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-  ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ।         9x1=9  

1. ਸਾਰੇ ਮੀਟਰਾਾਂ ਦੇ ਮਮਆਰ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

(ਓ) BIS  (ਅ) SIS  (ੲ) SIB  (ਸ) ISI 

2. ਪ੍ੌੜੀ ਨ ੂੰ  ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਮਕ ਇਸਨ ੂੰ  ਹਰ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਬਾਹਰ ਰੱਮਿਆ ਜਾਵੇ 

ਭਾਵੇ ਕੋਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

(ਓ) 30 ਮਿਗਰੀ  (ਅ) 30 ਮਿਗਰੀ   (ੲ) 75 ਮਿਗਰੀ  (ਸ) 120 ਮਿਗਰੀ 

3. ਇਹਨਾਾਂ ਮਵੱਚੋ ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੀ ਮਕਹੜੀ ਮਕਸਮ ਹੈ। 

(ਓ) ਅੂੰਦਰ ਨੀ  (ਅ) ਮਵਚਕਾਰਲਾ  (ੲ) ਬਾਹਰੀ  (ਸ) ਮਵਆਪ੍ਕ 

4. ਸਾਿੇ ਮੀਟਰ ................ਮਕਸਮ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

5. ਨਕਲੀ ਸਾਹ ਉਦੋ ਮਦੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਕਸੇ ਮਵਅਕਤੀ ਦਾ ...........ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

6. .........ਮਬਜਲੀ ਊਰਜਾ ਨ ੂੰ  ਮਾਪ੍ਣ ਲਈ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

7. MCCB ਦੀ ਮੱੁਿ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ ਰੇ ਸਰਕਚ ਦੀ ਰੱਿ-ਰਿਾਅ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ।  (ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

8. ਊਰਜਾ ਮੀਟਰ ਮਾਪ੍ਣ ਵਾਲੇ ਯੂੰਤਰਾਾਂ ਮਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।(ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

9. ਰੌਲਾ ਪ੍ਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਰਾਬ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ । (ਸਹੀ/ਗਲਤ)  

10. ਮਮਲਾਨ ਕਰੋ         3x1=3  

 I. Ctrl +P    ਲਾਲ  
   II. Phase Wire   Cut   

 III. Ctrl +V   Print 

     ਭ ਗ – ਅ 

2.  ਮਕਸੇ ਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਮਦਓ -      6x3=18 

ਪ੍ਰ.1. ਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਲੂੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ? 

ਪ੍ਰ.2. ਮੀਟਰ ਦੀ ਅਰਮ ੂੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ? 

ਪ੍ਰ.3. ਕੂੰਮੀਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 

ਪ੍ਰ.4. ਐਟੀਮਟਊਿ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? 

ਪ੍ਰ.5. RCCB ਦੀਆਾਂ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

ਪ੍ਰ.6. ਮਨਓਨ ਪ੍ਾਵਰ ਟੈਸਟਰ ਦੀ ਭ ਮਮਕਾ ਬਾਰੇ ਮਲਿੋ? 

ਪ੍ਰ.7. ਸੈਫਰ ਮਸਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? 

     ਭ ਗ -ੲ 

3. ਮਕਸੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਾਂ ਦੇ ਉਤੱਰ ਮਦਓ -      5x2=10 

ਪ੍ਰ.1. ਦਸਤਾਨੇ,ਹੈਲਮੇਟ, ਜੱੁਤੇ, ਐਨਕਾਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਕਸ ਕੂੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ? 

ਪ੍ਰ,2. ਮਸੂੰਗਲ ਫੇਜ਼,  ਰੀ (3) ਫੇਜ਼ ਅਤੇ LTCT ਮੀਟਰ ਬਾਰੇ ਮਵਆਮਿਆ ਕਰੋ? 

ਪ੍ਰ.3. ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਿੇਤਰ ਦੀਆਾਂ ਮਜੂੰਮੇਵਾਰੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ?   
 
 
 


