
ਸ਼ੇਣੀ ਦਸਵ  

ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਿਸਲਾਈ 

ਸਮ : 2 ਘੰਟੇ         ਿਲਖਤੀ : 40 ਅੰਕ 

ਪਯੋਗੀ: 50 ਅੰਕ 

INA: 10 ਅੰਕ 

ਕੁੱ ਲ: 100 ਅੰਕ 

ਪਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ 

2022-23 

1. ਸੋਲ  (16) ਪਸ਼ਨ  ਦਾ ਇੱਕ ਿਲਖਤੀ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ।  

2. ਪਿਹਲੇ 5 ਪਸ਼ਨ (1-5) ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਿਕਸਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। । ਹਰ ਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ ਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤ ਇੱਕ ਵਾਕ ਤੱਕ ਦੇ ਤਰ ਵਾਲੇ ਜ  ਖਾਲੀ ਥ  ਭਰੋ ਜ  

ਠੀਕ/ਗਲਤ ਜ  ਬਹੁ-ਭ ਤੀ ਤਰ  ਵਾਲੇ, ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ  ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  5%1=5 

3. ਅਗਲੇ ਦਸ (10) ਪਸ਼ਨ (6-15) ਛੋਟੇ ਤਰ  ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਸ਼ਨ 3 ਅੰਕ  ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਇਹਨ  ਪਸ਼ਨ  ਦਾ ਤਰ ਲਗਭਗ 60-80 ਸ਼ਬਦ  ਿਵੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।  10%3=30 

4. ਪਸ਼ਨ ਨੰ. ਸੋਲ  (16) ਪੰਜ (5) ਅੰਕ  ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ 100% ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਦਾ ਤਰ 150-200 ਸ਼ਬਦ  ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।     1%5=5 

ਪਾਠ-ਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ਨ  ਅਤੇ ਅੰਕ  ਦੀ ਵੰਡ 

 

ਪਸ਼ਨ  ਦੀ 

ਿਕਸਮ 

ਅੰਕ ਪਤੀ 

ਪਸ਼ਨ 

ਪਸ਼ਨ  ਦੀ 

ਸੰਿਖਆ 

ਪਾਠ ਕਮ ਦੇ ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ 

ਲੜੀ ਨੰ. 

1 ਅਤੇ 2 

ਿਵੱਚ 

ਲੜੀ ਨੰ. 

3 ਅਤੇ 4 

ਿਵੱਚ   

ਲੜੀ ਨੰ. 

5,6, 7 

ਅਤੇ 8 

ਿਵੱਚ 

ਵਸਤੂਿਨਸ਼ਠ 1  ਅੰਕ 5 2 1 2 5 

ਛੋਟੇ ਤਰ  

ਵਾਲੇ 

3 ਅੰਕ 10 4 3 3 30 

ਿਨਬੰਧਾਤਮਕ 5 ਅੰਕ 1 - - 1 5 

ਕੁੱ ਲ 16 6 4 6 40 

  

 



 

ਪਸ਼ਨਪੱਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ (ਪਯੋਗੀ) 

ਸਮ  3 ਘੰਟ ੇ        ਕੁੱ ਲ ਅੰਕ:50 

ਨਟ : ਇੱਕ ਗਰੱੁਪ ਿਵੱਚ 25 ਤ ਵੱਧ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਨਹ  ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 

1. ਿਰਕਾਰਡ, ਨਟ ਬੁੱ ਕ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ……………………………….5 ਅੰਕ 

2. ਪੈਕਟੀਕਲ ਨੰ. 1 ਅਤੇ 3 ਅਧਾਿਰਤ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਕਟੀਕਲ……………………………….5 ਅੰਕ 

3. ਪੈਕਟੀਕਲ ਨੰ. 2 ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ …………………………………5 ਅੰਕ 

4. ਪੈਕਟੀਕਲ ਨੰ. 4 ਅਤੇ 5 ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਕਟੀਕਲ …………………………15 ਅੰਕ 

5. ਪੈਕਟੀਕਲ ਨੰ. 7 ਤੇ ਅਧਾਿਰਤ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਕਟੀਕਲ …………………………..20 ਅੰਕ 

ਪੀਿਖਅਕ ਪਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਬਰ  ਦੀ  ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਆਪ ਕਰੇਗਾ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ਪਾਠ-ਕਮ (ਿਲਖਤੀ) 

1. ਰੇਸ਼ੇ, ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ। ਰੇਸ਼ੇ ਤ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ। 

2. ਰੇਿਸ਼ਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ 

ਅਤੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ। 

3. ਕੱਪਿੜਆਂ ਦੀ ਚੋਣ: ਚੋਣ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ।  

(1) ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ (ਰੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਸਬੰਧੀ) 

(2) ਮਨੱੁਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਕ (ਉਮਰ, ਪੇਸ਼ਾ, ਮੌਕਾ, ਫੈਸ਼ਨ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ 

ਸਹੂਲੀਅਤ) 

(3) ਹੋਰ ਕਾਰਕ (ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਕੀਮਤ) 

4. ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅੰਸ਼-ਰੇਖਾਵ , ਅਕਾਰ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਬਨਾਵਟ। ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਿਸਧ ਤ-

ਇੱਕਸੁਰਤਾ, ਅਨੁਪਾਤ, ਸੰਤੁਲਨ, ਲੈਅ ਅਤੇ ਬੱਲ।  

5. ਸਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ , ਆਮ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਉਹਨ  ਨੰੂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, 

ਸ਼ਟਲ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਿਫੱਟ ਕਰਨਾ।  

6. ਗੋਲਾਈ ਵਾਲੇ ਿਹੱਸੇ ਤੇ ਪਾਈਿਪੰਗ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਚੋਣ , ਪਲੀਟ  ਅਤੇ ਿਪਨਟੈਕਸ 

ਪਾਉਣਾ, ਖੁੱ ਲੀ ਪੱਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ।  

7. ਨਾਪ ਨੰੂ ਡਰਾਫਿਟੰਗ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ। ਨਾਪ ਦਾ ਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਡਰਾਫਿਟੰਗ ਬਣਾਉਣੀ 

ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ।  

8. ਰੌਪਰ, ਸਲਵਾਰ, ਕੁੜਤੇ ਅਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਡਰਾਫਿਟੰਗ। 

 

ਪਾਠ-ਕਮ (ਪਯੋਗੀ) 

1. ਗੋਲਾਈ ਤੇ ਪਾਈਿਪੰਗ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਲਗਾਉਣਾ , ਚੋਣ , ਪਲੀਟ  (ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕਸ) ਅਤੇ 

ਿਪੰਨਟੈਕਸ ਦੇ ਸਪਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨਾ। 

2. ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਟਲ ਖੋਲਣਾ ਅਤੇ ਿਫੱਟ ਕਰਨਾ।  

3. ਸਧਾਰਨ ਪੱਟੀ, ਖੁੱ ਲੀ ਪੱਟੀ ਇੱਕ ਟਾਕੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਦੋ ਟਾਕੀ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ। ਪੱਟੀ ਬੰਦ 

ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ-ਪੈ ਸ ਬਟਨ, ਹੱੁਕ ਤੇ ਆਈ, ਬਟਨ ਤੇ ਕਾਜ਼, ਜੰਜ਼ੀਰ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ 

ਵੈਲਕਰੋ ਟਪੇ ਲਗਾਉਣਾ।  

4. ਸਮੌਿਕੰਗ ਦੇ ਸਪਲ ਿਤਆਰ ਕਰਨ।  



5.  ਸਾਦੀ ਟਾਕੀ ਅਤੇ ਨਮੂਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਟਾਕੀ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਫ਼ ੂਕਰਨਾ।  

6. ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਾਰ ਦੇ ਕੱਪਿੜਆਂ (Fabrics) ਦੇ ਸਪਲ ਇੱਕਠ 

ਕਰਨ।  

7. ਰੌਪਰ, ਸਲਵਾਰ, ਕਮੀਜ਼, ਕੁੜਤਾ ਅਤੇ ਪਜਾਮੇ (ਸਾਦਾ ਜ  ਪਟਕਾਟ) ਦੀ ਡਰਾਫਿਟੰਗ, 

ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਿਸਲਾਈ।  

8. ਸੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੀਮ ਿਤਆਰ ਕਰਨੀ।  

*ਨਟ : ਆਂਤਿਰਕ ਮੁਲ ਕਣ ਲਈ ਿਨਧਾਿਰਤ 10 ਅੰਕ  ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠ ਦਰਜ ਅਨੁਸਾਰ 

ਹੋਵੇਗੀ: 

1. ਬੁੱ ਕ ਬੈਕ      : 2 ਅੰਕ 

2. ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਿਲਖਤੀ ਟੈਸਟ  ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਮੁਲ ਕਣ : 5 ਅੰਕ 

3. ਿਵਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਪਾਠਕਮ ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ :   

ਅਿਧਆਪਕ ਵੱਲ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਅਸਾਇਨਮਟ  :   3 ਅੰਕ 

  


