
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ (Question Bank) NSQF 

ਜਮਾਤ (Class)  : ਦੱਸਵ ੀਂ (10TH) 

ਟ੍ਰੇਡ (Trade) : ਪ੍ਾਵਰ (2 ਸਾਲਾੀਂ)  (Power) 

ਵਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਵਵਦਆਰਥ ਆੀਂ ਲਈ (For Differently abled students) 

Multiple choice Questions:- 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -1. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟ੍  ਨੇ ਸਾਲ ਵਵੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਰ  ਕ ਤਾ ਹੈ? 

 (ਓ) 2000 ਵਵੱਚ (ਅ) 2007  (ੲ) 2006  (ਸ) 2005 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – 2. ਊਰਜਾ ਨੂੂੰ  ਮਾਪ੍ਣ ਲਈ ਵਕਸ ਮ ਟ੍ਰ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ? 

 (ਓ) ਮਲਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ  (ਅ) ਵਡਜ ਟ੍ਲ ਮ ਟ੍ਰ  (ੲ) ਐਨਾਲਾਗ ਮ ਟ੍ਰ  (ਸ) ਵਸੂੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਮ ਟ੍ਰ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -3. LT CT ENERGY  ਮ ਟ੍ਰ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਵਕਥੱੇ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ? 

 (ਓ) ਵਰਹਾਇਸ਼  ਸਥਾਨਾੀਂ ਲਈ   (ਅ) ਵਪ੍ਾਰਕ  (ੲ)  ਉਦਯੋਵਗਕ ਸੂੰਸਥਾ   

  

  (ਸ) ਸ਼ੋਅਰਮੂ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -4.  ਘਰਾੀਂ ਦ ੇਵਵੱਚ ਵਕੂੰਨ  ਵੋਲਟ੍ੇਜ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ ? 

 (ਓ) 210  (ਅ) 240  (ੲ) 230  (ਸ) 220 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -5. ਹੇਠਾੀਂ ਵਰਤ  ਗਈ ਸ ਲ ਦ  ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ –  

      (ਓ) ਸ ਲ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਨਹ ੀਂ ਹੈ   (ਅ) ਸ ਲਾੀਂ ਮ ਟ੍ਰਾੀਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹਨ      

       (ੲ) ਸ ਲਾੀਂ ਲ ਡ, ਧਾਤ, ਲੋਹ ੇਦ  ਬਣ  ਹੁੂੰਦ  ਹੈ।   (ਸ) ਐੀਂਟ੍  ਟ੍ੈਂਪ੍ਵਰੂੰਗ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6. ਅੱਜ ਦ ੇਸਮੇਂ ਵਕਹੜ  ਸ ਲ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ? 

 (ਓ) ਲੋਹਾ ਸ ਲ  (ਅ) ਲ ਡ ਸ ਲ  (ੲ) ਚਮੜਾ ਸ ਲ (ਸ) ਪ੍ਲਾਸਵਟ੍ਕ ਸ ਲ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ 7. ਮ ਟ੍ਰ ਦ  ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਲਈ ਵਰਤ  ਜਾਣ ਵਾਲ  ਕੇਬਲ ਦ  ਵਕਸਮ ਲਚਕਤਾ ਅਤ ੇਹੈਂਡਵਲੂੰਗ ਦ  ਸੌਖ 

ਲਈ ਕੇਬਲ ਹੋਣ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ।  

 (ਓ) ਪ੍ਾਵਰ ਕੇਬਲ (ਅ) ਢਾਲ ਕੇਬਲ (ੲ) ਮਲਟ੍ -ਸਟ੍ਰੈਂਡ  (ਸ) ਕੋਐਕਸ਼ ਅਲ ਕੇਬਲ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -8. ਇਲੈਕਵਟ੍ਰਕ ਮ ਟ੍ਰ ਵਵੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਾੀਂ ਦ ੇਟ੍ਰਮ ਨਲ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ। 

 (ਓ) ਟ੍ੈਂਪ੍ਰ ਟ੍ਰਮ ਨਲ (ਅ) ਬਾਡ  ਟ੍ਰਮ ਨਲ (ੲ) ਬੱਸ ਬਾਰ (ਸ)ਵਥੂੰਬਲਸ ਟ੍ਰਮ ਨਲ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -9. ਵਨਊਟ੍ਰਲ ਤਾਰ ਦਾ ਰੂੰਗ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

 (ਓ) ਲਾਲ  (ਅ) ਪ੍ ਲਾ  (ੲ) ਕਾਲਾ   (ਸ) ਨ ਲਾ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ – 10. ਫੇਜ਼ ਤਾਰ ਦਾ ਰੂੰਗ ਵਦਖਾਈ ਵਦੂੰਦਾ ਹ।ੈ 

 (ਓ) ਕਾਲਾ   (ਅ) ਹਰਾ  (ੲ) ਸਫੈਦ  (ਸ) ਲਾਲ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -11.  ਮ ਟ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਜੋੜਦ ੇਸਮੇਂ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ ਟ੍  ਕੇਬਲ ਨੂੂੰ  ਦਰੂ  ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। 

 (ਓ) ਛੋਟ੍ਾ   (ਅ) ਲੂੰਬ   (ੲ) ਮੱਧਮ   (ਸ) ਇਨ੍ਾੀਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹ ੀਂ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -12. ਵਸਲਵਰਸਟ੍ਰ ਵਸਸਟ੍ਮ ਵਵੱਚ ਮਨੱੁਖ ਲਈ  ਨਕਲ  ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ।  

 (ਓ) 5 ਵਾਰ ਪ੍ਰਤ  ਵਮੂੰਟ੍  (ਅ) 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਰ ਪ੍ਰਤ  ਵਮੂੰਟ੍  (ੲ) 3 ਸਵਕੂੰਟ੍  

 (ਸ) 20 ਤੋਂ 25 ਵਮੂੰਟ੍ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -13. ਧਾਤੂ ਦ ਆੀਂ ਚੇਨਾੀਂ (ਘੱਟ੍-ੋ ਘੱਟ੍ 5 ਮ ਟ੍ਰ) ਉਪੱ੍ਰ ਰੱਖ ਆੀਂ ਜਾੀਂਦ ਆੀਂ ਹਨ। 



 (ਓ) ਲਾਈਨ  (ਅ) ਲਾਈਨ ਦ ੇਹਰ ਪ੍ੜਾਅ ਤੇ  (ੲ) ਲਾਈਨ ਕ ੇਪ੍ੜਾਅ ਤੇ  

 (ਸ) ਇਹਨਾੀਂ ਵਵਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹ ੀਂ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -14. ਵਡਸਚਾਰਜ ਡੂੰਡੇ ਵਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ । 

 (ਓ) ਇਨਸੂਲੇਵਟ੍ਡ ਰਾਡ  (ਅ) ਗੈਰ-ਇੂੰਸੂਲੇਵਟ੍ਡ ਡੂੰਡੇ  (ੲ) ਐਕਸਟ੍ੈਂਸ਼ਨ ਰਾਡ 

 (ਸ) ਇਹਨਾੀਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹ ੀਂ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -15. ਪ੍ਰਵਮਟ੍ ਬੱੁਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ।  

 (ਓ) ਮਹੱਤਵਪ੍ੂਰਨ ਵਰਕਾਰਡ  (ਅ) ਆਮ ਵਰਕਾਰਡ  (ੲ) ਮਾਪ੍ ਵਰਕਾਰਡ (ਸ) 

ਕੋਈ ਨਹ ੀਂ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -16. ਪ੍ੌੜ  ਨੂੂੰ  ਝੁਕਣ ਦਾ ਸਹ  ਤਰ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਸ ਨੂੂੰ  ਹਰ 4 ਮ ਟ੍ਰ ਦ  ਉਚਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ 

ਮ ਟ੍ਰ ਬਾਹਰ ਰੱਵਖਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਇੱਕ ਕੋਣ ’ਤੇ । 

 (ਓ) 30ਵਡਦਰ    (ਅ) 60 ਵਡਗਰ   (ੲ) 75 ਵਡਗਰ   (ਸ) 120 ਵਡਗਰ     

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -17. ਇੱਕ ਸਰਕਟ੍ ਬਰੇਕਰ ਵਵੱਚ, ਵਟ੍ਰਪ੍ ਯੂਵਨਟ੍ ਵਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। 

 (ਓ) ਵਦਮਾਗ   (ਅ) ਵਹੱਸਾ  (ੲ) ਬਾਡ   (ਸ) ਇਹਨਾੀਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹ ੀਂ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -18. ਬਸੱਬਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰਾੀਂ ਵਵੱਚ ਵਤਆਰ ਕ ਤ ੇਜਾੀਂਦ ੇਹਨ। 

 (ਓ) ਫਲੈਟ੍ ਪ੍ੱਟ੍ ਆੀਂ   (ਅ) ਲੋਹ ੇਦ ਆੀਂ ਪ੍ੱਟ੍ ਆੀਂ  (ੲ) ਬੱਸ ਪ੍ੱਟ੍   (ਸ) ਐਮ ਸ  ਬ   

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -19. ਵਡਸਟ੍ਰ ਵਬਊਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।  

 (ਓ) ਡੂੰਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਪ੍ੱਤਲ (ਅ) ਠੋਸ  (ੲ) ਸ .ਸ .ਬ   (ਸ) ਵੂੰਡ ਬਾਕਸ 

 

 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -20. MCCB ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਮ । 

   (ਓ) ਵਮਨ ਏਚਰ ਸਰਕਟ੍ ਬਰੇਕਰ  (ਅ) ਮੋਲਡ ਕੇਸ ਸਰਕਟ੍ ਬਰੇਕਰ  (ੲ) ਵਮਨ ਏਚਰ ਕੇਸ ਬਰੇਕਰ 

   (ਸ) ਇਹਨਾੀਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹ ੀਂ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -21. ਇੱਕ ਮਲਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ ਦ ੇਵਹੱਸ ੇਹੁੂੰਦ ੇਹਨ । 

   (ਓ) ਵਡਸਪ੍ਲੇਅ   (ਅ)   ਦਦਾ Selection knob  (ੲ) ਪ੍ਾਰਟ੍  (ਸ) ਸਭ ਉਪ੍ਰੋਕਤ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -22. VOM ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਰਪੂ੍  

 (ਓ) Volt-ohm-milliammeter  (ਅ) Voltage ohm milliammeter 

 (ੲ) ਵੈਵਕਊਣਮ ਓਮ ਮ ਟ੍ਰ    (ਸ) ਉਪੱ੍ਰ ਵਾਵਲਆੀਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵ  ਨਹ ੀਂ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -23.   ਪੌ੍ਲ  ਐਨਰਜ  ਮ ਟ੍ਰ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਵਕਸ ਕੂੰਮ ਲਈ ਹੁੂੰਦ  ਹੈ। 

 (ਓ) ਵਸੂੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਲਈ  (ਅ) 2 ਫੇਜ਼ ਲਈ  (ੲ) 3 ਫੇਜ਼   (ਸ) ਸਾਰੇ  

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -24. ਮ ਟ੍ਰ ਰ ਡਰ ਦਾ ਕੂੰਮ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

 (ਓ) ਚੈਵਕੂੰਗ ਕਰਨਾ  (ਅ) ਪ੍ਾਣ  ਦਾ ਵਬੱਲ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ    (ੲ) ਵਬਜਲ  ਵਬੱਲ 

ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ 

 (ਸ) ਵਬੱਲ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -25. AMR ਦਾ ਪ੍ੂਰਾ ਨਾਮ । 

 (ਓ) ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਪ੍ਰਤ ਰੋਧ  (ਅ) ਆਟ੍ੋਮੈਵਟ੍ਕ ਮ ਟ੍ਰ ਰ ਵਡੂੰਗ  (ੲ) ਅਨੁਕੂਲ ਬਹੁ-ਦਰ 



  (ਸ) ਇਹਨਾੀਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹ ੀਂ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -25. ਸਮਾਰਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਾੀਂ ਦ ੇਮ ਟ੍ਰ ਹਨ। 

 (ਓ) ਮਲਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ  (ਅ) ਡਬਲ ਮ ਟ੍ਰ   (ੲ) ਊਰਜਾ ਮ ਟ੍ਰ (ਸ) ਵਬਜਲ  ਯੂੰਤਰ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -26.  ਮਲਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ ਵਕੂੰਨ  ਵਕਸਮ ਦ ੇਹੁੂੰਦ ੇਹਨ।  

 (ਓ) 4    (ਅ) 5    (ੲ) 3   (ਸ) 2 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -27. ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਦ ੇਅਹਾਤ ੇਵਵੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਛੋਟ੍ ੇਸਰਕਟ੍ ਬਰਕਰ ਦ  ਘੱਟ੍-ੋ ਘੱਟ੍ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ 

ਹੋਣ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ। 

 (ਓ) 16 ਐਮੱ.ਪ੍   (ਅ) 63 ਐਮੱ.ਪ੍    (ੲ) 40 ਐਮੱ.ਪ੍  (ਸ) ਇਹਨਾੀਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹ ੀਂ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -28. ਮ ਟ੍ਰ ਦ  ਵਡਸਪ੍ਲੇ ਵਦਖਾਈ ਦੇਣ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ। 

 (ਓ) 50 ਵਮਲ ਮ ਟ੍ਰ ਤੋਂ 1800 ਵਮਲ ਮ ਟ੍ਰ ਦ ੇਵਵਚਕਾਰ ਦ  ਦਰੂ  ‘ਤੇ 

 (ਅ) 750 ਵਮਲ ਮ ਟ੍ਰ ਤੋਂ 1800 ਵਮਲ ਮ ਟ੍ਰ ਦ ੇਵਵਚਕਾਰ ਦ  ਦਰੂ  ‘ਤੇ 

 (ੲ) 750 ਵਮਲ ਮ ਟ੍ਰ ਤੋਂ 800 ਵਮਲ ਮ ਟ੍ਰ ਦ ੇਵਵਚਕਾਰ ਦ  ਦਰੂ  ‘ਤੇ 

 (ਸ) 550 ਵਮਲ ਮ ਟ੍ਰ ਤੋਂ 1000 ਵਮਲ ਮ ਟ੍ਰ ਦ ੇਵਵਚਕਾਰ ਦ  ਦਰੂ  ‘ਤੇ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -29. ELCB ਨੂੂੰ  ਹੇਠ ਵਲਖੇ ਵਨਯਮਾੀਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 

 (ਓ)  CEA ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2010 ਦ  ਧਾਰਾ 42 ਦ ੇਤਵਹਤ  

 (ਅ) CEA ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨਜ਼ 2010 ਦ  ਧਾਰਾ 5 ਦ ੇਤਵਹਤ 

 (ੲ) 2012 ਦ ੇCEA ਵਨਯਮਾੀਂ ਦ  ਧਾਰਾ 42 ਦ ੇਤਵਹਤ 

 (ਸ) 2012 ਦ ੇCEA  ਵਨਯਮਾੀਂ ਦ  ਧਾਰਾ 24 ਦ ਤਵਹਤ 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ -30. ਵਸੂੰਗਲ-ਫੇਜ਼ ਮ ਟ੍ਰ ਲਈ ਵਰਤ ੇਜਾੀਂਦ ੇਨੱੈਟ੍ਵਰਕਾੀਂ ਦ ਆੀਂ ਵਕਸਮਾੀਂ ਹਨ। 

 (ਓ) ਬੇਅਰ ਕੂੰਡਕਟ੍ਰ       (ਅ) ਐਚ.ਵ .ਡ .ਐਸ   

 (ੲ) ਫ ਡਰ ਵਪ੍ੱਲਰ ਰਾੀਂਹ  ਜ਼ਮ ਨ  ਨੱੈਟ੍ਵਰਕ ਦ ੇਅੂੰਦਰ  (ਸ) ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ  

 

Match the Following :- 

1. ਮਲਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ     240V  
2. Single Phase     415V 

3. Three Phase     ਮਾਪ੍ਕ ਯੂੰਤਰ  
4. MCB      Current Transformer  
5. CT       Miniature Circuit Breaker 

6. ਫੇਸ       ਵਨਊਟ੍ਰਲ ਤਾਰ  

7. ਕਾਲਾ      ਲਾਲ ਤਾਰ 

8. ਹਰਾ      ਲਾਲ,ਪ੍ ਲਾ, ਨ ਲ  

9. ਵਤੂੰਨ ਫੇਸ      ਅਰਵਥੂੰਗ ਤਾਰ 

10. ਨੇਗੇਵਟ੍ਵ ਚਾਰਜ     (+)  

11. ਪ੍ੋਜ ਟ੍ਵ ਚਾਰਜ     (-) 
12. I       Voltage 
13. V       Current 
14. A       Ampere 



15. Single Phase  Meter   ਉਦਯੋਗਾੀਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ  

16. Three Phase Meter     ਘਰਾੀਂ ਵਵੱਚ ਵਰਤ ਆੀਂ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ 
17. Fuse−      (R) Converts mechanical energy into electrical energy 
18. Electric generator-   (Q) Heating effect of electric current  
 
19. Electric motor-    V  
20. Voltmeter    (P) Converts electric energy into mechanical energy  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fill ups:- 

 

1. ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਮ ਟ੍ਰਾੀਂ ਦ  ਮਲਕ ਅਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ...................ਦ  ਹੋਵੇਗ । (ਲਾਇਸੂੰਸਧਾਰਕ / ਕੂੰਪ੍ਨ  ) 

2. ਸਾਰੇ ਮ ਟ੍ਰ.......... ਵਕਸਮ ਦ ੇਹੋਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਹਨ। (ਸਵਥਰ / ਅਣਸਵਥਰ) 

3. ਮ ਟ੍ਰ ਦ  ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦ ੇਵਨਯਮ ............... ਨੂੂੰ  ਲਾਗੂ ਕ ਤਾ ਵਗਆ । (2004 / 2006)  



4. ................ ਮਾਪ੍ਣ ਵਾਲੇ ਯੂੰਤਰਾੀਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। (ਮਲਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ / ਊਰਜਾ ਮ ਟ੍ਰ)  

5. ਮ ਟ੍ਰ ਦ  ਰ ਵਡੂੰਗ ਲਈ ..................ਦ  ਵਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ  ਹੈ। (ਮ ਟ੍ਰ ਰ ਡਰ / ਵਵਅਕਤ  ਦ )  

6. ਅਗਰ ਵਕਸ ੇ ਮ ਟ੍ਰ ਵਵੱਚ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕ ਤ  ਹੋਵੇ ਤਾੀਂ ਉਸ ਨੂੂੰ ............................ਲੈਬ ਵਵੱਚ ਚੈੱਕ ਕ ਤਾ ਜਾੀਂਦਾ 

ਹੈ।(ਲੈਬੋਟ੍ਰ  ਲੈਬ / ਮ ਟ੍ਰ ਟ੍ੈਸਵਟ੍ੂੰਗ ਲੈਬ)  

7. ਅੱਜ ਦ ੇਸਮੇਂ ਵਵੱਚ ........................ਸ ਲ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ। (ਪ੍ੌਲ ਕਾਰਬੋਨੇਟ੍ ਸ ਲ / ਤਾੀਂਬਾ ਸ ਲ) 

8. ਐਨਰਜ  ਮ ਟ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ...................ਵਵਚੱ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। (ਖਾਨੇ ਵਵੱਚ / ਡੱਬ ੇਵਵੱਚ) 

9. ਜੇਕਰ ਲੋਡ 5 ਵਕਲੋਵਾਟ੍ ਦ ੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾੀਂ .....................ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਦਆੁਰਾ ਸਥਾਵਪ੍ਤ 

ਕ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। (MCB / ELCB)  

10. ਮ ਟ੍ਰ ਵਵੱਚ........................ ਅਚ ੇਆਊਟ੍ਗੋਇੂੰਗ ਲਾਈਨਾੀਂ ਸਪ੍ੱਸ਼ਟ੍ ਹੋਣ ਆੀਂ ਚਾਹ ਦ ਆੀਂ ਹਨ। (ਡਰੇਕਟ੍ 

ਲਾਈਨ / ਇਨਕਵਮੂੰਗ ਲਾਇਨ)  

11. ਘਰੇਲੂ, ਗੈਰ-ਘਰੇਲੂ , ਖੇਤ ਬਾੜ  ਅਤ ੇਉਦਯੋਵਗਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾੀਂ ਲਈ ..................ਮ ਟ੍ਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹ ੇ

ਹਨ।  (ਡਬਲ ਫੇਜ਼ / ਪੌ੍ਲ  ਫੇਜ਼)  

12. LTCT ਮ ਟ੍ਰ ............ ਤੋਂ ............ ਤੱਕ ਲੋਡ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਕਾਰ ਦ ੇ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਵਰਤ ੇ ਜਾੀਂਦੇ ਹਨ। 

(10KW ਤੋਂ 20KW / 26KW  ਤੋਂ 99KW) 

13. MCB ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ..........ਵਜੋਂ ਵਰਵਤਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। (ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਵਖਆ / ਖਤਰੇ)  

14. ਬੱਸ ਬਾਰ ਬਾਕਸ ਦ  ਵਰਤੋਂ................ ਮ ਟ੍ਰ ਲਈ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ। (ਮਲਟ੍ ਪ੍ਲ ਮ ਟ੍ਰ / ਵਸੂੰਗਲ 

ਮ ਟ੍ਰ)  

15. ਹਰੇਕ ਕਾਮੇ ਨੂੂੰ  ........ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ  ਹੋਣ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ । (ਟ੍ ਕਾ/ ਫਸਟ੍ ਏਡ) 

16. ਬਣਾਉਟ੍  ਸਾਹ ਦੇਣ ਲਈ........... ਵਧ ਆ ਉਪ੍ਕਰਣ ਹੈ। (ਬਣਾਉਟ੍  ਸਾਹ ਯੂੰਤਰ/ ਨੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲ )  

17. ਵਬਜਲ  ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ..............ਬੂੰਦ ਕਰੋ। (ਸਵਵੱਚ / ਮੇਨ ਸਵਵੱਚ)  

18. ਵਤੂੰਨ ਫ਼ੇਜ਼ ਵਤੂੰਨ ਤਾਰ ਐਨਰਜ  ਮ ਟ੍ਰ .........ਵਸਧਾੀਂਤ ਤੇ ਐਨਰਜ  ਮਾਪ੍ਦਾ ਹੈ।  

 (ਦ ੋਵ੍ਾਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ ਵਵਧ  / ਵਤੂੰਨ ਵਾਟ੍ ਵਵਧ ) 

19. ਮਲਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ ............... ਪ੍ਰਕਾਰ ਦ ੇਹੁੂੰਦ ੇਹਨ। ( ਦ ੋਪ੍ਰਕਾਰ / ਚਾਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ) 

20. KVAR ਮ ਟ੍ਰ ............. ਮਾਪ੍ਦਾ ਹੈ। (KVA ਦ ੇਵ੍ਾਟ੍ਲੈਸ ਕੂੰਮਪ੍ੋਨੈਂਟ੍ /AC ਦਾ ਵ੍ਾਟ੍ਲੈਸ ਕੂੰਮਪ੍ੋਨੈਂਟ੍)  

21. ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰਾੀਂ ਦ  ਵਾਇਵਰੂੰਗ ਲਈ.............. ਕੇਬਲਾੀਂ ਦ  ਬਹੁਤ  ਵਰਤੋਂ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ। (ਫਾਈਬਰ 

ਆਪ੍ਵਟ੍ਕਸ ਕੇਬਲ/ ਪ੍ .ਵ .ਸ )  

22. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ ਵਫਊਜਾੀਂ ਦ  ਥਾੀਂ ...................... ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। (MCB/ RCB) 

23. ਵਡਸਟ੍ਰ ਵਬਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ੁਆਇੂੰਟ੍ ਦ ੇਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ............. ਸਹ  ਪ੍ਰਣਾਲ  ਹੈ। (ਲੂਪ੍ 

ਇੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲ  / ਡਬਲ ਇੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲ )  

24. ...................ਸੁਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ  ਲਈ ਅਰਵਥੂੰਗ ਜਰਰੂ  ਹੈ। ( ਵੋਲਟ੍ੇਜ ਦਬਾਅ ਤੋਂ / ਕਰੂੰਟ੍ ਤੋਂ)  

 25. ELCB  ......... ਦ ੇਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਕਰੇਗਾ। ( ਧਰਤ  ਦਾ ਨੁਕਸ / ਮ ਟ੍ਰ ਦ  ਅਰਵਥੂੰਗ)  

26. .............. ਨੂੂੰ  ਮਾਪ੍ਣ ਲਈ ਮ ਟ੍ਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। (ਮਲਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ / ਵਬਜਲ  ਊਰਜਾ ਮ ਟ੍ਰ)  

27. ਲਾਈਨਮੈਨ ਦ  ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ....................ਵਰਤ ੇਜਾਣੇ ਚਾਹ ਦ ੇਹਨ। ( ਹੈਲਮੈਟ੍ / ਹੈਂਡ ਦਸਤਾਨੇ)  

28. ਵਵਰੋਧ ਨੂੂੰ  ............ਦਆੁਰਾ ਮਾਵਪ੍ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਮਲਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ / ਕਲੈਂਪ੍ ਮ ਟ੍ਰ )  

29. ਮ ਟ੍ਰ ਰ ਵਡੂੰਗ ਲਾਗ ਬੱੁਕ ਵਵੱਚ .................ਕਾਲਮ ਹਨ । (8 / 7) 



30. ........................ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਬੱਸਬਾਰ ਵਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾੀਂਦੇ ਹਨ। ( MCB /MCCB) 

31. ਬੱਸ ਬਾਰ ਵਵੱਚ ..............ਧਾਤ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ। ( ਤਾੀਂਬਾ / ਲੋਹਾ)  

32.  ਬਹੁ ਮੂੰਜ਼ਲ  ਇਮਾਰਤਾੀਂ ਵਵੱਚ ਸਪ੍ਲਾਈ ...............ਰਾਹ ੀਂ ਵਦੱਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ। (ਮੋਟ੍ਰਾੀਂ / ਟ੍ਰਾੀਂਸਫਾਰਮਰ)  

33. ..............................ਲਾਈਨ ਨੂੂੰ  ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਵਤਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ।  (ਵਡਸਚਾਰਜ ਰਾਡ /ਅਰਥ ਰਾ) 

34. .............................. ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੂੰਮ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਵਲਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। (ਪ੍ਾਸ/ ਪ੍ਰਵਮਟ੍)  

35. ਨਕਲ  ਸਾਹ ਉਦੋਂ ਵਦੱਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਸ ੇਵਵਅਕਤ  ਦਾ .............................ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ । (ਸਾਹ 

/ ਹਾਰਟ੍ ਟ੍ੈਕ)  

36. ਫਸਟ੍-ਏਡ ਇਲਾਜ ਦਾ  ਉਦੇਸ............... ਪ੍ਰਭਾਵਵਤ ਖੇਤਰ ਨੂੂੰ  ਤੇਜ਼  ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤ ੇਸਰ ਰ ਦ ੇਤਰਲ 

ਪ੍ਦਾਰਥਾੀਂ ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਨੂੂੰ  ਘਟ੍ਾਉਣਾ ਹੈ। (ਸੱਟ੍ ਵਜੱ  / ਜਖਮ ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਜਮਾਤ : ਦੱਸਵ ੀਂ 

ਟ੍ਰੇਡ  : ਪ੍ਾਵਰ (2 ਸਾਲਾੀਂ)  (Power) 

True and False :-  

1. ELCB ਦ  ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਟ੍ ਨੂੂੰ  ਵਬਜਲ  ਦ ੇਲ ਕੇਜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ ।( ਸਹ /ਗਲਤ) 

2. ਇਲੈਕਟ੍ਰ ਕਲ ਯੂੰਤਰ ਲੇਬਵਲੂੰਗ ਦਆੁਰਾ ਸਹ  ਢੂੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ੇਨਹ ੀਂ ਹਨ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

3. MCCB ਦ  ਮੁੱਖ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ੈਰੇ ਸਰਕਟ੍ ਦ  ਯਾਤਰਾ ਹੈ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

4. ਕਵਲੱਪ੍ ਆੱਨ ਮ ਟ੍ਰ ਆਲਟ੍ਰਨੇਵਟ੍ੂੰਗ ਕਰੂੰਟ੍ ਮਾਪ੍ਦਾ ਹੈ ।(ਸਹ /ਗਲਤ) 

5. ਵਡਜ਼ ਟ੍ਲ ਮਲਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਵਨਕ ਕੂੰਮਪ੍ਨੋੈਂਟ੍ਸ ਵ  ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

6. ਐਮੱਮ ਟ੍ਰ ਦ  ਰੇਂਜ ਇਸ ਦ ੇਸ ਰ ਜ਼ ਵਵਚ ਪ੍ਰਵਤਰੋਧ ਲਗਾ ਕ ੇਵਧਾਈ ਜਾੀਂਦ  ਹੈ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

7. ਏ.ਸ . ਐਨਰਜ  ਮ ਟ੍ਰਾੀਂ ਨਾਲ C.T ਅਤ ੇP.T. ਦ ੇਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕ ੇਇਹਨਾੀਂ ਦ  ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦ  

ਹੈ ।(ਸਹ /ਗਲਤ) 

8.  ਏ.ਸ . ਦ ੇਸਾਰੇ ਮ ਟ੍ਰ ਏ.ਸ . ਦ  RMS ਕ ਮਤ ਮਾਪ੍ਦੇ ਹਨ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

9.  ਇੂੰਡੱਕਸ਼ਨ ਟ੍ਾਈਪ੍ ਵ੍ਾਟ੍ਮ ਟ੍ਰ ਵਸਰਫ ਏ.ਸ . ਸਪ੍ਲਾਈ ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

10. ਕੇਂਦਰ  ਵਬਜਲ  ਅਥਾਰਟ੍  (ਮ ਟ੍ਰਾੀਂ ਦ  ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਅਤ ੇਸੂੰਚਾਲਨ) ਵਨਯਮ,2006 ਹੈ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

11. ਊਰਜਾ ਮ ਟ੍ਰ ਮਾਪ੍ਣ ਵਾਲੇ ਯੂੰਤਰਾੀਂ ਵਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ।(ਸਹ /ਗਲਤ) 



12. ਸਾਰੇ ਇੂੰਟ੍ਰਫੇਸ ਮ ਟ੍ਰ, ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਮ ਟ੍ਰ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਲੇਖਾ ਮ ਟ੍ਰ ਵਬਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੂੰਡ ਅਨ ਸਟ੍ੈਂਡਰਡਜ਼ 

ਦ ੇਸੂੰਬੂੰਵਧਤ ਮਾਪ੍ਦੂੰਡਾੀਂ ਦ  ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਦ ੇਹਨ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

13. ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਮ ਟ੍ਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਇੂੰਸੂੰਸਧਾਰਕ ਦ  ਮਲਕ ਅਤ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

14. ਮ ਟ੍ਰਾੀਂ ਤੋਂ ਸ ਲਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਹਟ੍ਾਉਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

15. ਕ  ਘਰੇਲੂ ਮ ਟ੍ਰ ਧਰਤ  ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ ।(ਸਹ /ਗਲਤ) 

16. MCB ਵਬਜਲ  ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪ੍ਕਰਨ ਹੈ । (ਸਹ /ਗਲਤ) 

17. 3 ਫੇਜ਼ ਐਨਰਜ  ਮ ਟ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਘਰਾੀਂ ਵਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । (ਸਹ /ਗਲਤ) 

18. ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੂੰ  ਸੁਰੱਵਖਆ ਲਈ ਹੈਂਡ ਦਸਤਾਨੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹ ਦੇ ਹਨ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

19. ਵਬਜਲ  ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪ੍ਕਰਨਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾੀਂ ਚਮੜਾ ਜਾੀਂ ਪ੍ਲਾਸਵਟ੍ਕ ਚੜ੍ਾ ਕ ੇਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਦਾ 

ਹੈ।(ਸਹ /ਗਲਤ) 

20. ਮ ਟ੍ਰ ਰ ਡਰ ਮ ਟ੍ਰ ਦ ੇਵਬੱਲ ਜਾਰ  ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

21. ਮਲਟ੍ ਮ ਰ ਦ ੋਪ੍ਰਕਾਰ ਦ ੇਹੁੂੰਦ ੇਹਨ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

22. ਸਮਾਰਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ ਇੱਕ ਨਵ ੀਂ ਵਕਸਮ ਦ ੇਊਰਜਾ ਮ ਟ੍ਰ ਹਨ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

23. ਲਾਈਨਮੈਨ ਜਾੀਂ ਆਮ ਵਵਅਕਤ  ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਜ ਵਨ ਜਰਰੂ  ਹੈ ।(ਸਹ /ਗਲਤ) 

24. ਪ੍ੌੜ  ਨੂੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾੀਂ 75 ਵਡਗਰ  ਤੇ ਖੜ੍ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ । (ਸਹ /ਗਲਤ) 

25. ਵਬਜਲ  ਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਪ੍ਰਵਮਟ੍ ਲੈਣਾ ਜਰਰੂ  ਹੈ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

26. ਪ੍ .ਪ੍ .ਈ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਹਮੇਸਾੀਂ ਕਰਨ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

27. ਵਨਓਨ (ਪ੍ਾਵਰ) ਟ੍ੈਸਟ੍ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਆ ਉਪ੍ਕਰਨ ਹੈ। (ਸਹ /ਗਲਤ) 

28. ਵਡਸਚਾਰਜ ਰਾਡ ਵਬਜਲ  ਦ ੇਸਾਟ੍ ਸਰਕਟ੍ ਨੂੂੰ  ਰੋਕਦ  ਹੈ । (ਸਹ /ਗਲਤ) 

29. ਮੁਢੱਲ  ਸਹਾਇਤਾ ਮਨੱੁਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਰਰੂ  ਹੈ । (ਸਹ /ਗਲਤ) 

30. ਜਦੋਂ ਵਕਸ ੇਕਰਮਚਾਰ  ਨੂੂੰ  ਵਬਜਲ  ਦਾ ਕਰੂੰਟ੍ ਲੱਗ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਉਸਨੂੂੰ  ਮੁੱਢਲ  ਸਹਾਇਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ 

ਦੇਣ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ। (ਸਹ /ਗਲਤ)  

 

3 Marks Questions (Very Short):- 

1. ਊਰਜਾ ਮ ਟ੍ਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ? 

2. ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਮ ਟ੍ਰ ਵਕਉ ੀਂ ਜਰਰੂ  ਹੈ ਤੇ ਵਕੱਥ ੇਲਾਇਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ? 

3. ਮ ਟ੍ਰ ਦ  ਸ ਵਲੂੰਗ ਵਕਉ ੀਂ ਜਰਰੂ  ਹੁੂੰਦ  ਹੈ ਤੇ ਮ ਟ੍ਰਾੀਂ ਤੋਂ ਸ ਲਾੀਂ ਨੂੂੰ  ਹਟ੍ਾਉਣਾ ਵਕਉ ੀਂ ਨਹ ੀਂ ਚਾਹ ਦਾ? 

4. ਮ ਟ੍ਰ ਦ ੇਵਵੱਚ ਛੇੜ –ਛਾੜ ਦਾ ਵਕਵੇਂ ਪ੍ਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

6. ਸਟ੍ੈਂਡਰਡ ਮ ਟ੍ਰ ਟ੍ੈਸਵਟ੍ੂੰਗ ਸਾਧਨ (ਫ ਲਡ ਕੈਲ ਬਰੇਟ੍ਰ) ਐਕੁਚੇਕ ਵਕਸ ਲਈ ਵਰਵਤਆੀਂ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ? 

7. ਵਡਸਟ੍ਰ ਵਬਊਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕ  ਹੈ? 

8. ਬੱਸ ਬਾਰ ਬਾਕਸ ਕ  ਹੈ?  

9. MCB ਤੋਂ ਨੋਟ੍ ਵਲਖੋ? 

10. ਮ ਟ੍ਰ ਰ ਡਰ ਦ  ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸ?ੋ 

11. ਮਲਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ ਕ  ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ? 

12. RCCB ਦ ਆੀਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾੀਂ? 



13. ਸੁਰੱਵਖਆ ਕ  ਹੈ? 

14. PPE ਤੋ ਨੋਟ੍ ਵਲਖੋ? 

15. ਵਨਉਨ (ਪ੍ਾਵਰ) ਟ੍ੈਸਟ੍ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? 

16. ਮੁਢੱਲ  ਸਹਾਇਤਾ ਕ  ਹੈ? 

17. ਫਸਟ੍-ਏਡ ਬਾਕਸ ਵਵੱਚ ਕ  ਕੱੁਝ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ? 

18. ਨਕਲ  ਸਾਹ ਵਕਵੇਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ? 

19. ਸ਼ੈਫਰ ਵਸਸਟ੍ਮ ਕ  ਹੈ? 

20. ਆਧੁਵਨਕ ਯੱੁਗ ਵਵੱਚ ਵਬਜਲ  ਦ  ਕ  ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ? 

21. ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰ ਸ਼ਨ, ਵਾਇਰਮੈਨ ਜਾੀਂ ਵਬਜਲ  ਦ ੇਖੇਤਰ ਵਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਵਅਕਤ  ਦਾ ਕ  ਭਵਵੱਖ 

ਹੈ? 

22. ਵਕਸ ੇਵਵਅਕਤ  ਨੂੂੰ  ਵਬਜਲ  ਝਟ੍ਕਾ ਵਕਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 

23. ਜੇਕਰ ਤੁਸ ੀਂ ਮੇਨ ਸਵਵੱਚ ਤੋਂ ਦਰੂ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹ ੋ ਹੋ ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਵਕਹੜ ਆੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਆੀਂ ਵਰਤਣ ਆੀਂ 

ਚਾਹ ਦ ਆੀਂ ਹਨ? 

24. ਵਕਸ ੇਵਵਅਕਤ  ਨੂੂੰ  ਵਬਜਲ  ਦਾ ਸ਼ਾਕ ਲੱਗਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੂੰ  ਕ  ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ? 

25. ਵਬਜਲ  ਕ  ਹੈ? 

26. ਐਮਪ੍ ਅਰ ਕ  ਹੈ? 

27. ਮ ਟ੍ਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾੀਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ? 

28. ਮ ਟ੍ਰ ਕਦੋਂ ਹਟ੍ਾਇਆ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਬੁਾਰਾ ਸਥਾਵਪ੍ਤ ਕ ਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ? 

29. ਸੂੰਦਾੀਂ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਵਕਹੜ ਆੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਆੀਂ ਵਰਤਣ ਆੀਂ ਚਾਹ ਦ ਆੀਂ ਹਨ? 

30. ਮ ਟ੍ਰ ਬਾਕਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ?ੋ 

31. ਮ ਟ੍ਰ ਦ   ਅਰਵਥੂੰਗ ਵਕਉ ੀਂ ਜਰਰੂ  ਹੁੂੰਦ  ਹੈ? 

32. ਸਮਾਰਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ ਦ ੇਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ? 

33. ਆਟ੍ੋਮੈਵਟ੍ਕ ਮ ਟ੍ਰ ਰ ਵਡੂੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜ  ਕ  ਹੈ? 

34. ਆਮ ਮ ਟ੍ਰ ਰ ਵਡੂੰਗ ਯੂੰਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ?ੋ 

35. ਟ੍ੈਸਟ੍ਰ ਤੇ ਕਲੈਪ੍ ਰਾਹ ੀਂ ਵੋਲਟ੍ੇਜ ਅਤ ੇਕਰੂੰਟ੍ ਨੂੂੰ  ਮਾਪ੍ਣਾ ? 

36.  ਬਹੁ ਮੂੰਜਲ  ਇਮਾਰਤ ਵਵੱਚ ਮ ਟ੍ਰ ਦ  ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਵਕਵੇਂ ਕ ਤ  ਜਾੀਂਦ  ਹੈ? 

37. MCB ਦ ਆੀਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾੀਂ ਕ  ਹਨ? 

38.  ਵਡਸਚਾਰਜ ਰਾਡ ਦ  ਸੂੰਭਾਲ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾੀਂ ਰੱਖਣ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ? 

39. ਲਾਈਨਮੈਨ ਦਆੁਰਾ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾੀਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਕਉ ੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜਰਰੂ  ਹੈ? 

40. ਹੱਡ ਆੀਂ ਨੂੂੰ  ਸਟੱ੍ਾੀਂ ਲੱਗਣਾ?  

      

4 Marks Questions (short type):- 

 

1. ਇੂੰਸਟ੍ਾਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ੂਲਜ ਅਤ ੇ ਟ੍ੈਕਲਸ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇ ਸਮੇਂ ਵਕਹੜ  ਸੁਰੱਵਖਆ ਸਾਵਧਾਨ ਆੀਂ 

ਵਰਤਣ  ਚਾਹ ਦ ਆੀਂ ਹਨ? 



 2. ਵਸੂੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਐਨਰਜ  ਮ ਟ੍ਰ ਦ  ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦ  ਵਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਤੇ ਨੋਟ੍ ਵਲਖੋ? 

3.  ਵਸੂੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਐਨਰਜ  ਮ ਟ੍ਰ ਨੂੂੰ  ਬਦਲਣ ਦ  ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸ?ੋ 

4. ਵਬਜਲ  ਦ ਆੀਂ ਲੋੜਾੀਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵਦਓ? 

5. ਬਹੁ-ਮੂੰਜ਼ਲਾੀਂ ਇਮਾਰਤਾ ਵਵੱਚ ਇਲੈਕਵਟ੍ਰਕ ਵਾਇਵਰੂੰਗ ਵੂੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲ  ਨੂੂੰ  ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਹੜੇ-ਵਕਹੜੇ ਵਨਯਮਾੀਂ 

ਦ  ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ? 

6. ਕੱੁਝ ਬੁਵਨਆਦ  ਵਗਆਨ ਜ ੋਹਰ ਵਬਜਲ  ਕਰਮਚਾਰ  ਨੂੂੰ  ਗਰਵਹਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਲਖੋ? 

7. ਪ੍ੌੜ ਆੀਂ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਕੱੁਝ ਸੁਰੱਵਖਆ ਸੂੰਕੇਤ ? 

8.  ਵਬਜਲ  ਦਾ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਵਮਟ੍ ਵਕਉ ੀਂ ਜਰਰੂ  ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟ੍ ਵਲਖੋ ?  

9. ਪ੍ਰਵਮਟ੍ ਧਾਰਕ ਦਆੁਰਾ ਕੂੰਮ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਲਈਆੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲ ਆੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਆੀਂ ਕ  ਹਨ? 

10. ਵਡਸਚਾਰਚ ਰਾਡ ਤੇ ਨੋਟ੍ ਵਲਖੋ? 

11. ਦਸਤਾਨੇ, ਹੈਲਮੇਟ੍, ਪ੍ ਵ ਸ  ਸੋਲ ਜੁੱਤ,ੇ ਐਨਕਾੀਂ ਦ ੇਬਾਰੇ ਦਸੱੋ? 

12. ਲਾਈਨਮੈਨ ਦਆੁਰਾ ਵਨਭਾਈਆੀਂ ਪ੍ੂੰਜ ਵਡਊਟ੍ ਆੀਂ ਦ  ਵਵਆਵਖਆ ਕਰੋ? 

13. ਲਾਈਵ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ  ਜਾਣ ਵਾਲ  ਸਾਵਧਾਨ ? 

14. ਲਾਈਨਮੈਨ ਦਆੁਰਾ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਉਪ੍ਕਰਣ ਕ  ਹਨ? 

15. ਮੁਢੱਲ  ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਨੋਟ੍ ਵਲਖੋ? 

16. ਜਦੋਂ ਵਕਸ ੇ ਕਰਮਚਾਰ  ਨੂੂੰ  ਵਬਜਲ  ਦਾ ਕਰੂੰਟ੍ ਲੱਗ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਵਕਹੜ ੇ –ਵਕਹੜੇ ਉਪ੍ਾਅ ਕ ਤੇ ਜਾਣੇ 

ਚਾਹ ਦੇ ਹਨ? 

17. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵ ੇਤਾੀਂ ਕ  ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ? 

18. ਮ ਟ੍ਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹੜ ਆੀਂ-ਵਕਹੜ ਆੀਂ ਗੱਲਾੀਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ? 

19. ਵਸੂੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਪ੍ੂਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮ ਟ੍ਰ ਦ ਆੀਂ ਵਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾੀਂ ਵਲਖੋ? 

20. ਲੌਗ ਬੱੁਕ ਵਵੱਚ ਮ ਟ੍ਰ ਰ ਵਡੂੰਗ ਅਤੇ ਵਰਕਾਰਵਡੂੰਗ ਲੈਣਾ ( ਲੌਗ ਬੱੁਕ ਦ  ਵਤਆਰ )?   

21. ਕੂੰਟ੍ਰੋਲ ਪ੍ੈਨਲ ਦ  ਵਾਇਵਰੂੰਗ ਵਚੱਤਰ ਵਖੱਚ?ੋ 

22. RCCB ਅਤ ੇMCB ਦ ਆੀਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾੀਂ ਵਲਖੋ ? 

23. ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੂੰ  ਕੂੰਮ ਤੇ ਲਾਗੂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਲੋੜਾੀਂ ਵਕਹੜ ਆੀਂ ਵਕਹੜ ਆੀਂ ਵਦੱਤ ਆੀਂ ਜਾੀਂਦ ਆੀਂ ਹਨ? 

24. ਮ ਟ੍ਰਾੀਂ ਦ  ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਦ ੇਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਲਈ ਵਨਯਮ ਵਕਉ ੀਂ ਜਰਰੂ  ਹੈ? 

25. ਅਗਰ ਖਪ੍ਤਕਾਰ ਆਪ੍ਣੇ ਘਰ ਵਵੱਚ ਮ ਟ੍ਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੂੰਦਾ ਹੈ ਤਾੀਂ ਉਸਨੂੂੰ  ਵਬਜਲ  ਬਰੋਡ ਦ ਆੀਂ 

ਵਕਹੜ ਆੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆ ਪ੍ੂਰ ਆੀਂ ਕਰਨ  ਪੈ੍ਦ ੀਂਆ ਹਨ?  

26. ਮ ਟ੍ਰ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਤੇ ਨੋਟ੍? 

27. Single Phase Meter ਅਤ ੇThree Phase Meter ਦਾ ਵਚੱਤਰ ਬਣਾਓ ? 

28. ਬੱਸ ਬਾਰ ਬਾਕਸ ਅਤ ੇਮ ਟ੍ਰ ਬਾਕਸ ਵਵੱਚ ਕ  ਅੂੰਤਰ ਹੈ? 

29. ELCB (ਧਰਤ  ਲ ਕੇਜ ਸਰਕਟ੍ ਬਰੇਕਰ) ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ? 

30. ਮ ਟ੍ਰ ਰ ਵਡੂੰਗ ਤੇ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਕਰੋ? 

31. ਮਲਟ੍ ਮ ਟ੍ਰ ਜਾੀਂ ਮਲਟ੍ ਟ੍ੇਸਟ੍ਰ ਤੇ ਨੋਟ੍ ਵਲਖੋ? 

32. ਇਲੈਕਟ੍ਰ ਕਲ ਅਸੈਂਬਲ  ਬਾਰੇ ਦੱਸ?ੋ 

33. ਲੇਬਵਲੂੰਗ ਕ  ਹੈ? 



34. ਸਬ-ਸਟ੍ੇਸ਼ਨ ਵਵੱਚ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਜ਼ੋਨ ਵਕਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? 

35. ਪ੍ਰਵਮਟ੍ ਜਾਰ  ਕਰਨ/ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਅਤ ੇਵਾਪ੍ਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰ ਕਾ ਕ  ਹੈ? 

36. ਵਬਜਲ  ਦ ੇਵਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨਬੋਰਡ ਵਕਹੜ-ੇ ਵਕਹੜ ੇਹੁੂੰਦ ੇਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਾੀਂ ਬਾਰੇ ਵਲਖੋ? 

37. ਵਡਸਚਾਰਜ ਡੂੰਡੇ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਵਕਸਮ ਦ ੇ ਬੈਕ ਫ ਵਡੂੰਗ ਕੇਸਾੀਂ / ਘਟ੍ਨਾਵਾੀਂ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਨਮਨਵਲਖਤ ਤੋਂ 

ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦ  ਹੈ? 

38. ਲਾਈਨਮੈਨ ਦ  ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਦ ਆੀਂ ਵਜ਼ੂੰਮੇਵਾਰ ਆੀਂ ? 

39. ਵਕਸ ੇਦ ੋਕਰਮਚਾਰ  ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪ੍ਕਰਨਾੀਂ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ? 

40. ਨੱਕ ਤੋਂ ਮੂੂੰਹ ਪ੍ਰਣਾਲ  ਵਵੱਚ ਸਾਵਧਾਨ  ਵਰਤਣ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ?       


