
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ (Question Bank) NSQF 

ਜਮਾਤ (Class) : ਬਾਰਵ ੀਂ (12th) 

ਟ੍ਰੇਡ (Trade): ਪ੍ਾਵਰ (ਦੋ ਸਾਲਾੀਂ) (Power) 
Multiple choice Questions:-  
 

1. ਕਕਸੇ ਤੱਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟ੍ੇ ਕਣ ਨ ੂੰ  T ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ।  

(ਓ) ਐਟ੍ਮ   (ਅ) ਅਣ   (ੲ) ਕਨਊਕਲ ਅਸ   (ਸ) ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ 

2. ਪ੍ਰਮਾਣ  ਬਕਣਆ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ   

(ਓ) ਕਸਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨ  (ਅ) ਕਸਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੋ੍ਨ  (ੲ) ਕਸਰਫ ਕਨਊਟ੍ਰੋਨ  (ਸ) ਸਾਰੇ ਹ  

3. ਘਰੇਲ  ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਪ੍ਲਾਈ ਹੈ । 

(ਓ) 110-120ਵ    (ਅ) 120-130ਵ  (ੲ) 220-230ਵ   (ਸ) 400-440ਵ  

4. ਹੇਠਾੀਂ ਕਦੱਤੇ ਕਵੱਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਇੱਕ ਕਕਕਰਆਸ਼ ਲ ਭਾਗ ਹੈ। 

(ਓ) ਕਵਰੋਧ   (ਅ) ਪ੍ਰੇਰਕ  (ੲ) ਟ੍ਰਾੀਂਕਿਸਟ੍ਰ  (ਸ) ਸਮਰੱਥਾ 

5. ਇੱਕ ਕਮਲ  ਵਾਟ੍ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। 

(ਓ) 1/10 ਵਾਟ੍  (ਅ) 1/100 ਵਾਟ੍ (ੲ) 1/1000 ਵਾਟ੍  (ਸ) 1000 ਵਾਟ੍  

6. ਹੇਠਾੀਂ ਕਦੱਤੇ ਕਵੱਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮਕੈਨ ਕਲ ਕੂੰਪ੍ੋਨੈਂਟ੍ ਨਹ ੀਂ ਹੈ? 

(ਓ) ਵਾਈਬਰੇਟ੍ਰ  (ਅ) ਰ ਲੇਅ  (ੲ) ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਾਰ  (ਸ) ਸਕਵੱਚ 

7. ਇੱਕ ਸਮਾਨਾੀਂਤਰ ਪ੍ਲੇਟ੍ ਕੈਪ੍ਸ ਟ੍ਰ ਦ  ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗ  ਜੇਕਰ – 

(ਓ) ਪ੍ਲੇਟ੍ਾੀਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੱਡਾ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਪ੍ਲੇਟ੍ਾੀਂ ਕਵਚਕਾਰ ਥੋੜਹ  ਦ ਰ  ਹ ੂੰਦ  ਹੈ। 

(ਅ) ਪ੍ਲੇਟ੍ਾੀਂ ਕਵੱਚ ਛੋਟ੍ਾ ਖੇਤਰ ਅਤ ੇਪ੍ਲੇਟ੍ਾੀਂ ਕਵੱਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਾੜਾ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। 

(ੲ) ਪ੍ਲੇਟ੍ਾੀਂ ਦਾ ਛੋਟ੍ਾ ਖੇਤਰ ਅਤ ੇਉਚੱ ਲਾਗ  ਵੋਲਟ੍ੇਜ 

(ਸ) ਵੱਡ  ਪ੍ਲੇਟ੍ ਖੇਤਰ, ਵੱਡ  ਪ੍ਲੇਟ੍  ਦ  ਦ ਰ  ਅਤ ੇਘੱਟ੍ ਮ ੱਲ ਦਾ ਡਾਈਇਲੈਕਕਟ੍ਰਕ  

8. ਸ ਰ ਿ ਸਰਕਟ੍ ਕਵੱਚ ਕਰੂੰਟ੍ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। 

(ਓ) ਵੱਖਰਾ   (ਅ) ਉਹ   (ੲ) ਵੇਰ ਏਬਲ  (ਸ) ਆਮ 

9. ਪ੍ੈਰਲਲ ਸਰਕਟ੍ ਕਵੱਚ, ਵੋਲਟ੍ੇਜ ਹੈ। 

(ਓ) ਵੱਖਰਾ   (ਅ) ਊਹ   (ੲ) ਵੇਰ ਏਬਲ  (ਸ) ਆਮ 

10. 1 µ Fਇ ਕਵੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੇ ਚਾਰ ਕੈਪ੍ੇਸ ਟ੍ਰ ਸਮਾਨਾੀਂਤਰ ਕਵੱਚ ਜ ੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ।ਬਰਾਬਰ ਕ ੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗ । 

(ਓ) 4 µ F   (ਅ) 1 µ F  (ੲ) 0.25 µ F   (ਸ) 2 µ F 

11. ਪ੍ਾਵਰ ਕਡਸਟ੍ਰ ਕਬਊਸ਼ਨ ਕੂੰਪ੍ਨ  ਦੇ ਕੂੰਮ ਹਨ – 

(ਓ) ਸ਼ਕਤ  ਦ  ਖਰ ਦ (ਅ) ਸ਼ਕਤ  ਦ  ਵੂੰਡ (ੲ) ਊਰਜਾ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ (ਸ) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

12. ਪ੍ੇਂਡ  ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦ  ਫ ਡਰ ਪ੍ਰਣਾਲ  ਵਰਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ। 

(ਓ) ਰੇਡ ਅਲ   (ਅ) ਆਪ੍ਸ ਕਵੱਚ ਜ ੜੇ   (ੲ) ਕਰੂੰਗ ਮੇਨ ਕਸਸਟ੍ਮ (ਸ) ਕੋਈ ਨਹ ੀਂ  

13. ਕਡਸਟ੍ਰ ਕਬਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦ ਆਰਾ ਕਬਜਲ  ਦਾ ਸੂੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

(ਓ) ਸਹ ਲਤ ਦੇ ਫਰੈਂਚਾਈਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ  ਕਹੱਕਸਆ ਲਈ ਕੂੰਡਕਟ੍ਰ 

(ਅ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹੱਕਸਆੀਂ ਲਈ ਪ੍ਾਈਪ੍ਲਾਈਨ 

(ੲ) ਉਪ੍ਯੋਗਤਾਵਾੀਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹੱਕਸਆੀਂ ਲਈ ਕਵਤਰਕ 

(ਸ) ਉਪੱ੍ਰ ਵਾਕਲਆੀਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵ  ਨਹ ੀਂ  

14. ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕਸਧਾੀਂਤ ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(ਓ) ਸੂੰਚਾਲਨ   (ਅ) ਇੂੰਡਕਸ਼ਨ  (ੲ) ਕਾਰਜ  (ਸ) ਕੋਈ ਨਹ ੀਂ 

15. ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਕਵੱਚ ਕਸਕਲਕਾ ਜੈੱਲ ਦਾ ਰੂੰਗ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ। 

(ਓ) ਗ ਲਾਬ     (ਅ) ਲਾਲ   (ੲ) ਨ ਲਾ  (ਸ) ਹਰਾ 



16. ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕਵੱਚ ਲੋੜ ਵੱਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਕਸ ਕਵੱਚ ਤੇਲ ਫੈਲਦਾ ਜਾੀਂ ਸ ੂੰਗੜਦਾ ਹੈ। 

(ਓ) ਟ੍ੈਂਕ    (ਅ) ਟ੍ੈਪ੍ ਚੇਂਜਰ  (ੲ) ਕੂੰਿਰਵੇਟ੍ਰ ਟ੍ੈਂਕ (ਸ) ਬਰ ਦਰ 

17.ਝਾੜ ਆੀਂ ਅਤ ੇਟ੍ੈਂਕ ਦ  ਬਾਹਰ  ਸਤਹ ਦ  ਸਫਾਈ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ। 

(ਓ) ਕਤਮਾਹ    (ਅ) ਮਹ ਨਾਵਾਰ  (ੲ) ਸਾਲਾਨਾ  (ਸ) ਰੋਿਾਨਾ 

18. ਆਇਲ ਟ੍ੈਸਕਟ੍ੂੰਗ ਕਕੱਟ੍ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੇ ਕਚਹਕਰਆੀਂ ਕਵਚਕਾਰ ਸਪ੍ਾਰਕ ਗੈਪ੍ ਹੈ। 

(ਓ) 0.5 ਕਮਲ ਮ ਟ੍ਰ (ਅ) 1.5  ਕਮਲ ਮ ਟ੍ਰ (ੲ) 2.5 ਕਮਲ ਮ ਟ੍ਰ (ਸ) ਕੋਈ ਨਹ ੀਂ 

19. ਬ ਡ ਵ  ਲਈ ਤੇਲ ਦ  ਜਾੀਂਚ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ। 

(ਓ) ਮਹ ਨਾਵਾਰ  (ਅ) ਸਾਲਾਨਾ   (ੲ) ਕਛਮਾਹ   (ਸ) ਕਦੇ ਨਹ ੀਂ 

20. ਪ੍ੋਰਟ੍ੇਬਲ ਪ੍ੌੜ  ਦੇ ਕਨਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤ  ਜਾਣ ਵਾਲ  ਸਮੱਗਰ  ਹੈ। 

(ਓ) ਆਇਰਨ, ਐਲ ਮ ਨ ਅਣ ਅਤ ੇਤਾੀਂਬਾ   (ਅ) ਕਪ੍ੱਤਲ, ਲੋਹਾ ਅਤ ੇਕਾੀਂਸ  

(ੲ) ਅਲ਼ਮ ਨ ਅਮ ,ਲੱਕੜ ਅਤ ੇਫਾਈਬਰਗਲਾਸ  (ਸ) ਕਮੱਟ੍ , ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਲੱਕੜ 

21. ਪ੍ਰਕਮਟ੍  ਜਾਰ  ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਅਕਧਕਾਰਤ ਹੈ। 

(ਓ) ਕਸ਼ਫਟ੍ ਇੂੰਜ ਨ ਅਰ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੂੰਚਾਰਜ  (ਅ) ਲਾਈਨਮੈਨ 

(ੲ) ਕੋਈ ਵ  ਕਵਅਕਤ  ਜੋ ਕਬਜਲ  ਦਾ ਕੂੰਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। (ਸ) ਕਸਰਫ ਇੂੰਜ ਨ ਅਰ 

22. ਧਾਤ  ਦ ਆੀਂ ਚੇਨਾੀਂ ( ਘੱਟ੍ੋ-ਘੱਟ੍ 5 ਮ ਟ੍ਰ) ਉਪੱ੍ਰ ਰੱਖ ਆੀਂ ਜਾੀਂਦ ਆੀਂ ਹਨ। 

(ਓ) ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ੜਾਅ   (ਅ) ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ  (ੲ) ਲਾਈਨ ਦੇ ਤ ਜੇ ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ  

(ਸ) ਇਹਨਾੀਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹ ੀਂ 
 

23. ਪ੍ੌੜ  ਨ ੂੰ  ਝ ਕਣ ਦਾ ਸਹ  ਤਰ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਕ ਇਸਨ ੂੰ  ਲਗਭਗ 1 ਮ ਟ੍ਰ ਬਾਹਰ ਰੱਕਖਆ ਜਾਵੇ ਹਰ 4 ਮ ਟ੍ਰ 

ਉਚਾਈ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ – 

(ਓ) 30 ਕਡਗਰ   (ਅ) 60 ਕਡਗਰ   (ੲ) 75 ਕਡਗਰ  (ਸ) 120 ਕਡਗਰ     

24. ਕਸਲਵਰਸਟ੍ਰ ਕਸਸਟ੍ਮ ਕਵੱਚ ਮਨ ੱ ਖ ਲਈ ਨਕਲ  ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। 

(ਓ) 5 ਵਾਰ ਲਈ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ 10 ਤੋਂ 20 ਪ੍ੌਂਡ  

(ਅ) 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਰ ਲਈ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ੋਂਡ 

(ੲ) 5 ਵਾਰ ਲਈ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ 20 ਤੋਂ 25 ਪ੍ੋਂਡ  

(ਸ) 5 ਵਾਰ ਲਈ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ 30 ਤੋਂ 35 ਪ੍ੋਂਡ  

25. ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲ  ਕਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਘੱਟ੍-ੋਘੱਟ੍ ਕਸਰਤ ਦਾ ਸਮਾੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। 

(ਓ) 1 ਘੂੰਟ੍ਾ   (ਅ) 2 ਘੂੰਟ੍ਾ   (ੲ) 30 ਕਮੂੰਟ੍  (ਸ) ਕਈ ਘੂੰਟ੍ ੇ 

26.ਹੋਲਗਰ ਨੈਲਸਨ ਕਸਸਟ੍ਮ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਨ ੂੰ  ਦ ਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। 

(ਓ) 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਰ ਪ੍ਰਤ  ਕਮੂੰਟ੍  (ਅ) ਪ੍ਰਤ  ਕਮੂੰਟ੍ 5 ਤੋਂ 10 ਵਾਰ  

(ੲ) ਪ੍ਰਤ  ਘੂੰਟ੍ਾ 20 ਤੋਂ 25 ਵਾਰ  (ਸ) ਕੋਈ ਨਹ ੀਂ 

27. ਨਕਲ  ਸਾਹ ਉਦੋਂ ਕਦੱਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਵਅਕਤ  ਸਾਹ ਲੈਣ ਕਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। 

(ਓ) ਇੱਕ ਖੂੰਭੇ ਤੋਂ ਕਡੱਗਦਾ ਹੈ   (ਅ) ਕਬਜਲ  ਦਾ ਕਰੂੰਟ੍ ਲੱਗ ਕਗਆ  

(ੲ) ਸਾਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ   (ਸ) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

28. ਹੈਲਮੇਟ੍ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕਕਸ ਸ ਰੱਕਖਆ ਲਈ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ।  

(ਓ) ਲੱਤ   (ਅ) ਪ੍ੈਰ  (ੲ) ਕਸਰ  (ਸ) ਕੋਈ ਨਹ ੀਂ 

29. ਅੱਗ ਬ ਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂੰਤਰ ਨ ੂੰ  ਕੂੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। 

(ਓ) ਲਾਈਟ੍   (ਅ) ਪ੍ਾਣ   (ੲ) ਧ ੂੰਆੀਂ  (ਸ) ਅੱਗ   

30. ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵ  ਕਬਜਲ  ਸਪ੍ਲਾਈ ਲਾਈਨ ਜੋ ਰੱਖ  ਗਈ ਹੈ।  

(ਓ) ਿਮ ਨ ਦੇ ਹੇਠਾੀਂ   (ਅ) ਿਮ ਨ ਤੋਂ ਉਪੱ੍ਰ   (ੲ) ਪ੍ਾਣ  ਦੇ ਅੂੰਦਰ     (ਸ) ਇਨਹਾੀਂ ਕਵੱਚ ਕੋਈ  ਨਹ ੀਂ   
 



Match the Following :- 

1. ਪ੍ਾਰਦਰਸ /ਚਮਕਦਾਰ    ਦ ਕਸ਼ਤ  

2. ਪ੍ ਲਾ      ਬਹ ਤ ਅੱਛਾ 

3. ਕਾਲਾ/ਭ ਰਾ      ਚੂੰਗਾ  

4. ਕਾਲਾ      Low Tension (Voltage) 

5. LT       ਛੱਡਣ ਯੋਗ 
6. HT       Extra High Tension  
7. EHT      High Tension (Voltage) 

8. ਬਰ ਦਰ      ਪ੍ਰੋਟੋ੍ਨ,ਕਨਊਟ੍ਰੋਨ ਅਤ ੇਇਲੈਕਰਟ੍ੋਨ  

9. ਪ੍ਰਮਾਣ       ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮ ਕਵੱਚ ਸਾਹ ਦ  ਕਕਕਰਆ 

10. ਅਟ੍ੈਮ      ਇਲੈਕਟ੍ੋਨਾੀਂ ਦ  ਕਨਯੂੰਤਕਰਤ ਗਤ   

11. ਕਰੂੰਟ੍      ਛੋਟ੍ਾ ਕਣ 

12. ਵੋਲਟ੍ੇਜ      ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਆ ਕੂੰਡਕਟ੍ਰ  

13. 1 ਤੋਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ     ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲ  ਸ਼ਕਤ  

14. ਤਾੀਂਬਾ ਅਤੇ ਮੈਲ ਮ ਨ ਅਮ    ਕਬਜਲ  ਦੇ ਚੂੰਗੇ ਸੂੰਚਾਲਕ 
15. Ohms      Watt 

16. W ਦ  ਅਰਥ     Ω  
17. R       Voltage  
18. V       Ohms 
19. I       Direct Current 
20. DC      Ampere  
21. AC      Alternative Current 
22. Single Phase     415V  
23. Three Phase     220V 

24. ਪ੍ੈਕਸਵ ਕੂੰਪ੍ੋਨੈਂਟ੍     ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਮ ਦੇ ਸਮਰੱਥ  

25. ਐਕਕਟ੍ਵ ਕੂੰਪ੍ੋਨੈਂਟ੍     ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ 

26. ਪ੍ਾਵਰ ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮ    Step Down  

27. ਕਡਸਟ੍ਰ ਕਬਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮ   Step Up 

28. ਰੇਡ ਏਟ੍ਰ     Personal protective equipment  

29. ਕਸਕਲਕਾ ਜੈੱਲ     ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮ ਦਾ ਕਹੱਸਾ  

30. PPE      ਹਰਾ ਰੂੰਗ 
 
 Fill in Blanks :- 
 

1. ਕੈਪ੍ੇਸ ਟ੍ਰ ਦੇ ਰੂੰਗ ਕੋਡ ਕਵੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਕਨਕ ਸਰਕਟ੍ਾੀਂ ਕਵੱਚ ਸਕਹਣਸ਼ ਲਤਾ ਨ ੂੰ ........ ਦ ਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ 

ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ( ਚੋਥਾ ਬੈਂਡ / ਪ੍ੂੰਜਵਾੀਂ ਬੈਂਡ)  

2. ਸਮਰੱਥਾ ਦ  ਇਕਾਈ ................।(ਫਰਾਡੇ / ਐਮਮ ਟ੍ਰ) 

3. ਕਰੂੰਟ੍ ਦ  ਮ ਲ ................ਇਕਾਈ । ਐਮਪ੍ ਅਰ / ਕਰੂੰਟ੍) 

4. ਵੋਲਟ੍ਮ ਟ੍ਰ ............. ਤਰਹਾੀਂ ਦੇ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ। ( ਕਤੂੰਨ / ਦੋ)  

5. ਦੋ ਰੋਧਕਾੀਂ R1 ਅਤ ੇR2  ਦਾ ਕ ੱਲ ਪ੍ਰਤ ਰੋਧ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨਾੀਂਤਰ ਕਵੱਚ ਜੋਕੜਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ............ਦ ਆਰਾ ਕਦੱਤਾ 

ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ।  (R1+R2 /R3+R4) 

6. ਸ਼ਕਤ  ਨ ੂੰ  ................ਕਵੱਚ ਮਾਕਪ੍ਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ( ਵਾਟ੍ਸ / ਵਾਟ੍) 



7. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੂੰਡਕਟ੍ਰ ਦੋ ਕਸਰੇ ਦੇ ਕਬੂੰਦ ਆੀਂ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ 1V ਸੂੰਭਾਵ  ਰੱਖਦਾ ਹੈ , ਤਾੀਂ ਇੱਕ ਐੀਂਪ੍ ਅਰ ਕਰੂੰਟ੍ 

ਕੂੰਡਕਟ੍ਰ ਕਵੱਚੋਂ ਵਕਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਕੂੰਡਕਟ੍ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤ ਰੋਧ ਮ ੱਲ............ ਹੈ । (2 ohm / 1 ohm)  

8. ਕਿਆਦਾਤਰ ਕਡਸਟ੍ਰ ਬਊਸ਼ਨ ਵੋਲਟ੍ੇਜ .............ਅਤ ੇ................ ਦੇ ਕਵਚਕਾਰ ਹੈ। (240v and 415v /  210v 
and 230 v) 

9. ....................ਕਵੱਚ ਵੱਖਰੇ ਫ ਡਰ ਇੱਕ ਕਸੂੰਗਲ ਸਬਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੇਈਏਟ੍ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤ ੇ ਕਡਸਟ੍ਰ ਕਬਊਟ੍ਰਾੀਂ ਨ ੂੰ  

ਕਸਰਫ ਇੱਕ ਕਸਰੇ ਤੇ ਫ ਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਰ ਲੇਅ ਕਸਸਟ੍ਮ/ਰੇਡ ਅਲ ਕਸਸਟ੍ਮ) 

10. ..............ਜਾੀਂ ਤਾੀਂ ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਾਈਨ ਜਾੀਂ ਭ ਮ ਗਤ ਕੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦ  ਹੈ। (ਫ ਡਰ / ਕਸੂੰਗਲ ਲਾਈਨ) 

11. ................ ਅਤ ੇ .................. ਇੱਕ ਨੱੈਟ੍ਵਰਕਦੇ ਅੂੰਦਰ ਦੋ ਮ ੱਖ ਦ ਕਕਸਮ ਦੇ ਨ ਕਸਾਨ ਹਨ।  (ਘਰੇਲ  ਅਤੇ 

ਵਪ੍ਾਰਕ /ਤਕਨ ਕ  ਅਤ ੇਵਪ੍ਾਰਕ)  

12. ................ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਦ ੇਤਾਪ੍ਮਾਨ ਨ ੂੰ  ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਸ ਮਾ ਤੱਕ ਸ ਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ( 

ਰੇਡ ਏਟ੍ਰ / ਤੇਲ ਟ੍ੈਂਕ) 

13. ਮਾਪ੍ਣ ਵਾਲੇ ਯੂੰਤਰਾੀਂ ਆਕਦ ਨ ੂੰ  ਕਰੂੰਟ੍ ਦੇ ਘੱਟ੍ ਮ ੱਲਾੀਂ ਦ  ਸਪ੍ਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਛੋਟ੍ੇ ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਾੀਂ 

ਨ ੂੰ  ............. ਕਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ । (Lighting Arrestor/ Dark Arrestor) 

14. ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅੂੰਦਰ ਨ  ਨ ਕਸ ਹੋਣ ਤੇ .............ਚਲਾਇਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ( ਕਬੂੰਦਰ /ਬ ਖਲੋਿ 

ਰ ਲੇਅ)  

15. BDV ਟ੍ੈਸਟ੍ ...............ਤਾਪ੍ਮਾਨ ਕਵੱਚ ਕ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। ( Millimeter  / Ambient) 

16. 500 KVA ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਦ  ਕਫਊਿ ਰੇਕਟ੍ੂੰਗ ..........Amp ਹੈ। ( 3/ 4) 

17. ...............ਨ ੂੰ  ਕਫਊਿ ਤੱਤ ਵਜੋਂ ਵਰਕਤਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। (ਕਪ੍ੱਤਲ /ਕਟ੍ਨਡ ਤਾੀਂਬਾ) 

18. ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਆਇਲ ਦ  ਕਨਊਨਤਮ ਡਾਈਇਲੈਕਕਟ੍ਰਕ ਤਾਕਤ .........KV ਹੋਣ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ। ( 50/ 60) 

19. ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮ ੱਖ ਕਾਰਨ ........... ਦਾ ਨ ਕਸਾਨ ਹੈ। (ਇਨਸ ਲੇਸ਼ਨ ਦਾ / ਤੇਲ ਦਾ 

ਲ ਕ ਹੋਣਾ) 

20. ਹਮੇਸ਼ਾ ...............ਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। (ਟ੍ੈਸਟ੍ ਕਪ੍ੂੰਨ / ਕਨਊਨ ਟ੍ੈਸਟ੍ਰ)  

21. ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਰਮ ਅਨ ਸਾਰ ਕ ਤ ੇਗਏ ਸਾਰੇ ਓਪ੍ਰੇਸ਼ਨ .............. ਕਵੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕ ਤ ੇਜਾਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਹਨ।     

(ਸਬਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਲੌਗ ਬ ੱਕ / ਪ੍ਰਕਮਟ੍ ਬ ੱਕ ) 

22. ਸ ਰੱਕਖਆ ਅਤ ੇਕਬਜਲ  ਸਪ੍ਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧਤ ਉਪ੍ਾਵਾੀਂ ਲਈ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨ ੂੰ  ............ਸਖਤ  ਨਾਲ ਪ੍ਾਲਣਾ 

ਕਰਨ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ। ( ਸ ਈਏ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨਿ 2008 / ਸ ਈਏ ਰੈਗ ਲੇਸ਼ਨਿ 2010)  

23. .............ਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  (ਅਰਥ) ਧਰਤ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਤਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। ( ਕਡਸਚਾਰਜ ਰਾਡ / ਅਰਥ ਰਾਡ) 

24. ........ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾੀਂ ਕਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। ( ਪ੍ਾਸ / ਪ੍ਰਕਮਟ੍)   

25. ...........ਇੱਕ ਸਰ ੱਕਖਆ ਯੂੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਲਾਈਵ HV ਅਤੇ LV   ਲਾਈਨਾੀਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਸੂੰਕੇਤ ਕਦੂੰਦਾ ਹੈ।  

(ਕਨਊਨ ਪ੍ਾਵਰ ਟ੍ੈਸਟ੍ਰ / ਟ੍ੈਸਟ੍ਰ ਕਪ੍ੂੰਨ) 

26. 650V  ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਵੋਲਟ੍ੇਜ ਲਈ ਿਮ ਨ ਦੇ ਉਪੱ੍ਰ ਕਲ ਅਰੈਂਸ ................ਮ ਟ੍ਰ ਹੈ। (6.5/5.8) 

27. ਲਾਈਨ ਕਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ........................ਨਾ ਪ੍ਕਹਨੋ। (ਖ ੱਲਹੇ  ਕੱਪ੍ੜੇ  / ਤੂੰਗ ਕੱਪ੍ੜੇ) 

28. ਨਿਦ ਕ  ਕੂੰਡਕਟ੍ਰ ਅਤ ੇਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਵੱਚਕਾਰ ਹਰ ਜੱਟ੍ਲ ਕਲ ਅਰੈਂਸ਼ ..........ਮ ਟ੍ਰ ਹੋਣ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ। 
(1.3 /1.2) 

29.  ............. ਨਾਲ ਡ ਟ੍  ਦੇ HT&LT ਟ੍ਰਮ ਨਲਾੀਂ ਤੇ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦ  ਜਾੀਂਚ ਕਰੋ। (ਮ ਟ੍ਰ / ਕਨਓਨ ਟ੍ੈਸਟ੍ਰ) 

30. ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾੀਂ ..................ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। (ਸ ਰੱਕਖਆ ਿੋਨ / ਖਤਰਨਾਕ ਿੋਨ) 

31. ...........ਦ  ਵਰਤੋਂ ਨਹ ੀਂ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  , ਕਜਸਨਾਲ ਕਬਜਲ  ਦਾ ਕਰੂੰਟ੍ ਵ  ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਕਡਸਚਾਰਜ ਰਾਡ/ 

ਅਰਕਥੂੰਗ ਰਾਡ)  

32. ਅੱਗ ਬ ਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂੰਤਰਾੀਂ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅੱਗ ਦੇ ........... ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ ਹੈ। (ਅਧ ਰਾ ਪ੍ੜਾਅ / ਸ਼ ਰ ਆਤ  

ਪ੍ੜਾਅ)  

33.  ਅੱਗ ਬ ਝਾਉਣ ਲਈ  ..................ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।  (100/101) 



34. ਵੱ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਕਰਣਾੀਂ ਕਵੱਚ ਡ  ਸ਼ਰੇਣ  ਕਵੱਚ ਪ੍ੋਟ੍ਾਸ਼ ਅਮ,ਸੋਡ ਅਮ, ਐਲ ਮ ਨ ਅਮ ਅਤ ੇ ............ ਵਰਗ ਆੀਂ 

ਧਾਤ ਆੀਂ ਹ ੂੰਦ ਆੀਂ ਹਨ । (ਮੈਗਨ ਸ਼ਅਮ / ਤਾੀਂਬਾ)   
  
 
 

ਜਮਾਤ  - ਬਾਰਵ ੀਂ 

ਟ੍ਰੇਡ – ਪ੍ਾਵਰ (2 ਸਾਲਾੀਂ) (Power) 
True and False:- 

1. ਕਸਗਨਲ, ਜੋ ਕਨਰੂੰਤਰ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ ਮਤ ਰੇਂਜ ਕਵੱਚ ਕੋਈ ਵ  ਮ ੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨ ੂੰ  ਐਨਾਲਾਗ 

ਕਸਗਨਲ ਵਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ । (ਸਹ / ਗਲਤ) 

2. ਚ ੂੰਬਕਤਾ ਇੱਕ ਅਕਦੱਖ ਸ਼ਕਤ  ਹੈ ਜੋ ਲੋਹੇ ਅਤ ੇਸਟ੍ ਲ ਦਾ ਕਧਆਨ ਭਟ੍ਕਾਉੀਂਦ  ਹੈ।  (ਸਹ / ਗਲਤ) 

3. ਕਦੇ ਵ  ਕਰੂੰਟ੍ ਵਾਲ  ਤਾਰ ਜਾੀਂ ਕੂੰਡਕਟ੍ਰ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਛ ਹੋ । (ਸਹ / ਗਲਤ) 

4. ਡ  ਓਮੇਸਕਟ੍ਕ ਲਾਈਕਟ੍ੂੰਗ ਅਤ ੇਹ ਕਟ੍ੂੰਗ ਕਸਸਟ੍ਮ ਕਸੱਧੇ ਕਰੂੰਟ੍ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। (ਸਹ / ਗਲਤ) 

5. ਮਲਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ ਦ ਆਰਾ ਵੋਲਟ੍ੇਜ,ਕਰੂੰਟ੍,ਪ੍ਰਤ ਰੋਧ ਨ ੂੰ  ਮਾਕਪ੍ਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। (ਸਹ / ਗਲਤ) 

6. ਐਨਰਜ  ਮ ਟ੍ਰ ਕਬਜਲ  ਮਾਪ੍ਣ ਵਾਲਾ ਯੂੰਤਰ ਹੈ। (ਸਹ / ਗਲਤ) 

7. ਸਾਹ ਕਵੱਚ ਕਸਕਲਕਾ ਜੈੱਲ ਨ ੂੰ  ਨ ਲਾ ਰੱਕਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। (ਸਹ / ਗਲਤ) 

8. ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। (ਸਹ / ਗਲਤ) 

9. ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇਲ ਦੇ ਦ ਕਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਦਾ ਓਵਰਲੋਕਡੂੰਗ ਹੈ ।(ਸਹ / ਗਲਤ) 

10.ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਤੇਲ ਦ  ਚੈਕਕੂੰਗ ਆਇਲ ਟ੍ੈਸਕਟ੍ੂੰਗ ਕਕੱਟ੍ ਨਾਲ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ । (ਸਹ / ਗਲਤ) 

11. ਕਬਜਲ  ਦ ਆੀਂ ਲਾਈਨਾੀਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਤ ਜਾੀਂ ਕਗੱਲ ਆੀਂ ਪ੍ੌੜ ਆੀਂ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। (ਸਹ / 

ਗਲਤ) 

12. ਇਲੈਕਟ੍ਰ ਕਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸ ਰੱਕਖਆ ਿੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਨਹ ੀਂ ਹੈ। (ਸਹ / 

ਗਲਤ) 

13. ਆਈਸੋਲੇਟ੍ਰਾੀਂ/ਬਰੇਕਰਾੀਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਾੀਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾੀਂ ਵਾਲੇ ਚੇਤਾਵਨ  ਬੋਰਡ ਟ੍ੈਗ ਕ ਤ ੇਜਾਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਹਨ – 

ਚਾਰਜ ਨਾ ਲਓ । ਵਰਕਰ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। (ਸਹ / ਗਲਤ) 

14. ਜੇਕਰ ਨੱਕ ਤੋਂ ਮ ੂੰਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਕਭਆਸ ਕਰਨਾ ਪ੍ਵੇ ਤਾੀਂ ਹਵਾੀਂ ਤੇਿ ਚੱਲੇਗ । (ਸਹ / ਗਲਤ) 

15. ਨੱਕ ਤੋਂ ਮ ੂੰਹ ਪ੍ਰਣਾਲ  ਕਵੱਚ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਕਮੂੰਟ੍ ਕਵੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਰ ਦ ਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। 

(ਸਹ / ਗਲਤ) 

16. ਫਸਟ੍ ਏਡ ਕਕੱਟ੍ ਕਰਮਚਾਰ  ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ । (ਸਹ / ਗਲਤ) 

17. ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੂੰਮ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾੀਂ ਲਾਈਨ ਨ ੂੰ  ਕਡਸਚਾਰਜ ਨਹ ੀਂ ਕ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।   

18. ਕੂੰਡਕਟ੍ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਦ ਆੀਂ HT /LT ਬ ਕਸ਼ੂੰਗਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਛੋਟ੍ਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਧਰਤ  ਨਾਲ ਜ ੜੋ ।(ਸਹ / 

ਗਲਤ) 

19. ਲਾਈਨਮੈਨ ਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ ਰੱਕਖਆ ਿੋਨ ਿਰ ਰ  ਹੈ ।  (ਸਹ / ਗਲਤ) 

20. ਹਾਦਸੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪ੍ਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਕਧਕਾਰਤ ਜਾੀਂ ਕਸੱਕਖਅਤ ਕਵਅਕਤ  ਵੂੰਡ ਲਾਈਨਾੀਂ ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ।  

(ਸਹ / ਗਲਤ) 

21. ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਦ ਰ  ਤੋਂ ਬ ਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂੰਤਰ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਹ  ਹੈ। (ਸਹ / ਗਲਤ) 

22. ਅੱਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ – ਅੱਗ ਨ ੂੰ  ਬ ਝਾਓ ।(ਸਹ / ਗਲਤ) 

23 . ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੜੋ ਭਾਵੇਂ ਤ ਸ ੀਂ ਿਕਹਰ ਲੇ ਧ ੂੰਏ ੀਂ ਕਵੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। (ਸਹ / ਗਲਤ) 

24. ਜਦੋਂ ਕਕਸੇ ਕਵਅਕਤ  ਕਬਜਲ  ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਪ੍ਾਣ  ਪ੍ਾਉਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ । (ਸਹ / ਗਲਤ) 

25.  ਕਬਜਲ  ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰ ਪ੍ ਹੈ। (ਸਹ / ਗਲਤ) 

26. 19ਵ ੀਂ ਸਦ  ਕਵੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਕਨਕ ਉਪ੍ਕਰਨਾੀਂ ਦ  ਕਬਜਲ  ਦ  ਵਰਤੋਂ ਵਧ  ਹੈ। (ਸਹ / ਗਲਤ) 



27. ਪ੍ਾਵਰ ਨ ੂੰ  ਵਾਟ੍ਸ ਕਵੱਚ ਮਾਕਪ੍ਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ । (ਸਹ / ਗਲਤ) 

28. ਇੱਕ ਮ ਟ੍ਰ ਜੋ  ਊਰਜਾ ਦ  ਖਪ੍ਤ ਨ ੂੰ  ਮਾਪ੍ਦਾ ਹੈ ਉਸਨ ੂੰ  ਊਰਜਾ –ਮ ਟ੍ਰ ਜਾੀਂ KWH ਮ ਟ੍ਰ ਕਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। 

(ਸਹ / ਗਲਤ) 

29. ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕਵੱਚ ਹਰੇ ਰੂੰਗ ਦ  ਕਸਲਕਾ ਜੈੱਲ ਪ੍ਾਈ ਜਾੀਂਦ  ਹੈ । (ਸਹ / ਗਲਤ) 

30. ਪ੍ੌੜ  ਹਮੇਸਾੀਂ 75 ਕਡਗਰ  ਤੇ ਖੜਹ  ਕਰਨ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 
 
 
 
3 Marks Questions (very Short):- 
 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ. 1. ਕਬਜਲ  ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰ ਪ੍ ਹੈ ਤੇ ਕਕਵੇਂ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ. 2. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਥਊਰ  ਕ  ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ. 3. ਪ੍ਰਮਾਣ  ਬਣਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .4. ਕਰੂੰਟ੍ ਕ  ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .5. ਵੋਲਟ੍ੇਜ ਕ  ਹ ੂੰਦ  ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .6. ਕਬਜਲ  ਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਕਕਸ ਤਰਹਾੀਂ ਦ ਆੀਂ ਸ ਰੱਕਖਆ ਪ੍ਰਕਕਕਰਆਵਾੀਂ ਅਪ੍ਣਾਉਣ ਆੀਂ 

ਚਾਹ ਦ ਆੀਂ ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .7. ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਕਟ੍ਕ ਇੂੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .8. ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਕਨਕ ਭਾਗਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਕਕੂੰਨੇ ਕਹੱਕਸਆ ਕਵੱਚ ਵੂੰਕਡਆ ਕਗਆ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .9. ਟ੍ਰਾੀਂਕਿਸਟ੍ਰ ਦ ਆੀਂ ਕਕੂੰਨ ਆੀਂ ਕਕਸਮਾੀਂ ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .10. ਵੋਲਟ੍ਮ ਟ੍ਰ ਕ  ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .11. ਮਲਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .12. ਪ੍ੈਰਲਲ ਸਰਕਟ੍ ਦ  ਰਚਨਾ ਕਰੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .13. ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਨੋਟ੍ ਕਰੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .14. ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕ  ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .15. ਕੂੰਿਰਵੇਟ੍ਰ ਟ੍ੈਂਕ ਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .16. ਸ ਰੱਕਖਆ ਕ  ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .17. PPE ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .18. ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪ੍ਕਰਨ ਕਕਹੜੇ-ਕਕਹੜੇ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .19. ਪ੍ਰਕਮਟ੍ ਕ  ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .20. ਕਨਓਨ (ਪ੍ਾਵਰ) ਟ੍ੈਸਟ੍ਰ ਕ  ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .21. ਕਡਸਚਾਰਜ ਰਾਡ ਬਾਰੇ ਕਲਖ?ੋ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .22. ਸਾਫ਼ ਅਤ ੇਸ ਰੱਕਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਕਉੀਂ ਜਰ ਰ  ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .23. ਕਬਜਲ  ਸੂੰਬੂੰਧ  ਆਪ੍ਣਾ ਸ ਝਾਅ ਕਦਓ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .24. ਮ ੱਢਲ  ਸਹਾਇਤਾ ਕ  ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .25. ਬੇਹੋਸ਼  ਕ  ਹੈ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .26. ਨਕਲ  ਸਾਹ ਬਾਰੇ ਕਲਖ?ੋ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .27. ਸ ਰੱਕਖਆ ਕ  ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .28. ਕਡਸਟ੍ਰ ਕਬਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦਾ ਕੂੰਮ ਕ  ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ?  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .29. ਫਸਟ੍ ਏਡ ਕਕੱਟ੍ ਕਕਉੀਂ ਜਰ ਰ  ਹ ੂੰਦ  ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .30. ਗੈਸ ਮਾਸਕ ਕ  ਹੈ? 



ਪ੍ਰਸ਼ਨ .31. ਖਤਰਾ ਕਕਵੇਂ ਪ੍ੈਂਦਾ ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .32. ਕਬਜਲ  ਦਾ ਝਟ੍ਕਾ  ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .33. ਕਡਸਟ੍ਰ ਕਬਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦ  ਕਿੂੰਮੇਵਾਰ  ਕ  ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .34. ਅੱਗ ਕ  ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .35. ਅੱਗ ਬ ਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂੰਤਰ ਕ  ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .36. OHMS ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .37. ਕੈਪ੍ਸ ਟ੍ਰ ਕ  ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .38. PNP ਟ੍ਰਾੀਂਕਿਸਟ੍ਰ ਕਕਵੇਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .39. ਸ ਰ ਿ ਸ ਮੇਲ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਦ  ਕਵਆਕਖਆ ਕਰੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .40. ਬਰ ਦਰ ਦ  ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਕਵੱਚ ਕਕਉੀਂ ਲੋੜ ਹ ੂੰਦ  ਹੈ ? 
 
4 Marks Questions (short  type):-  
 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .1. ਸਕਥਰ ਰੋਧਕ ਅਤੇ ਵੇਰ ਏਬਲ ਰੋਧਕ ਕਵੱਚ ਕ  ਫਰਕ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .2. ਕਬਜਲ  ਮਨ ੱ ਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਕਕਉੀਂ ਹੈ ਸੂੰਖੇਪ੍ ਕਵੱਚ ਰਚਨਾ ਕਰੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .3. ਐਨਰਜ  ਮ ਟ੍ਰ ਤੇ ਨੋਟ੍ ਕਲਖ?ੋ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .4. ਐਮਮ ਟ੍ਰ ਅਤੇ ਵੋਲਟ੍ਮ ਟ੍ਰਾੀਂ ਕਵੱਚ ਅੂੰਤਰ ਦੱਸੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .5. ਕਡਸਟ੍ਰ ਕਬਊਸ਼ਨ ਸਬਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਰੱਖ- ਰਖਾਅ ਦਾ ਕਨਰ ਖਣ ਕਰੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .6. ਪ੍ਾਵਰ ਕਡਸਟ੍ਰ ਕਬਊਸ਼ਨ ਕਸਸਟ੍ਮ ਦ  ਪ੍ਰਣਾਲ  ਤੇ ਨੋਟ੍ ਕਲਖੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .7. ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਮ ੱਖ ਭਾਗਾੀਂ ਬਾਰੇ ਕਲਖ?ੋ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .8. ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇਲ ਦੇ ਦ ਕਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਲਖ?ੋ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .9. ਕਬਜਲ  ਕਰਮਚਾਰ  ਨ ੂੰ  ਕਕਹੜ ਆੀਂ ਗੱਲਾੀਂ ਦਾ ਕਗਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .10. ਪ੍ੌੜ ਆੀਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕ ੱਝ ਸ ਰੱਕਖਆ ਸੂੰਕੇਤ ਕ  ਹਨ ਤੇ ਨੋਟ੍ ਕਲਖੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .11. ਕਬਜਲ  ਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਕਮਟ੍ ਲੈਣਾ ਕਕਉੀਂ ਜਰ ਰ  ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ ਸੂੰਖੇਪ੍ ਕਵੱਚ ਰਚਨਾ ਕਰੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .12. ਕਡਸਚਾਰਜ ਰਾਡ ਦ  ਸਾੀਂਭ- ਸੂੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਕਲਖੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .13. ਦਸਤਾਨੇ ,ਹੈਲਮੇਟ੍ , ਪ੍ਲਾਸ , ਟ੍ੈਸਟ੍ ਪ੍ੈਨ, ਬ ਟ੍, ਬਾਰੇ ਸੂੰਖੇਪ੍ ਕਵੱਚ ਰਚਨਾ ਕਰੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ. 14.  ਲਾਈਨਮੈਨ ਦ ਆਰਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕਵੱਚ ਕਿੂੰਮੇਵਾਰ ਆੀਂ ਕ  ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .15. ਫਸਟ੍-ਏਡ ਬਾਕਸ ਕਵੱਚ ਕਕਹੜਾ-ਕਕਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜਾੀਂ ਦਵਾਈਆੀਂ ਰੱਖਣ  ਚਾਹ ਦ ਆੀਂ ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .16. ਜਦੋਂ ਕਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰ  ਨ ੂੰ  ਕਬਜਲ  ਦਾ ਕਰੂੰਟ੍ ਲੱਗ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਹੇਠਾੀਂ ਕਦੱਤ ੇਉਪ੍ਾਅ ਕ ਤਾ ਜਾਣੇ 

ਚਾਹ ਦੇ ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .17. ਸ ਰੱਕਖਆ ਸਾਵਧਾਨ ਆੀਂ ਕ  ਹੈ ਅਤ ੇਕੂੰਮ ਸ਼ ਰ  ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾੀਂ ਕਕਹੜ ਆੀਂ-ਕਕਹੜ ਆੀਂ ਸ ਰੱਕਖਆ 

ਸਾਵਧਾਨ ਆੀਂ ਵਰਤਣ ਆੀਂ ਚਾਹ ਦ ਆੀਂ ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .18. ਕਡਸਟ੍ਰ ਕਬਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨਮੈਨਾੀਂ ਲਈ ਕ ਝ ਖਾਸ ਸ ਰੱਕਖਆ ਸਾਵਧਾਨ ਆੀਂ ਕ  ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .19. ਪ੍ਾਵਰ ਲਾਈਨਾੀਂ ਕੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕ ਝ ਆਮ ਕਾਰਨ ਕ  ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .20. ਘੱਟ੍ ਵੋਲਟ੍ੇਜ ਲਾਈਨ ਅਤ ੇ ਵੱਧ ਵੋਲਟ੍ੇਜ ਲਾਈਨ ਦ  ਇਮਾਰਤਾੀਂ ਕਵੱਚ ਕਲ ਅਰੈਂਸ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .21. ਸ ਰੱਕਖਆ ਲਈ ਕ ੱਝ ਬ ਕਨਆਦ  ਸ ਝਾਵਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਕਧਆਨ ਕਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ੍ ਕਰੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .22. ਖ਼ਤਰੇ ਕਕੂੰਨਾ ਕਾਰਨ  ਪ੍ੈਂਦਾ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .23. ਕਡਸਟ੍ਰ ਕਬਊਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾੀਂ ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸੇ ਕਕਉੀਂ ਵਾਪ੍ਰਦੇ ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .24. ਲਾਈਨਮੈਨ ਦ  ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ  ਨਾਲ ਹਾਦਸੇ ਵ  ਵਾਪ੍ਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਦ ਆੀਂ ਕ ੱਝ ਆਮ ਉਦਾਹਰਣਾ 

ਕਦਓ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .25. ਸਾਰਟ੍ ਸਰਕਟ੍ ਕ  ਹ ੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕ  ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? 



ਪ੍ਰਸ਼ਨ .26. ਕਾਕਮਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਕਬਜਲ  ਦੇ ਝਟ੍ਕੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਕਹੜੇ ਤਰ ਕੇ ਅਪ੍ਣਾਉਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .27. ਸ ਪ੍ਰਵਾਈਿਰ ਸਟ੍ਾਫ ਦ ਆੀਂ ਆਮ ਕਿੂੰਮੇਵਾਰ ਆੀਂ ਤੇ  ਨੋਟ੍ ਕਲਖ?ੋ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .28. ਕਰਮਚਾਰ ਆੀਂ ਦਾ ਕਨੱਜ  ਕਵਹਾਰ ਕਕਹ ੋਕਜਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .29. ਅੱਗ ਨ ੂੰ  ਕਾਬ  ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹੜੇ-ਕਕਹੜੇ ਕਨਯਮ ਹਨ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .30. ਮਲਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ ਨਾਲ ਵੋਲਟ੍ੇਜ ਨ ੂੰ  ਕਕਵੇਂ ਨਾਕਪ੍ਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .31. 6 Ω ਅਤ ੇ4 Ω ਰੋਧਕ 240 ਵੋਲਟ੍ ਸਪ੍ਲਾਈ ਦ ਆਰਾ ਸਮਾਨਾੀਂਤਰ ਕਵੱਚ ਜ ੜੇ ਹ ੂੰਦੇ ਹ ੂੰਦੇ ਹਨ ।ਇਸ 

ਕਵੱਚ ਕ ੱਲ ਪ੍ਰਤ ਰੋਧ ਅਤ ੇਮੌਜ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਓ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .32. 10 Ω ਅਤ ੇ 8 Ω ਪ੍ਰਤ ਰੋਧਕ ਇੱਕ 4 Ω ਰੋਧਕ ਲੜ  ਦੇ ਸਮਾਨਾੀਂਤਰ ਕਵੱਚ ਜ ੜੇ ਹ ੂੰਦ ੇਹਨ ।ਲੜ  ਦੇ 

ਸਮਾਨਾੀਂਤਰ ਸਰਕਟ੍ ਦੇ ਕ ੱਲ ਕਵਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਓ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .33. PNP ਅਤ ੇNPN  ਟ੍ਰਾੀਂਕਿਸਟ੍ਰ ਕਵੱਚ ਕ  ਅੂੰਤਰ ਹੈ ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .35. ਵੋਲਟ੍ਮ ਟ੍ਰ ਦੇ ਲਾਭ ਦੱਸੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .36. 33 KV  ਫ ਡਰ ਕਵੱਚੋਂ 11KV  ਕਡਸਟ੍ਰ ਕਬਊਸ਼ਨ  ਨੱੈਟ੍ਵਰਕ ਕਕਸ ਤਰਹਾੀਂ ਨਾਲ ਕ ਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ।   

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .37. ਰੇਡ ਏਟ੍ਰ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਕਵੱਚ ਕਕਉੀਂ ਜਰ ਰ  ਹ ੂੰਦ  ਹੈ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .38. ਕਡਸਟ੍ਰ ਕਬਊਸ਼ਨ ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦ  ਸਮਾੀਂ ਸਾਰਣ  ਕਤਆਰ ਕਰੋ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .39. ਪ੍ਰਕਮਟ੍ ਲੌਗਇਨ,ਜਾਰ  ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਪ੍ਰਕਮਟ੍ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨਾ? 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ .40. ਸਾਫ ਅਤ ੇ ਸ ਰੱਕਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਾਇਨਮੈਨ ਲਈ ਕਕਉੀਂ ਜਰ ਰ  ਹੈ? 


