
                                         ਿਵ�ਾ - ਪਲੰਿਬੰਗ                             ਸਮ� - 3 ਘੰਟ ੇ

                                                         ਜਮਾਤ - ਦਸਵ�                              ਕੱੁਲ ਅੰਕ – 40 

                   ਿਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ    ਅਕਾਦਿਮਕ ਸਾਲ - 2022202220222022----23232323        

                                                              ਭਾਗ- ੳ 

                   ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ� ਸਾਰੇ ਪ��ਨ ਕਰਨ�  ਜਰੂਰੀ ਹਨ । (10*2= 20) 

  1.  ਤੁਸ� ਕੰਮ ਤ� ਛੁੱ ਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹ ੈ? ਤੁਸ� ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਿਕਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ�ਗੇ? 

                           1. ਈਮੇਲ                   2. ਪੋਸਟਰ 

                          3. ਿਨਊਜ਼ਲੈਟਰ            4. ਬਲੌਗ 

 2.  ਸਹੀ ਸਮ+ ਪ�ਬੰਧਨ ਸਭ ਤ� ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਤਕਨੀਕ+ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ । ( ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

 3.   ਹੇਠ ਿਦੱਤ ੇਸੰਦ+ ਿਵੱਚੋN ਿਕਹੜਾ ਬੋਲਟ ਦ ੇਅੰਦਰੂਨੀ ਥਰੈੱਡਸ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ+ਦਾ ਹ?ੈ  

        1. ਟੈਪ                      2. ਡਾਈ 

        3. ਕਟਰ              4.  ਪਾਈਪ ਥਰੈੱਡਰ 

 4.  ਵਾ�ਬੇਿਸਨ ਇੱਕ _____ ਿਫਕਸਚਰ ਹ ੈਜੋ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ+ਦਾ ਹ ੈ।  ( ਬਾਊਲ �ੇਪਡ/ ਚੌਰਸ �ੇਪਡ) 

               5. ਗੀਜ਼ਰ ਨੰੂ ਬਾਥਰੂਮ ਿਵੱਚ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ+ਦਾ ਹ ੈ।        ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

               6.   ਡਿਰੱਲ ਮ�ੀਨ ਦੀ ਵਰਤ ੋ ਕੰਧ ਿਵੱਚ _____ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ+ਦੀ ਹ ੈ।          ( ਛਕੇ / ਕਿਟੰਗ) 

               7. ਘੱਟ ਡੂੰ ਘ ੇਜੈੱਟ ਵੈੱਲ ਪੰਪ ______ ਫੱੁਟ ਦੀ ਡੂੰ ਘਾਈ ਤ� ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲ5ਦ ੇਹਨ ।         (25/50) 

 8. ਿਬਬ ਕਾਕ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਕ�ਾਸ ਵੀ ਿਕਹਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ । (ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

 9. ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਿਵੱਚ� ਿਕਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ?  

                       1. kg                        2. m 

                       3. minute                4 ml 

              10. ਟੀ. ਪੀ . ਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਥ�ੈੱਡ ਪਰ ਇੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹ ੈ।                    ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

                   



 

                                        

                                                                       ਭਾਗ - ਅ  

                ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਚਾਰ ਪ��ਨ ਕਰਨ�  ਜਰੂਰੀ ਹਨ |                                       (4*3= 12) 

 1.      ਸੰਚਾਰ ਤ ੋਕੀ ਭਾਵ ਹ?ੈ 

 2.      ਤਣਾਅ ਕੀ ਹ?ੈ 

 3.      ਸਮੋਕ ਟੈਸਟ ਿਕਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ+ਦਾ ਹੈ? 

 4.      WC ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹ?ੈ 

 5.      ਿਚਣਾਈ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲਸ ਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

 6.      ਵਾਟਰ ਪੰਪ ਿਕਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ+ਦਾ ਹੈ? 

                                               ਭਾਗ - ੲ 

                     ਇਸ ਭਾਗ ਿਵੱਚ� ਕੋਈ ਦ ੋਪ��ਨ ਕਰਨ�  ਜਰੂਰੀ ਹਨ ।                                  ( 2* 4= 8) 

 1. ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਕਸਮ ਦ ੇਵਾ�ਬੇਿਸਨ+ ਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖੋ ਅਤ ੇਿਕਸੇ ਇੱਕ ਤ ੇਨ8 ਟ ਿਲਖੋ? 

 2. ਿਬਲਿਡੰਗ ਦ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਗ+ ਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖੋ? 

 3. ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? 

 4. ਪਾਈਪ ਥ�ੈਿਡੰਗ ਦੀ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਬਾਰ ੇਿਲਖ?ੋ 


