
    12
TH

 

NSQF 

 

(Agriculture,  Automotive, Apparel, Beauty & Wellness,  Construction, IT/ITes, 

Plumbling, Power, Physical Education, Retail, Tourism & Hospitality) 

 

 Time- 3 Hrs         Total Marks-40 

          I.N.A. 10 

Two year Pattern 

1. ਕੁੱ ਲ 22 ਪ��ਨ ਿਸਲੇਬਸ ਤ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ I ਪ��ਨ ਪੱਤਰ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਿਹੱਸ ੇਹੋਣਗੇ (ਭਾਗ 

1, ਭਾਗ 2 ਅਤੇ ਭਾਗ 3) ਪ��ਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਸਲੇਬਸ ਤ� ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ I 

ਭਾਗ 1-ਿਵੱਚ 12(ਬਹੁ ਿਵਕਲਪੀ , ਖਾਲੀ ਥਾਵ#, ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ , ਸਹੀ ਗ਼ਲਤ ) ਪ��ਨ �ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ 

ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ।  ਸਾਰੇ ਪ��ਨ ਕਰਨ)  ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ I ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦਾ +ਤਰ 

ਇੱਕ ਵਾਕ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ I 

ਭਾਗ 2- ਿਵੱਚ 7 ਛੋਟ ੇਜਵਾਬ ਦੇ ਪ��ਨ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਰੇਕ  ਦ ੇ 3 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ I ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨ# 

ਿਵੱਚ� ਕਈੋ  ਵੀ 6 ਪ��ਨ ਕਰੇਗਾ I ਪ��ਨ ਦੇ ਦੋ ਜ# ਵਧੇਰੇ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ I ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦਾ +ਤਰ, 

+ਤਰ �ੀਟ ਦ ੇਇੱਕ ਪੰਨ)  ਤ� ਵੱਧ ਨਹ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ I 

ਭਾਗ 3- ਿਵੱਚ 3 ਪ��ਨ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਰੇਕ  ਦ ੇ 5 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ।  ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨ# ਿਵਚ� ਕਈੋ 2 

ਪ��ਨ ਕਰੇਗਾ I ਹਰ ਪ��ਨ ਦਾ +ਤਰ, +ਤਰ �ੀਟ ਦ ੇਦ ੋਪੰਿਨਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾI 

Senior Secondary 12
TH

 

NSQF 

(Health Care) 

Time- 2hrs          Total Marks-25 

 I.N.A.-05 

Two year Pattern 

1. ਕੁੱ ਲ 16 ਪ��ਨ ਿਸਲੇਬਸ ਤ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ I ਪ��ਨ ਪੱਤਰ ਿਵਚ ਿਤੰਨ ਿਹੱਸ ੇਹੋਣਗੇ (ਭਾਗ 

1, ਭਾਗ 2 ਅਤੇ ਭਾਗ 3) ਪ��ਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਸਲੇਬਸ ਤ� ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ I 

ਭਾਗ 1- ਿਵੱਚ 8(ਬਹੁ ਿਵਕਲਪੀ ,ਖਾਲੀ ਥਾਵ#, ਿਮਲਾਨ ਕਰੋ ,ਸਹੀ ਗ਼ਲਤ ) ਪ��ਨ �ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ 

ਿਵਚ ਹਰੇਕ ਪ�ਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪ��ਨ ਕਰਨ)  ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇI ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦਾ +ਤਰ 

ਇੱਕ ਵਾਕ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ I 

ਭਾਗ 2- ਿਵੱਚ 6 ਛਟੋ ੇਜਵਾਬ ਦ ੇਪ��ਨ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਰੇਕ  ਦ ੇ 3 ਅੰਕ ਹਨ I ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨ# 

ਿਵੱਚ� ਕਈੋ ਵੀ 4 ਪ��ਨ ਕਰੇਗਾ I ਪ��ਨ ਦ ੇਦੋ ਜ# ਵਧੇਰੇ ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨI ਹਰੇਕ ਪ��ਨ ਦਾ +ਤਰ, 

+ਤਰ �ੀਟ ਦ ੇਇੱਕ ਪੰਨ)  ਤ� ਵੱਧ ਨਹ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ I 



ਭਾਗ 3- ਿਵੱਚ ਦ ੋਪ��ਨ ਹੋਣਗੇ ਿਜਸ ਿਵਚ ਹਰੇਕ  ਦੇ  5 ਅੰਕ ਹਨ I ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਹਨ# ਿਵਚ� ਕਈੋ 1 

ਪ��ਨ ਕਰੇਗਾ I ਹਰ ਪ��ਨ ਦਾ +ਤਰ, +ਤਰ �ੀਟ ਦ ੇਦ ੋਪੰਿਨਆਂ ਤ� ਵੱਧ ਨਹ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ I 


