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                                                              ਭਾਗ - ੳ 

                     ਇਸ ਭਾਗ ਦ ੇਸਾਰੇ ਪ��ਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ | (10*2= 20) 

 1. ਇੱਕ ਆਦਰ� ਸੰਦੇ� ਦੀਆਂ ਿਵ�ੇਸਤਾਵ� ਕੀ ਹਨ? 

  1. ਸਾਫ               2. ਸੰਖੇਪ 

  3. ਸਹੀ               4. ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

 2. ਹਰ ਪ�ਭਾਵ�ਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ �ੁਰੂ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ। ( ਸਹੀ/ਗਲਤ) 

 3. ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟ%ਕ ਜੋ ਟਾਇਲਟ ਿਵੱਚ ਫਲੱਿ�ੰਗ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

  1. ਿਸਸਟਰਨ              2. ਿਬਡੇਟ 

  3. ਿਸੰਕ                      4.  ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹ)  

 4. ਿਕੰਨ*  ਿਕਲੋਗ�ਾਮ ਦਾ ਹਥੌੜਾ ਸਭ ਤ/ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹ?ੈ 

  1.  1 kg                      2. 3 kg 

  3.  5 kg                     4. 2 kg 

 5. ਟੂਟੀਆਂ ਹਮੇ�� ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦ ੇ____ __ਤ ੇਿਫੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ । ( ਿਵਚਕਾਰ/ਿਕਨਾਿਰਆਂ ਤ)ੇ 

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

 7. ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨ)ਹ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਿਹੱਸਾ ਹੈ ।                                    ( ਸਹੀ / ਗਲਤ) 

 8. ਪਲੰਜਰ ਦੀ ਵਰਤ/ ਪਾਈਪ� ਨੂੰ  ਖੋਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ।          ( ਸਹੀ/ ਗਲਤ) 

 9. ਜਾਮ ਪਖਾਨ*  ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇ__________ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕੀਤ ੇਜ�ਦ ੇਹਨ ।  ( ਪਲੰਜਰ / ਪਲੱਗ) 

   10. WC ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ______ ਹ ੈ।                                                          ( ਵਾਟਰ ਕੋਲਸੇਟ/ ਵਾਟਰ ਕੈਨ) 



                                                           ਭਾਗ - ਅ  

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

 1. ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕ2 ਜਰੂਰੀ ਹ?ੈ 

 2. ਪ�ੇਰਣਾ ਤ/ ਕੀ ਭਾਵ ਹ?ੈ 

 3. ਿਸੰਕ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ? 

 4. ਫਲੌਟ ਵਾਲਵ ਿਕੱਥ ੇਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ? 

 5. ਕੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਧਾਤ� ਇੱਕ ਪਲੰਿਬੰਗ ਨੁਕਸ ਹੈ? 

 6. ਵਾ�ਬੇਿਸਨ ਤ ੇਨ4 ਟ ਿਲਖ?ੋ   

                                                         ਭਾਗ - ੲ  

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

 1. ਟੂਟੀ ਤ ੇਵਾਲਵ ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਦ ੋਅੰਤਰ ਿਲਖੋ? 

 2. ਇਮਾਰਤ ਦ ੇਵੱਖ ਵੱਖ ਿਹੱਿਸਆਂ ਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖ?ੋ 

 3. ਕੰਮ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਿਕੰਨਾ ਗੱਲ� ਦਾ ਿਧਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

 4. ਪਲੰਿਬੰਗ ਿਵੱਚ ਵਰਤ ੇਜ�ਦ ੇਕੋਈ ਦਸ ਟੂਲ� ਦ ੇਨਾਮ ਿਲਖ?ੋ 


