6 ਕਸੀਦਾ ਕਢਾਈ 

 

ਬਾਜੂ 

7 ਮਰਮੇਡ ਿਸਲਹਟ ਕ�ਮੀਰ 

 

8 ਪੈਨਿਸਲ ਿਸਲਹਟ 

 

ਵਸਤਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ। 
 

   

9 ਪਫ਼,  ਲੈਗ ਔ ਮਟਨ 

 

ਉਹ ਿਡਜਾਇਨਰ ਜੋ ਿਕਤਾਬ� ,ਤਾਿਲਕਾਵ�, ਫੈ�ਨ - ਰਸਾਿਲਆਂ ਜ� ਫੈ�ਨ ਸਬੰਧੀ 

ਅਖਬਾਰ� ਿਵੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰਦੇ ਹਨ। 
 

10 ਨਿਹਰੂ ਕਾਲਰ, ਪੀਟਰ ਪੈਨ 

ਕਾਲਰ 

 

ਜੋ ਕੱਪਿੜਆਂ ਤ& ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਿਚਆ ਂਤਕ ਦੀ ਿਡਜਾਇਿਨੰਗ ਕਰਦ ੇਹਨ। 
 

11 ਿਸਲਹਟ 

 

ਪੰਜਾਬ 

12 ਫੈ�ਨ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ 
 

ਉਹ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਿਕਸੇ ਫੈ�ਨ ਨੰੂ  ਸਭ ਤ& ਪਿਹਲ� ਮਨਜੂਰ ਕਰਕ ੇਅਪਣਾJਦੇ ਹਨ। 
 

 

13 ਫੈ�ਨ ਦਾ ਆਪ2ਚੱਿਲਤ ਹੋਣਾ 
 

ਕਾਲਰ 

 

14 ਉ�ਿਨਸਾ ਼ ਫੈ�ਨ ਦਾ ਸਟਾਇਲ ਪੂਰੀ ਤਰ;� ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਿਕਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਾ ਿਵਕਣਾ | 

 

 

15 ਨੌਕ ਆਫ    ਅਿਜਹੀ ਿਸਲਹਟ ਿਜਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਮਰ ਤ& ਿਹਪ ਤੱਕ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਿਸੱਧੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ| 



 

             10+2 vocational (garment making)     paper code – (096) 

                            commercial clothing 

                                     question bank 

     

3 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ2�ਨ Mਤਰ 

1. ਫੈ�ਨ �ੋਅ ਿਕJ ਲਗਾਏ ਜ�ਦੇ ਹਨ? 

2. ਬੁਲਾਕ ਲੇ-ਆਊਟ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

3. ਗਰੇਿਡੰਗ ਚਾਰਟ ਦਰਸਾJਦਾ ਹੈ ? 

4. ਮ�ੀਨ ਦਾ ਬਖੀਆ, ਿਸਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਚ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ<  ਸਿਟਚ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

5. ਿਵਕਰੀ ਨੰੂ ਪ੍ੋਤ�ਾਿਹਤ ਕਰਨ ਦ ੇਕੋਈ ਿਤੰਨ ਢੰਗ ਦੱਸੋ। 

6. ਮਰਦ� ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤ ੇਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ<  ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

7. ਰੇਡੀਮੇਟ ਕੱਪਿੜਆ ਂਿਵੱਚ ਆਕਾਰ ਿਕਵO ਿਲਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

8. ਮਾਸਟਰ ਪੈਟਰਨ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

9. ਸਟੀਲੈਟ ੋਿਕਸ ਕੰਮ ਆJਦਾ ਹੈ? 

10. ਕਰੀਵਲ ਸੂਈ ਇਸ ਤਰ� ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸ ਕੰਮ ਆJਦੀ ਹੈ? 

11. ਅੰਗੂਸਤਾਨਾ ਤੇ ਨ4 ਟ ਿਲਖੋ। 

12. ਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ& ਸਰਦੀਆ ਂਦੀਆ ਂਪੁ�ਾਕ� ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਵੱਧ ਿਕJ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 

13. ਕੱਪਿੜਆ ਂਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਿਹ ਲਗਾਉਣੀ ਿਕਉ ਜਰੂਰੀ ਹੈ? 

14. ਗਾਹਕ� ਨੰੂ ਕੱਪਿੜਆ ਂਦ ੇਮੁਫ਼ਤ ਨਮੂਨ<  ਿਕJ ਵੰਡ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ? 

15. ਕੱਪਿੜਆ ਂਦੀ ਵਰਕਮੈਨਿ਼ਸਪ  ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

16. ਕੱਪੜਾ ਫਕੈਟਰੀ ਿਵਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ ਤੇ ਨ4 ਟ ਿਲਖੋ। 

17. ਸਟੋਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਜਾਵਟ ਦਾ ਿਵਕਰੀ ਉਤੇ ਕੀ ਪ2ਭਾਵ ਪ0ਦਾ ਹੈ? 

18. ਸਾਈਜ਼ ਰOਜ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

19. ਕੱਪੜੇ (ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮ0ਟ )ਦੀ ਕੀਮਤ ਿਕਵO ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ? 

20. ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਕਟਾਈ ਮ�ੀਨ ਤੇ ਨ4 ਟ ਿਲਖੋ। 

 



 

Very short answer type question 

1. ਿਵਕਰੀ ਪ2ੋਤਸਾਹਨ ਦ ੇਦ ੋਢੰਗ ਦੱਸੋ। 

2. ਫੈ�ਨ ਬੁੱ ਕ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

3. ਰੇਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਸਮO ਕਪੱੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੱਸੋ। 

4. ਔਰਤ� ਦੀ ਛਾਤੀ ਅਤ ੇਕਮਰ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ<  ਇੰਚ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

5. ਲੰਬਾਈ ਦ ੇਨਾਪ ਦੀ ਕਈੋ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਿਦਉ। 

6. ਸਾਈਜ਼ (s) ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

7. ਗਰੇਿਡੰਗ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

8. ਗਰੇਿਡੰਗ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਦੱਸੋ। 

9. ਖੰਦੂਈ ਿਕਸ ਨੰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ? 

10. ਕੱਪੜੇ ਦ ੇਅਰਜ਼ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

11. ਨ4 ਚਰ ਿਕਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੰੁਦ ੇਹਨ? 

12. ਗਾਰਮ0ਟ ਦੀਆਂ ਿਸਲਾਈਆਂ ਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

13. ਸਧਾਰਣ ਿਸਲਾਈ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਇੰਚ ਿਵੱਚ ਬਖੀਏ ਦੇ  ਿਕੰਨ<  ਸਿਟਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? 

14.  ਗਾਰਮ0ਟ ਦੀ ਪੈਿਕੰਗ ਸਮO ਡੱਬੇ ਿਵਚ ਗਾਰਮ0ਟ ਰੱਖਣ  ਤ& ਪਿਹਲ� ਕੀ ਿਵਛਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ  ਗਾਰਮ0ਟ 

ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵ?ੇ 

15. ਕਪੜੇ ਦੀ ਿਸਲਾਈ ਕਰਦ ੇਸਮO ਕਰੀਜ ਨੰੂ ਿਬਠਾਉਣ ਲਈ ਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤ& ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ?  

16. ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮੇ ਲਈ ਿਕੰਨ<  ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ? 

17. ਕੀ ਪੇਪਰ ਪੈਟਰਨ ਤ& ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ? 

18. ਗਰੇਨ ਲਾਈਨ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

19. ਰੇਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮ0ਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸੋ। 

20. ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਦਾ ਕਈੋ ਇਕ ਗੁਣ ਦੱਸੋ। 

 

 

 

 

 



 

Multiple choice question answer 

1. ਗਾਰਮ0ਟ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਲਾਈਆ ਂਨੰੂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਿਕਹੜੀ ਹੈ? 

a) ਡਬਲ ਸੂਈ ਮ�ੀਨ 

b) ਓਵਰ ਲਾਕ ਮ�ੀਨ 

c) ਘਰੇਲੂ ਮ�ੀਨ 

d)  ਬਟਨ ਹੋਲ ਮ�ੀਨ 

2. ਗਰੀਿਡੰਗ ਦੇ ਢੰਗ ਦੱਸੋ  

a) ਕੰਿਪਊਟਰ ਨਾਲ 

b) ਹੱਥ� ਨਾਲ਼ 

c) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵO। 

d) ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ6 

3. ਜਨਾਨਾ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਡਰਾਫਿਟੰਗ ਲਈ ਮੱੁਖ ਨਾਪ ਿਕਹੜੇ ਹਨ? 

a) ਤੀਰਾ  

b) ਕਮੀਜ ਦੀ ਲੰਬਾਈ  

c) ਛਾਤੀ ਕਮਰ,ਿਹਪ ਦੀ ਗੁਲਾਈ 

d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

4. ਇੱਕ ਇੰਚ ਿਵੱਚ ਿਕੰਨ<  ਸ0ਟੀਮੀਟਰ ਹੰੁਦੇ ਹਨ? 

a) 2.5 

b) 2 

c) 2.54 

d) 1 

5. ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਿਕਹੋ ਿਜਹੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

a) ਮੋਟੇ ਅਤ ੇਭਾਈ ਸਤਹ; ਵਾਲੇ 

b) ਜਾਲੀਦਾ 

c) ਨਰਮ ਅਤੇ ਹਲਕੀ ਸਤਹ; ਵਾਲੇ 

d) ਰੇ�ਮੀ 

6. ਸਰੀਿਰਕ ਨਾਪ ਿਕਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

a) ਲੰਬਾਈ ਵੱਲ&  



b) ਚੌੜਾਈ ਵੱਲ&  

c) ਕਰਮਬੱਧ ਤਰੀਕ ੇਰਾਹ6 

d) ਗੋਲਾਈ ਵਲ& 

7. ਕੋਰਡ ਮ�ੀਨ ਿਕਸ ਕੰਮ ਆJਦੀ ਹੈ? 

a) ਿ਼ਜਗ ਜ0ਗ ਟ�ਕ ੇਲਗਾਉਣ ਦ ੇ

b) ਡੋਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇ

c) ਿਸਲਾਈ ਕਰਨ ਦ ੇ

d) ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਦ ੇ

8. ਮਨੁਖੀ �ਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ Mਤੇ ਿਕੰਨਾ ਤੱਤ� ਦਾ ਪ2ਭਾਵ ਪ0ਦਾ ਹੈ? 

a) ਖਾਣ ਪੀਣ 

b) ਵੰ� ਪ2ਭਾਵ 

c) ਦੇ� ਅਤ ੇਪ2�ਤ ਦਾ ਜਲਵਾਯ ੂ

d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

9. ਸਟ0ਡਰਡ ਨਾਪ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਨੰੂ ਵੱਡੇ ਜ� ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਿਵੱਚ ਗਰੇਡ ਕਰਨ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

a) ਗਰੇਿਡੰਗ 

b) ਲੇ ਆਊਟ 

c) ਪੈਟਰਨ 

d) ਰੇਡੀਮੇਡ 

10.  ਗਰੇਡ ਕਰਨ ਨੰੂ ਕੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

a) ਗਰੇਿਡੰਗ 

b) ਲੇ ਆਊਟ 

c) ਪੈਟਰਨ 

d) ਰੇਡੀਮੇਡ 

11. ਸੂਈਆ ਂਿਕਨ<  ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆ ਂਹਨ? 

a) ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆ ਂ

b) ਮ�ੀਨ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆ ਂ

c) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵO 

d) ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ6 



12. ਵਸਤਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਰੇਜ਼ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

a) ਬਸਤਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 

b) ਵਸਤਰ ਦੀ ਿਸਲਹਟ 

c) ਵਸਤਰ ਦਾ ਰੰਗ 

d) ਵਸਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ 

 

13. ਿਵਕਰੀ ਨੰੂ ਪ2ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆ ਂਿਵੱਚ& ਿਕਹੜੇ ਢੰਗ ਹਨ? 

a) ਮੱੁਲ ਦੀ ਕਟਤੌੀ 

b) ਫੈ�ਨ �ੋਅ 

c) ਸਜਾਵਟੀ ਿਖੜਕੀ 

d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। 

 

14. ਨੀਡਲ ਥਰੈਡਰ ਿਕਸ ਕੰਮ ਆJਦਾ ਹੈ 

a)  ਸੂਈ ਿਵਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਦ ੇ

b) ਕਾਜ ਕਰਨ ਦ ੇ

c) ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਦ ੇ

d) ਟੱਕ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇ

 

15. ਡਬਲ ਸੂਈ ਮ�ੀਨ ਿਕਸ ਕੰਮ ਆJਦੀ ਹੈ? 

a) ਕਢਾਈ ਕਰਨ ਦੇ। 

b) ਓਵਰ ਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ। 

c) ਬਟਨ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇ

d) ਦੂਹਰਾ ਬਖੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

True /false 

1. ਹਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤ& ਿਭੰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

2. ਬਟਨ ਹੋਲ ਮ�ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

3. ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੇਆਊਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤ& ਘੱਟ ਕਪੜੇ ਿਵੱਚ ਪੁ�ਾਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

4. ਔਰਤ� ਦਾ ਤੀਰਾ ਮਰਦ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

5. ਰੇਡੀਮੇਡ ਕਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਿਵੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਮਾਇਨ<  ਨਹੀ ਰਖਦੀ। 

6. ਮਰਦ� ਦ ੇਛਾਤੀ ਅਤ ੇਕਮਰ ਿਵਚ ਦਸ ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

7. XL ਤ& ਭਾਵ extra large  ਹੈ। 

8. ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਹਮੇ�� ਿਸਦ ੇਪਾਸੇ ਤ& ਕਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

9. ਆਡਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾੜ ਕ ੇਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕਾਣ ਪੈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

10. ਪਤਲੇ ਜ� ਜਾਲੀਦਾਰ ਕਪੜੇ ਥੱਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਰਖ ਕੇ ਿਸਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

11. ਡ2ੈਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਗਲੇ ਤ& ਲੈ ਕੇ ਹੇਠ� ਫੱਟ ੇ ਤੱਕ ਲਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

12. ਿਖੜਕੀ ਪ2ਦਰ�ਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜ� ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਿਵ�ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

13. ਕੁਆਿਲਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਪੜੇ ਦਾ ਿਡਜ਼ਾਈਨ ਿਤਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

14.  ਰੇਸ਼ੇ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਰੇ�ੇ ਨੰੂ ਿਮਲਾ ਕੇ ਕਪੜੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਈ /ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

15. ਕਪੜਾ ਫ�ੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹ6 ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fill ups- 

1.  ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਗੁਣ� ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕਪੜੇ ਦੀ....... ਅਖਵਾJਦਾ ਹੈ। 

2. ਕੱਪੜੇ ਦ ੇਦੇ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਸਮO,  ਰੰਗਦਾਰ ਚਾਕ ਨਾਲ  ਕਪੜੇ ਦ.ੇ...... ਪਾਸੇ ਲਗਾਏ ਜ�ਦ ੇਹਨ। 

3. ਧਾਗੇ ਦੀ ਮੁਟਾਈ ....... ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

4. ਮ�ੀਨ ਦਾ ਬਖੀਆ ਆਮ ਿਸਲਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਚ ਿਵੱਚ ਤਕਰੀਬਨ .   ........ਸਿਟਚ ਦੇ ਿਹਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 

ਹੈ। 

5. .........ਿਵਭਾਗ ਿਵਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪੀਸਾ ਨੰੂ ਇਕ ਗੰਢ ਿਵੱਚ ਬੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਿਕ ਹਰੇਕ ਪੀਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ 

ਿਟਕਟ� ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਸਕਣ। 

6. ਬਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ............ਖਰੀਦਣ ਸਮO ਕਪੜੇ ਦੀ ਿਕਸਮ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਅਰਜ ਦਾ ਿਗਆਨ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

7. ........ਮ�ੀਨ ਰਾਹ6 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸੋਖੇ, ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਟਨ ਲਗਾਏ ਜ�ਦ ੇਹਨ। 

8. ਗਰੇਿਡੰਗ ਹੱਥ� ਨਾਲ ਜ�.......... ਰਾਹ6 ਵੀ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

9. ਕੱਪਿੜਆ Mਪਰ ...... ਦਆੁਰਾ ਿਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ� ਦਆੁਰਾ ਵੱਖਰੇ- ਵੱਖਰੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਨੰੂ ਧੋਣਾ, ਪ2ੈਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 

ਸੰਭਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। 

10.  ....... ਨੰੂ ਪ2ੋਤਸਾਿਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ� ਨੰੂ ਨਵO, ਰੌਿਚਕ ਅਤੇ ਪ2ਭਾਵ�ਾਲੀ ਤਰੀਕ ੇਅਪਣਾJਦੇ ਹਨ। 

11. ਸਰੀਿਰਕ ਨਾਪ ......... ਿਵੱਚ ਵੰਿਡਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

12. (M) ਤ& ਭਾਵ ਹੈ...........। 

13. ਓਵਰਲਾਕ ਮ�ੀਨ ਿਵੱਚ ........ ਧਾਗੇ ਪ0ਦੇ ਹਨ। 

14. ਡੱਬੇ ਿਵਚ ਗਾਰਮ0ਟ ਰੱਖਣ ਤ& ਪਿਹਲ� ਹੇਠ� ......... ਕਾਗਜ ਿਵਛਾ ਕੇ ਰੱਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਜੋ ਕੱਪੜਾ ਗੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

15. ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰ0ਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਸੁਹਰਤ ਵੀ ਿਕਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ . ਕੱਪੜੇ ਦੀ ............... ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Match the following 

1 ਔਵਰਲਾਕ ਮ�ੀਨ 

 

ਬਲਾਕ ਪੈਟਰਨ ਿਵੱਛਾ ਕੇ ਕਪੜੇ ਤੇ ਲੇਆਉਟ ਬਣਾਉਣਾ 
 

2 ਡਬਲ ਸੂਈ ਮ�ੀਨ 

 

ਕਪੜੇ ਤ ੇਿਜਗ-ਜੈਗਕਰਨ ਲਈ 

 

3 ਕੋਰਡ ਮ�ੀਨ 

 

ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤ ੇਕੱਪੜ ੇਦੀਆਂ ਕਈ ਤੈਹ� ਨੰੂ  ਤ ੇਇੱਕ ੋ

ਸਮO ਕਟਣਾ। 
 

4 ਬਲਾਕ ਲੇਆਉਟ 

 

              ਲੰਬਾਈ, ਚੌੜ;ਾਈ,  ਗੁਲਾਈ ਦ ੇਨਾਪ 

 

5 ਿਜਗ-ਜੈਗ ਮ�ੀਨ। 
 

ਹੱਥ ਦੀ ਸੂਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਿਗਆਂ Jਗਲ ਤੇ 

ਪਾਉਣਾ 
 

6 ਿਟਕਿਟੰਗ 

 

ਗਾਰਮ0ਟ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਿਸਲਾਈਆਂ ਿਵਚ& ਲਟਕਦੇ 

ਧਾਿਗਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ। 
 

7 ਸੱੁਕੀ ਧੂੜ 

 

ਮ�ੀਨ ਿਵੱਚ ਦੋ ਸੂਈਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ । 
 

8 ਫੈ�ਨ �ੋਅ, ਫੈ�ਨ 

ਪੱਤਰਕਾਰੀ 
 

ਸਭ ਤ& ਪਿਹਲ� ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਮੂਨ<  ਦਾ ਖਾਕਾ, 

ਿਜਸ ਤ& ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ 

ਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ। 
 

9 ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ 

ਕਟਰ 

 

ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਲੋ 

ਿਵੱਚ ਿਭJ ਕੇ ਸਕ�ਨ ਵਾ�ਰ ਰਾਹ6 ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਧੁਲਾਈ 

ਕਰਨਾ। 
 

10 ਅੰਗੂਸਤਾਨਾ 
 

               ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ(Extra large) 

 

11 ਨੀਡਲ ਥਰੇਡਰ 

 

ਸੂਈ ਿਵਚ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ 

 

12 ਮਾਸਟਰ ਪੈਟਰਨ 

 

ਕਪੜੇ ਦ ੇਕੱਟੇ ਹੋਏ ਭੀ ਸਾਨੰੂ ਇਕ ਗੰਢ ਿਵਚ ਬੰਿਨ; ਆ 



ਜਾਣਾ। 
 

13               �ਰੀਿਰਕ ਨਾਪ ਿਵਕਰੀ ਪ2ੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਢੰਗ 

 

14                     XL ਮ�ੀਨ ਨਾਲ ਫੈਸੀ ਡੋਰੀ ਲਗਾਉਣ। 
 

15 ਸਿਥਰ ਧੂੜ 

 

ਬੁਰ� ਨਾਲ ਰਗੜ ਕੇ ਕਪੜੇ ਸਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10+2  ਸਟ�ੀਮ : ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ    ਟਰੇਡ : ਗਾਰਮ�ਟ ਮੇਿਕੰਗ 

ਿਵਸ਼ਾ : ਯੂਿਨਟ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ( Unit Management )   ਪੇਪਰ ਕੋਡ  : 097 

Part-2 (Very Short Que-Ans) 

1} ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  ? 

2} ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਿਕੰਨ<  ਤਰ;� ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ   ? 

3} ਪੰੂਜੀ ਿਕੰਨੀ ਤਰ;� ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  ? 

4} ਲੇ-ਆਊਟ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 

5} ਕੁਆਿਲਟੀ ਕੰਟ2ੋਲ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 

6} ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥ� ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਿਲਖੇ  l  

7} ਓਵਰਲੋਕ ਮਸ਼ੀਨ ਿਕਸ ਕੰਮ ਆJਦੀ ਹੈ  ? 

8} ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ (Marketing) ਕੀ ਹੈ ? 

9} ਗਾਰਮ0ਟ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨ� ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੇ  l  

10} ਮਰਚ0ਡਾਈਿਜ਼ੰਗ (Merchandising) ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?  

11} ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪ0ਦਾ ਹੈ  ? 

12} ਕੁਆਿਲਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੌਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ? 

13} ਪ2ੈਸ� ਿਕੰਨੀਆਂ ਿਕਸਮ� ਦੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ  ? 

14} ਡ2ਾਫਿਟੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦੋ ਔਜ਼ਾਰ� ਦੇ ਨ� ਿਲਖੋ  l 

15} ਮਸ਼ੀਨ� ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਿਕਹੋ ਿਜਹਾ ਕੱਪੜਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ   ? 



16} ਵਸਤਰ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜ�ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਿਕਹੜੇ ਹਨ  ? 

17} ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਕੰਨ<  ਪ2ਕਾਰ ਦੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ  ? 

18} ਫਰ0ਚਾਈਜ਼ (Franchise) ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 

19} ਪ2ਚੂਨ ਪ2ਬੰਧਨ (ਿਰਟੇਲ ਮੈਨ< ਜਮ0ਟ)ਤ&  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 

20} ਮੱੁਢਲੇ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ(First aid material) ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦੋ ਚੀਜ਼� ਦੱਸੋ  l 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Part-3( Que-Ans-3marks) 

1} ਗਾਰਮ0ਟ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  ? 

2} ਿਵੱਤੀ ਪ2ਬੰਧ ਕੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  ? 

3} ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ?  

4} ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਟ2ੇਿਨੰਗ ਦੇਣੀ ਿਕJ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  ? 

5} ਗਾਰਮ0ਟ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਿਕਵO ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ?  

6} ਗਾਰਮ0ਟ  ਇੰਡਸਟਰੀ ਿਵਚ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ  ? 

7} ਗਾਰਮ0ਟ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ? 

8} ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰ� ਿਵੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ? 

9} ਇਕਾਈ ਿਵੱਚ ਮੱੁਢਲੇ ਉਪਚਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ(First aid material) ਲਈ ਲੋੜ6ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਿਲਖੇ l  

10} ਕਾਰੀਗਰ� ਨੰੂ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਰੱਖਣਾ ਿਕJ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ  ? 

11} ਚੰਗੀ ਲੇ-ਆਉਟ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਿਵੱਚ ਿਕਵO ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ?  

12} ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਮੈਨ< ਜਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੱਸੋ  l 

13} ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਸਰੋਤ ਹਨ  ? 

14} ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਿਵੱਚ ਅੰਤਰ ਿਲਖੋ  l 



15} ਗਾਰਮ0ਟ ਉਦਯੋਗ ਿਵੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸ�ਭ ਸੰਭਾਲ ਸ�ਭ ਸੰਭਾਲ ਿਕਵO ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ  ? 

16} ਗਾਰਮ0ਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਿਵੱਚ ਕੁਆਿਲਟੀ ਕੰਟ2ੋਲ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਸੰਬੰਧੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ l 

17} ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਿਕJ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? 

18} ਮ�ੀਨ� ਅਤੇ ਯੰਤਰ� ਦੀ ਚੋਣ ਲੋੜ ਮੁਤਾਿਬਕ  ਿਕJ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? 

19} ਪ2ਚੂਨ ਪ2ਬੰਧਨ (ਿਰਟੇਲ ਮੈਨ< ਜਮ0ਟ)ਤ&  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? ਇਸਦੇ  ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ?  

20} ਇਕਾਈ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਦਿਸਆਂ ਤ& ਿਕਵO ਬਿਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

                             Part-1(Multiple Choice Que-Ans) 

1} ਲੇ-ਆਊਟ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 

a) ਜਗ;ਾ ਦੀ ਠੀਕ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤ& 

b) ਪੈਿਕੰਗ ਦਾ ਪ2ਬੰਧ   

c) ਕੰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਚਾਲ    

 d)  ਕੋਈ ਨਹ6   

2} ਓਵਰਲਾਕ ਮਸ਼ੀਨ ਿਕਸ ਕੰਮ ਆJਦੀ ਹੈ ?   

a) ਪੀਕੋ ਕਰਨ ਲਈ   

b) ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਿਫਿਨਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ   

c) ਿਸਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ        

d)  ਕੋਈ ਨਹ6   

3} ਸਾਇਜ਼ ਲੈਟਰ ਕੋਡ “L” ਕੀ ਹੈ  ? 



a) Large 

b) Extra Large 

c) Length        

d)  ਕੋਈ ਨਹ6   

4} ਸੇਲਜ਼ ਪ2ੋਮੋਸ਼ਨ (Sales Promotion) ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ  ? 

A) ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ  ਦੇ ਗੁਣ   

b) ਸੇਲ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ   

c) ਸੇਲ  ਿਵੱਚ ਘਾਟਾ        

d) ਕੋਈ ਨਹ6   

5} ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੰੂ ਿਕਹੜੀ ਪੰੂਜੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ?  

a) ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੰੂਜੀ   

b) ਸਥਾਈ ਪੰੂਜੀ   

c) ਅਸਥਾਈ ਪੰੂਜੀ       

d) ਕੋਈ ਨਹ6   

6} ਕੁਆਿਲਟੀ ਤ& ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?  

a) ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ   

b) ਕੱਪੜੇ ਨੰੂ ਪ2ੈੱਸ ਕਰਨਾ  

c) ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਗੁਣ� ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਉਣਾ      

d) ਕੋਈ ਨਹ6   



7} ‘ ਕੀ ? ਿਕੱਥੇ ? ਅਤੇ ਕਦ& ? ਕੀਤਾ ਜਾਵ ੇ….’ਇਹ ਪ2ਬੰਧ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਿਹੱਸਾ ਹਨ ? 

a) ਿਵJਤਬੰਦੀ (Planning) 

b) ਸੰਗਠਨ (Organisation) 

c) ਿਨਗਰਾਨੀ(Control)             

d) ਕੋਈ ਨਹ6   

8} ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥ� ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ । 

a) ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਥਤੀ   

b) ਬਹੁਤ ਸਮ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ   

 c) ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਸੇਫਟੀ ਗਾਰਡਜ਼        

d) ਕੋਈ ਨਹ6 

9} ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ& ਿਕਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ? 

a) ਜ਼ਮੀਨ   

b) ਮਸ਼ੀਨਰੀ   

c) ਕੱਚਾ ਮਾਲ                     

d)  ਕੋਈ ਨਹ6   

10} ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੱੁਖ ਸਰੋਤ ਿਕਹੜੇ ਹਨ  ? 

a) ਆਂਤਿਰਕ ਸਰੋਤ   

b) ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ   

c) ਆਂਤਿਰਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ ਦੋਵO   



d) ਕੋਈ ਨਹ6   

11} ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਨਕਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਿਲਖੇ ਜ�ਦੇ ਹਨ ।  

a) ਕੈਸ਼ ਬੁੱ ਕ   

b) ਵਹੀ ਖਾਤਾ   

c) ਿਬੱਲ             

d) ਕੋਈ ਨਹ6 

12} ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ& ਿਕਹੜੇ ਹਾਦਿਸਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? 

a) ਅਿਗਆਨਤਾ  

b) ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਦਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣਾ  

c) ਬਹੁਤ ਸਮ� ਕੰਮ ਕਰਨਾ  

d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ   

 13} ਇਸ ਿਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਨ; � ਰਾਹ6 ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਿਮਲਦੀ  ਹੈ।   

a) ਸਮO ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ  ਭੁਗਤਾਨ   

b) ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭਗੁਤਾਨ   

c) ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੱਤਾ        

d) ਕੋਈ ਨਹ6   

14} ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਿਕJ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ  ? 

 a) ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਿਵੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ 

b)  ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ  



c) ਸਮO ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ  

d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

15} ਉਦਯੋਿਗਕ  ਇਕਾਈ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੱੁਖ ਲੋੜ� ਕੀ ਹਨ  ? 

A) ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਚੋਣ 

b)  ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਿਕਸਮ  

c) ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਨ�            

d) ਕੋਈ ਨਹ6   

 

 

 

 

 

 

 

ਖਾਲੀ ਥਾਵ� ਭਰੋ  । 

1}ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪੰੂਜੀ ਨੰੂ …………. ਪੰੂਜੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ  । 

2}ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਗੁਣ� ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ……………. ਅਖਵਾJਦਾ ਹੈ  । 



3}ਕੰਮ ਦੀ ……… ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਕ ਚੰਗੀ ਲੇ ਆਊਟ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ  । 

4}ਪ2ਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ…………… ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ । 

5}ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ……………..ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ  । 

6}ਕੰਨ� ਨੰੂ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨ� ਤ& ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਨ� ਿਵੱਚ ਰੰੂਈ ਜ�………..ਪਲੱਗ ਪਾਓ  । 

7}ਮੱੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ(First aid material)ਨੰੂ ਇਕ ਬਕਸੇ ਿਵਚ ਰੱਿਖਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਿਜਸ Mਪਰ…….ਦਾ 

ਿਨਸ਼ਾਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।  

8}ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕਈ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲਈ………. ਦੇ ਿਨਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ੇਹੰੁਦੇ ਹਨ  । 

9}ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸਹੀ ਿਵੱਥ ਨਾਲ ਇਕ ਤ� ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਠੀਕ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ……..ਤ& ਵੀ 

ਬਚਾਅ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

10}ਕੱਪੜੇ ਜ� ਵਸਤਰ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਉਸਦੀ ਚੰਗੀ …………… ਤੇ ਹੀ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

11}ਕੁਆਿਲਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ………..ਕਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ।  

12}ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਦੋ ਮੱੁਖ ਸਰੋਤ, ਆਂਤਿਰਕ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ………. ਸਰੋਤ ਹਨ  । 

13}ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ ਿਪੰਨ� ਨੰੂ ……….ਿਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।   

14}ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਿਵਚ …………ਮਸ਼ੀਨ� ਤ& ਕੰਮ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ।  

15}ਿਜਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ;� ਿਤਆਰ ਨਹ6 ਹੰੁਦੇ, ਉਨ; � ਨੰੂ………. ਦੌਰਾਨ ਿਨਪੰੁਨ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ  ਹੈ। 

 

 

ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ& ਸਹੀ/ਗ਼ਲਤ ਦੱਸੋ  । 

1}ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ& ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਆਯਾਤ ਲਾਈਸ0ਸ  ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ6 ਹੰੁਦੀ   । 



2}ਿਮੱਟੀ ਘੱਟੇ ਤ& ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ� ਨੰੂ ਵੈਿਕਊਮ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।   

3}ਕ0ਚੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਚ� ਨੰੂ ਤੇਲ ਦੇ ਕੇ ਫੇਰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

4}ਕੁਆਿਲਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਮੇਸ਼� ਤਰੁਟੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਖਦਾ ਅਤੇ ਦੂਰ ਕਰਵਾJਦਾ ਹੈ । 

5}ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ(Fire Extinguishers) ਿਵੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨ< ਟ ਦਾ ਘੋਲ ਭਿਰਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।   

6}ਬਟਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਕਾਜ ਵੀ ਬਣਾJਦੀ ਹੈ  । 

7}ਿਬਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਟਰ(Electric cutter)ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤੈਹ� ਨੰੂ ਇਕਸਾਰ ਨਹ6 ਕੱਟ ਸਕਦਾ। 

8}ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤ& ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਬਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰ� Mਪਰ ਪਾਣੀ ਸੱੁਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਨ ਸਿਵੱਚ ਤੁਰੰਤ 

ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

9}ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੰੂ ਕੰਮ ਿਵੱਚ ਿਨਪੰੁਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟ2ੇਿਨੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ       

10}ਪ2ਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰੂਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ6 ਹੰੁਦੀ   

11}ਇਕਾਈ ਦੀ ਚੰਗੀ ਲੇ ਆਊਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਿਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੰੁਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਿਵੱਚ 

ਰੁਕਾਵਟ ਨਹ6 ਹੰੁਦੀ  । 

12}ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਿਹਸਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਸਹਾਇਕ ਿਕਤਾਬ ਹੈ  । 

13}ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਿਕਿਰਆ ਹੈ । 

14}ਕੱਪੜੇ ਜ� ਵਸਤਰ ਦੀ ਕੁਆਿਲਟੀ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਸੇਲ Mਤੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਪ2ਭਾਵ ਨਹ6 ਪ0ਦਾ । 

15} ਗਾਰਮ0ਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਿਵਚ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਮਸ਼ੀਨ� ਤ& ਕੰਮ ਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ । 

 

 

 



 

Match the following 

1 ਵਹੀ ਖਾਤਾ   ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੀ ਜ�ਚ   

2 ਿਡਜ਼ਾਈਨਰ ਪੈਿਕੰਗ ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਖਰਚਾ   

 

3 ਲੇ ਆਊਟ   ਦੋ ਜ� ਦੋ ਤ& ਵੱਧ ਬੰਿਦਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣਾ   

 

4 ਕੁਆਲਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ      ਸੌਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤ� ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ   

 

5 ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ   ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਨਵO ਿਡਜ਼ਾਈਨ� ਨੰੂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ  

 

6 ਆਂਤਿਰਕ ਭਰਤੀ ਸਰੋਤ      ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਵਭਾਗ� ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼� ਸਬੰਧੀ ਵਰਣਨ   

7 ਕੰਮ ਦਾ   ਮੁਲ�ਕਣ   ਮਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਣਾ   

 

8 ਕੁਆਿਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ     ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫ਼ਤਰ , ਿਵਿਗਆਪਨ   

 

 

9 ਭਾਈਵਾਲੀ   ਦੋ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰ� ਦਾ ਆਪਸ ਿਵੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ   

 

10 ਇੰਡਸਟ2ੀਅਲ ਿਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ   ਿਹਸਾਬ ਿਕਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੱੁਖ ਿਕਤਾਬ 

 

11 ਕੱਚਾ ਮਾਲ   ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਤ& ਪਿਹਲ� ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ   

 

12 ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨ     ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਥ� ਦੀ ਿਵJਤਬੰਦੀ   

 

13 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੰੂਜੀ   ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਿਵਵਹਾਰ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ2ਗਤੀ ਿਰਪੋਰਟ 

 

14 ਸਟੋਰ ਕੀਪਰ   ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ 



 

15 ਿਜ਼ਲ;ਾ ਉਦਯੋਗ  ਸ0ਟਰ     ਉਤਪਾਦ ਿਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


