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ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪਰਸ਼ਨ ਉਤੱਰ- 

Employability Skill 

1. ਸੰਚਾਰ ਵਕਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵਲਆ ਵਿਆ ਹੈ ? 

(ੳ) ਲਾਤੀਨੀ। 

(ਅ) ਪੰਜਾਬੀ। 

(ੲ) ਅੰਗਰੇਜੀ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਲਾਤੀਨੀ। 

2. ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਵਕਹੜਾ ਹੈ ? 

(ੳ) ਵਚਿੱਠੀ ਵਲਖਣਾ। 

(ਅ) ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜਣ। 

(ੲ) ਕਲਾਸ ਰਮੂ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੲ) ਕਲਾਸ ਰਮੂ। 

3. ਿੈਰ ਜੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਵਕਹੜਾ ਹੈ ? 

(ੳ) ਵਚਿੱਠੀ ਵਲਖਣਾ। 

(ਅ) ਕਲਾਸ ਰਮੂ। 



(ੲ) ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ। 

(ਸ) ਇਹਨਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਵਚਿੱਠੀ ਵਲਖਣਾ। 

4. ਸਿੈ ਬਾਰ ੇਿੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

(ੳ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ। 

(ਅ) ਆਪਣੇ ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ। 

(ੲ) ਆਪਣੇ ਵਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ। 

(ਸ) ਇਹਨਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਗਿੱਲ ਕਰਨੀ। 

5. ਸਿੈ ਪਬੰਧਨ ਹੁਨਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

(ੳ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਵੇਰਤ ਕਰਨ। 

(ਅ) ਦਜੇੂ ਨੰੂ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਨ। 

(ੲ) ਗੁਆਾਂਢੀਆਾਂ ਨੰੂ ਪਰੇਵਰਤ ਕਰਨ। 

(ਸ) ਇਹਨਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਪਰਵੇਰਤ ਕਰਨ। 

6. ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਕਤ ਵਕਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 

(ੳ) ਮੈਂ ਤੇਜ ਭਿੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(ਅ) ਮੈਂ ਵਜਆਦਾ ਨਹੀ ਾਂ ਪੜ੍੍ਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

(ੲ) ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਮੈਂ ਤੇਜ ਭਿੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

7. ਆਤਮਵਿਸ਼ਿਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

(ੳ) ਦਜੇੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੋਣਾ। 

(ਅ) ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ਼ ਹੋਣਾ। 

(ੲ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੋਣਾ। 



(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੲ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੋਣਾ। 

8. ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

(ੳ) ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਿੱਖਣ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ। 

(ਅ) ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਿੱਜਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ। 

(ੲ) ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ਅ) ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਇਿੱਜਤ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ। 

9. ਵਨੱਜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

(ੳ) ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਵਪਤਾ ਨੰੂ ਸਾਫ ਕਰਨ। 

(ਅ) ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੰੂ ਸਾਫ ਰਿੱਖਣ। 

(ੲ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਫ ਰਿੱਖਣ। 

(ਸ) ਇਹਨਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੲ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਾਫ ਰਿੱਖਣ। 

10. ਿਰੂਵਮੰਿ ਤੋ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

(ੳ) ਿਧੀਆ ਕਿੱਪੜੇ੍ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਦਖਾਈ ਦੇਣਾ। 

(ਅ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਗੰਦਾ ਰਿੱਖਣ। 

(ੲ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਗੰਦੇ ਕਿੱਪੜੇ੍ ਪਵਹਨਣ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਿਧੀਆ ਕਿੱਪੜੇ੍ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਵਦਖਾਈ ਦੇਣਾ। 

 

Vocational stream (Security) 

1. ਵਨੱਜੀ ਸੁਰੱਵਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

(ੳ) ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ। 

(ਅ) ਵਸਰਫ ਆਪਣੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ। 



(ੲ) ਵਸਰਫ ਆਲੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ। 

2. ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਆਮ ਿਤਰ ੇਵਕਹੜ ੇਹਨ ? 

(ੳ) ਇਕਿੱਲੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 

(ਅ) ਵਜਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। 

(ੲ) ਭੀੜ੍ ਵਿਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਇਕਿੱਲੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੰੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। 

3. ਸੁਰੱਵਿਆ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵਸਿਲਾਈ ਵਕਉ ਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? 

(ੳ) ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ। 

(ਅ) ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ। 

(ੲ) ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਵਦਖਾਉਣ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ਅ) ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ। 

4. ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਵਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? 

(ੳ) ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਗਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। 

(ਅ) ਉਸ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਉਿੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਵਫਰ ਪਤਾ ਲਿੱਗੇ। 

(ੲ) ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਪਤਾ ਕਰ।ੋ 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਗਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਿੇ। 

5. ਭੀੜ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

(ੳ) ਵਕਸੇ ਵਕਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਾਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। 

(ਅ) ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕ। 

(ੲ) ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਿੱਠੇ ਹੋਣ। 



(ਸ) ਇਹਨਾ ਵਿਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਵਕਸੇ ਵਕਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਾਂ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਲੋਕਾਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। 

6. ਭੀੜ ਨਾਲ ਨਵਜੱਠਣ ਲਈ ਵਕਸ ਦੀ ਵਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 

(ੳ) ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ। 

(ਅ) ਮਨੇਜਰ ਦੀ। 

(ੲ) ਮਾਲਕ ਦੀ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ। 

7. ਹੜ੍ ਵਕਹੜਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ? 

(ੳ) ਕੁਦਰਤੀ। 

(ਅ) ਮਨੁਿੱ ਖੀ। 

(ੲ) ਇਹ ਦੋਿੇਂ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਕੁਦਰਤੀ। 

8. ਬੰਬ ਧਮਾਕ ੇਵਕਹੜਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ? 

(ੳ) ਕੁਦਰਤੀ। 

(ਅ) ਮਨੁਿੱ ਖੀ। 

(ੲ) ਇਹ ਦੋਿੇਂ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ਅ) ਮਨੁਿੱ ਖੀ। 

9. ਮਨੱੁਿੀ ਿਤਰ ੇਵਕਹੜ ੇਹੁੰਦ ੇਹਨ ? 

(ੳ) ਜੋ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

(ਅ) ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

(ੲ) ਇਹ ਦੋਿੇਂ। 

(ਸ) ਇਹਨਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 



ਉਤੱਰ (ੳ) ਜੋ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

10. ਕੁਦਰਤੀ ਿਤਰ ੇਵਕਹੜ ੇਹਨ ? 

(ੳ) ਜੋ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

(ਅ) ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

(ੲ) ਇਹ ਦੋਿੇਂ। 

(ਸ) ਇਹਨਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ਅ) ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

11. HHMD, DFMD, ALARM, CCTV ਉਪਕਰਨ ਵਕਸ ਕਲੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦ ੇਹਨ ? 

(ੳ) ਮਨੇਜਰ। 

(ਅ) ਪਿੱਤਰਕਾਰੀ। 

(ੲ) ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਵਧਕਾਰੀ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੲ) ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਵਧਕਾਰੀ। 

12. ਵਨੱਜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

(ੳ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ। 

(ਅ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਜੇੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਿਰਦੀ ਧੋਂਦਾ ਹੈ। 

(ੲ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਵਿਿੱਚ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ। 

13. ਆਈਿੀ ਕਾਰਿ (ID CARD) ਤੇ ਸਮੇਂ ਪਵਹਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

(ੳ) ਵਿਊਟੀ ਸਮੇਂ। 

(ਅ) ਘਰ ਵਿਚ। 

(ੲ) ਵਰਸਤੇਦਾਰੀ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣ ਸਮੇਂ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਵਿਊਟੀ ਸਮੇਂ। 



14. ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੀ ਿਰਦੀ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? 

(ੳ) ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱਗ। 

(ਅ) ਗੰਦੀ। 

(ੲ) ਰੰਗ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਿੇ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਾਂ ਤੋਂ ਅਲਿੱਗ। 

15. ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦ ੇਹਨ ? 

(ੳ) ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਅਿੱਗ ਲਿੱਗ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

(ਅ) ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹ।ੈ 

(ੲ) ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਅਿੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਨੋ ਛੇਤੀ ਲਿੱਗ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਜਲਦੀ ਅਿੱਗ ਲਿੱਗ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

16. ਵਬਜਲੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਕਉ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? 

(ੳ) ਵਬਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰਕ।ੇ 

(ਅ) ਮਾਲਕਾਾਂ ਕਰਕੇ। 

(ੲ) ਦਰੁਘਟਨਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਅਿੱਗ ਲਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੲ) ਦਰੁਘਟਨਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਅਿੱਗ ਲਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ। 

17. ਦਸਤਾਿੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ? 

(ੳ) ਇਹ ਵਲਖ ਕੇ ਦਰੁਘਟਨਾ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਕਾਰਿ ਰਿੱਖਣ। 

(ਅ) ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹ।ੈ 

(ੲ) ਇਹ ਕੋਈ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਇਹ ਵਲਖ ਕੇ ਦਰੁਘਟਨਾ ਅਤੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਰਕਾਰਿ ਰਿੱਖਣ। 

18. ਵਰਪੋਰਟ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 



(ੳ) ਵਕਸੇ ਿੀ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਵਲਖਤੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵਤਆਰ ਕਰੋ। 

(ਅ) ਕੋਈ ਿੀ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣੀ। 

(ੲ) ਵਕਸੇ ਿੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੰੂ ਵਲਖਣਾ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਵਕਸੇ ਿੀ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਵਲਖਤੀ ਵਰਪਰੋਟ ਵਤਆਰ ਕਰ।ੋ 

19. ਟਰੈਵਫਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਕਉ ਾਂ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ? 

(ੳ) ਿਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਭੀੜ੍ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ। 

(ਅ) ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ। 

(ੲ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਿਵਹਲਾ ਨਾ ਹੋਿੇ। 

(ਸ) ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ। 

ਉਤੱਰ (ੳ) ਿਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਭੀੜ੍ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕਾਇਮ ਰਿੱਖਣਾ। 

20. ਿੱਿੀ ਦੀ ਤਲਾਸੀ ਵਕਿੇਂ ਕਰਦ ੇਹਨ ? 

(ੳ) UCIM 

(ਅ) HHMD 

(ੲ) DFMD 

(ਸ) CCTV 

ਉਤੱਰ (ੳ) UCIM 

 

ਿਾਲੀ ਥਾਿਾਾਂ ਭਰੋ 

Employability Skill 

1. ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕ_____ ਜਿਾ ਤੇ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਾਂ। 

ਸਾਰੇ, ਕੁਝ ਕ  

ਉਤੱਰ ਸਾਰੇ 

2. ਕੰਵਪਊਟਰ ________  ਚੱਲਣ ਿਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। 

ਵਬਜਲੀ ਨਾਲ ਤੇਲ ਨਾਲ 



ਉਤੱਰ ਵਬਜਲੀ ਨਾਲ 

3. _________ਇਨਪੱੁਟ ਜੰਤਰ ਹੈ। 

ਮਾਊਸ, ਮਨੀਟਰ 

ਉਤੱਰ ਮਾਊਸ 

4. __________ਆਉਟਪੱੁਟ ਜੰਤਰ ਹੈ। 

ਲਾਈਟ ਪੈਿੱਨ ਪਵਰੰਟਰ 

ਉਤੱਰ ਪਵਰੰਟਰ 

5. __________ਨੰੂ ਅਸੀ ਛੂਹ ਅਤੇ ਦੇਿ ਸਕਦ ੇਹਾਾਂ। 

ਹਾਰਿਿੇਅਰ ਸਾਫਟਿੇਅਰ 

ਉਤੱਰ ਹਾਰਿਿੇਅਰ 

6. __________ਨੰੂ ਅਸੀ ਾਂ ਛੂਹ ਅਤੇ ਦੇਿ ਨਹੀ ਾਂ ਸਕਦੇ। 

ਹਾਰਿਿੇਅਰ ਸਾਫਟਿੇਅਰ 

ਉਤੱਰ ਸਾਫਟਿੇਅਰ 

7. __________ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਕ ਜਿ੍ਾ ਤੋਂ ਦਜੂੀ ਜਿ੍ਾ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਈਮੇਲ ਦਰੂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ 

ਉਤੱਰ ਈਮੇਲ 

8. __________ਿਾਹਕ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਨਿਾਾਂ ਢੰਿ ਹੈ। 

ਉਿੱਦਮੀ ਹਨੁਰ ਨਿਾਾਂ ਵਿਅਕਤੀ 

ਉਤੱਰ ਉਿੱਦਮੀ ਹਨੁਰ 

9. __________ਜ ੋਵਕ ਕੁਦਰਤ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਹੁੰਦ ੇਹਨ। 

ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਸਾਧਨ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ 

ਉਤੱਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ 

10. __________ਜ ੋਕ ੇਮਨੱੁਿ ਦਆੁਰਾ ਿਰਤੋ ਤੇ ਿਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਯੋਗ, ਸਰੋਤ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਰੋਤ 

ਉਤੱਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਯੋਗ ਸਰੋਤ 



 

Vocational stream (Security) 

1. ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ__________ ਸਮਾਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹਾਾਂ। 

ਬੰਦਕੂ ਲਾਠੀ, HHMD 

ਉਤੱਰ ਬੰਦਕੂ ਲਾਠੀ 

2. ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਿਤਰੇ__________ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ, ਜੰਗਲਾਾਂ ਦਾ 

ਉਤੱਰ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ 

3. ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਿਆ ਸਮੇਂ ਸਹਾਇਤਾ__________ ਨਾਲ ਮੰਿ ਸਕਦ ੇਹਾਾਂ। 

ਅਲਾਰਮ ਅਿਾਜ, ਵਕਸੇ ਜਾਨਿਰ ਰਾਹੀ 

ਉਤੱਰ ਅਲਾਰਮ ਅਿਾਜ 

4. ਸੁਰੱਵਿਆ ਟੀਮ ਦਾ ਮੁਿੀ__________ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਤਜਰਬੇਕਾਰ, ਪਾਗਲ 

ਉਤੱਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ 

5. ਸੋ਼ਵਪੰਗ ਮਾਲ ਵਿਿੱਚ__________ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸੁਰਿੱਵਖਆ, ਜਾਨਿਰਾਾਂ ਦਾ 

ਉਤੱਰ ਸੁਰਿੱਵਖਆ 

6. ਸ਼ਾਵਪੰਿ ਮਾਲ ਵਿਚ ਸੁਰੱਵਿਆ__________ ਦ ੇਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ, ਜਾਨਿਰਾਾਂ 

ਉਤੱਰ ਲੋਕਾਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਲਈ 

7. ਿਪਾਵਰਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਵਿਆ ਿਾਰਿ__________ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਤੇਜ, ਸੁਸਤ 

ਉਤੱਰ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਤੇਜ 

8. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ__________ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਅਲਾਰਮ, ਿਰਦੀ 



ਉਤੱਰ ਅਲਾਰਮ 

9. __________ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਕੰੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਅਲਾਰਮ, ਜਾਨਿਰਾਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ 

ਉਤੱਰ ਅਲਾਰਮ 

10. __________ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਨੀਤੀ ਵਤਆਰ ਕਰਨੀ, ਭਿੱਜ ਦੌੜ੍ ਕਰਨੀ 

ਉਤੱਰ ਨੀਤੀ ਵਤਆਰ ਕਰਨੀ 

11. __________ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਿੱਗ ਲਿੱਗਣਾ, ਵਕਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣੀ 

ਉਤੱਰ ਅਿੱਗ ਲਿੱਗਣਾ 

12. __________ਪਰਿੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ system ਹੁੰਦ ੇਹਨ। 

ਵਬਜਲਈ-ਚੁੰਬਕੀ, ਕੁਰਸੀਆਾਂ 

ਉਤੱਰ ਵਬਜਲਈ-ਚੁੰਬਕੀ 

13. ਆਧਾਵਰਕ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਨੰੂ__________ ਕਵਹੰਦ ੇਹਨ। 

ਪਰਿੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ, ਰੋਕਣਾ 

ਉਤੱਰ ਪਰਿੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ 

14. ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕਨੰੂਨੀ ਕਾਰਿਾਈ ਕਾਇਮ ਰੱਿਣ ਲਈ__________ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਗਿੱਿੀਆਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਆਲਾ ਦਆੁਲਾ 

ਉਤੱਰ ਗਿੱਿੀਆਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ 

15. ਿੇਟ ਉਪੱਰ ਸਹੂਲਤ ਲਈ__________ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਪਾਰਵਕੰਗ, ਕੁਰਸੀ 

ਉਤੱਰ ਪਾਰਵਕੰਗ 

16. ਤਲਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਿ ਮਕਸਦ__________ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਸਤੂ ਰੋਕਣ, ਲੋਕਾਾਂ ਨੰੂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ 

ਉਤੱਰ ਗੈਰ ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਸਤੂ ਰੋਕਣ 



17. ਸੀਸੀਟੀਿੀ ਕੈਮਰਾ__________ ਰਿਦਾ ਹੈ। 

ਵਰਕਾਰਵਿੰਗ, ਅਦਾਰਾ 

ਉਤੱਰ ਵਰਕਾਰਵਿੰਗ 

18. __________ਸਰੀਵਰਕ ਸੁਰੱਵਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਸੁਰੱਵਿਆ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। 

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਲਾਈਵਟੰਗ, ਵਬਜਲੀ 

ਉਤੱਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਲਾਈਵਟੰਗ 

19. __________ਐਮਰਜੰਸੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 

ਐਬੂਲੈਸ ਪੁਵਲਸ ਅਿੱਗ-ਬਝਾਊ, ਤੇਜ ਗਿੱਿੀ 

ਉਤੱਰ ਐਬੂਲੈਸ ਪੁਵਲਸ ਅਿੱਗ-ਬਝਾਊ 

20. ਟਰੈਵਫਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਮੇਂ ਸਾਨੰੂ__________ ਰਵਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਕਤਾਰ ਵਿਚ, ਗਿੱਿੀ ਵਿਚ 

ਉਤੱਰ ਕਤਾਰ ਵਿਚ 

 

ਸਹੀ ਿਲਤ - 

Employability Skill 

1. ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਸਰੋਤ ਅਸੀ ਾਂ ਵਫਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਹੀ 

2. ਅਬਾਦੀ ਿਿੱਧਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਤ ੇਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ 

3. ਿਾਹਨਾਾਂ ਦਆੁਰਾ ਵਨਕਵਲਆ ਧੂੰਆਾਂ ਹਿਾ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। ਿਲਤ 

4. ਰੁਿੱਖ ਵਜਆਦਾ ਲਗਾਉਣੇ ਇਹ ਹਿਾ ਲਈ ਗਲਤ ਹਨ। ਿਲਤ 

5. ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣਾ ਇਿੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹ।ੈ ਸਹੀ 

6. ਲੜ੍ਾਈ ਝਗੜੇ੍ ਇਿੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ। ਿਲਤ 

7. ਵਚੰਤਾ ਜਾਾਂ ਤਣਾਅ ਵਸਹਤ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। ਿਲਤ 

8. ਆਰਵਥਕ ਵਚੰਤਾ ਤਣਾਅ ਦੀ ਇਿੱਕ ਵਕਸਮ ਹੈ। ਸਹੀ 

9. ਸਵਥਰ ਵਿਕਾਸ ਸਾਿੇ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। ਸਹੀ 

10. ਹਿਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਰਿੱਖਣਾ ਸਾਿਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ। ਸਹੀ 



 

Vocational stream (Security) 

1. ਕੰਮ ਿਾਲੀ ਥਾਾਂ ਤੇ ਖਤਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ 

2. ਵਨਿੱ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਇਿੱਕ ਅਵਧਕਾਰੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਜਰਰੂੀ ਹ।ੈ ਸਹੀ 

3. ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਜਰਰੂੀ ਹ।ੈ ਸਹੀ 

4. ਭੀੜ੍ ਕਦੇ ਿੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੀ। ਿਲਤ 

5. ਭੀੜ੍ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱਠਣ ਇਕ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਵਧਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਊਟੀ ਹੈ। ਸਹੀ 

6. ਕੁਦਰਤੀ ਖਤਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦਆੁਰਾ ਸਹੇੜੇ੍ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ 

7. ਜਿਾਲਾਮੁਖੀ ਫਟਣਾ ਮਨੁਿੱ ਖ ਦਆੁਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਖਤਰੇ ਹਨ। ਿਲਤ 

8. ਪਰਦਸੂ਼ਣ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਹੈ। ਿਲਤ 

9. ਅਿੱਗ 6 ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਿਲਤ 

10. ਵਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਵਨਿੱ ਜੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਵਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਉਪਕਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ 

11. ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਅਿੱਗ ਲਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ 

12. ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਸਮੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਜਰਰੂੀ ਹੈ। ਸਹੀ 

13. ਵਿਊਟੀ ਸਮੇਂ ਵਨਿੱ ਜੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਕਿੱਪੜੇ੍ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਸਹੀ 

14. ਵਨਿੱ ਜੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਵਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਆਈਿੀ ਕਾਰਿ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਸਹੀ 

15. ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਜਰਰੂੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹ।ੈ ਿਲਤ 

16. ਦਸਤਾਿੇਜ ਰੋਜ ਦਾ ਵਰਕਾਰਿ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਿਰਵਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ 

17. ਦਸਤਾਿੇਜ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਿਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਿਲਤ 

18. ਵਕਸੇ ਿੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਰਪਰੋਟ ਵਤਆਰ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਜਮਾਾਂ ਕਰਿਾਉਣੀ ਜਰਰੂੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ 

19. ਦਸਤਾਿੇਜ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਲਖਾਈ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ 

20. ਦਸਤਾਿੇਜ ਵਿਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ 

 

ਵਮਲਾਣ ਕਰੋ - 



Employability Skill 

1. ਸਵਥਰ ਵਿਕਾਸ-------------------------------------------------- ਆਰਵਥਕ ਵਿਕਾਸ 

2. ਉਿੱਦਮੀ------------------------------------------------------------ਜੋ ਨਿਾਾਂ ਕੰਮ ਸੁ਼ਰ ੂਕਰੇ 

3. ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਕਲਪ----------------------------------------------- ਸਿੈ ਰੋਜਗਾਰ 

4. ਉਦਮੀ ਦੀ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ਤਾ---------------------------------------------ਸਖਤ ਵਮਹਨਤ 

5. ਕੰਵਪਊਟਰ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ----------------------------------------ਪਾਸਿਰਿ ਅਤੇ ਪਰਾਈਿੇਟ ਿਾਟਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ 

6. ਕੰਵਪਊਟਰ ਦੀ ਕੇਅਰ----------------------------------------------ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਫਾਲਤੂ ਛੇੜ੍ਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨੀ 

7. ਹਾਰਿਿੇਅਰ-------------------------------------------------------ਵਜਸ ਨੰੂ ਛੂਹ ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ 

8. ਸਾਫਟਿੇਅਰ-----------------------------------------------------ਵਜਸ ਨੰੂ ਨਾ ਹਿੱਥ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ 

9. ਸਮਾਾਂ ਪਰਬੰਧਨ---------------------------------------------------ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨੀ 

10. ਸਿੈ-ਟੀਚਾ ਵਨਰਧਾਰਤ-------------------------------------ਵਜੰਦਗੀ ਚ ਕੁਝ ਹਾਵਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਚਾ ਬਣਾਉਣਾ। 

 

Vocational Stream (Security) 

1. ਦਸਤਾਿੇਜ-------------------------------------------------------ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਕਾਰਿ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਿੱਖਣਾ 

2. ਦਸਤਾਿੇਜ ਵਨਰੀਖਣ-------------------------------------------ਵਰਕਾਰਿ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ ਦਾ ਵਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ 

3. ਦਸਤਾਿੇਜ ਵਨਰੀਖਣ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰੀ--------------------------ਅਫਸਰ ਮਾਲਕ ਮਨੇਜਰ 

4. ਟਰੈਵਫਕ ਕੰਟਰੋਲ--------------------------------------------------ਸੜ੍ਕ ਤੇ ਜਾਮ ਪਾਰਵਕੰਗ ਸਮੇਂ ਭੀੜ੍ ਤੇ ਕਾਬੂ 

5. ਟਰੈਵਫਕ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰੀ--------------------------------ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਵਧਕਾਰੀ ਜਾਾਂ ਪੁਵਲਸ 

6. ਗਿੱਿੀਆਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਉਪਕਰਨ----------------------------UCIM 

7. ਟਰੈਵਫਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ---------------------------------------ਦਰੁਘਟਨਾਾਂ ਘਿੱਟ 

8. ਪਾਰਵਕੰਗ----------------------------------------------------------ਵਕਸੇ ਜਗ੍ਾ ਜਾਾਂ ਕੰਮ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਿਾਹਨਾਾਂ ਦੀ 

ਟਰੈਵਫਕ ਵਨਯਮ ਬਣਾਉਣਾ 

9. ਪਾਰਵਕੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-----------------------------------------------ਿਾਹਨਾਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ 

10. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਾਹਨ------------------------------------------------ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਨੰੂ ਆਮ ਲੋਕਾਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ ਕਿੱਢਣਾ ਹੋਿੇ। 

11. ਸੀਸੀਟੀਿੀ ਕੈਮਰੇ---------------------------------------------ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀ ਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖਣਾ 



12. ਤਲਾਸ਼ੀ--------------------------------------------------------ਚੋਰੀ ਨੰੂ ਰੋਕਣਾ 

13. ਗੇਟ ਉਪਰ ਤਲਾਸ਼ੀ--------------------------------------------ਜਗ੍ਾ ਅੰਦਰ ਕਾਨੰੂਨ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣ 

14. ਪਰਿੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ-----------------------------------------------------ਵਕਸੇ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ 

15. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਯੋਜਨਾ--------------------------ਵਕਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਿਾਈ ਕਰਨੀ 

16. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵਕਸਮ------------------------------------------ਅਿੱਗ ਦਰੁਘਟਨਾ ਝਗੜ੍ਾ ਗੈਸ 

17. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਸੰਕੇਤ------------------------------------------ਅਲਾਰਮ ਵਬਜਲੀ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ 

18. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਉਪਕਰਨ---------------------------------------ਫਾਇਰ ਸਲੰਿਰ ਅਲਾਰਮ ਸੰਚਾਰ ਪਾਣੀ 

19. ਸ਼ਾਵਪੰਗ ਮਾਲ ਵਿਚ ਸੁਰਿੱਵਖਆ-------------------------------------ਪਾਰਵਕੰਗ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਚੋਰੀ ਭੰਨਤੋੜ੍ 

20. ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਏਸਕੇਰਟਸ---------------------------------------------ਖ਼ਤਵਰਆਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਰਵਹਣਾ 

 

3 ਨੰਬਰਾਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

Employability Skill 

1. ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

2. ਜੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹ ੈ? 

3. ਗੈਰ ਜੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹ ੈ? 

4. ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹ ੈ? 

5. ਸਿੈ ਜਾਗਰਕੂਤਾ ਹਨੁਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

6. ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹ ੈ? 

7. ਫੀਿ-ਬੈਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

8. ਪਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

9. ਵਲਖਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹ ੈ? 

10. ਹਾਰਿਿੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਬਾਰੇ ਵਲਖੋ ? 

11. ਫਾਈਲ ਦੇ ਬੇਵਸਕ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ ? 

12. ਕੰਵਪਊਟਰ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਵਕਉ ਾਂ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ? 

13. ਕੰਵਪਊਟਰ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਪਰਾਈਿੇਸੀ ਤੋ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 



14. ਉਿੱਦਮੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

15. ਕੈਰੀਅਰ ਿਿੱਲ ਿਿੱਜੋ ਉਦਮ ਕੀ ਹੈ ? 

 

Vocational stream (Security) 

1. ਵਨਿੱ ਜੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

2. ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਸਟਾਫ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਵਕਉ ਜਰਰੂੀ ਹੈ ? 

3. ਭੀੜ੍ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

4. ਅਿੱਗ ਵਕੰਨੇ ਪਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹ ੈ? 

5. ਵਨਿੱ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

6. ਆਈਿੀ ਕਾਰਿ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

7. ਿਰਦੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ? 

8. ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਭੰਿਾਰ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ? 

9. ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਨਵਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

10. ਦਸਤਾਿੇਜ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

11. ਦਸਤਾਿੇਜ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

12. ਦਸਤਾਿੇਜ ਨਰੀਖਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

13. ਟਰੈਵਫਕ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

14. ਵਰਕਾਰਿ ਰਿੱਖਣ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਿਿੱਚ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ? 

15. ਗਿੱਿੀ ਦੇ ਪਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

16. ਪਾਰਵਕੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹ ੈ? 

17. ਪਾਰਵਕੰਗ ਨੰੂ ਸਮੇਂ ਿਾਹਨਾਾਂ ਦੀ ਕੀ ਿੰਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ? 

18. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਾਹਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

19. ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

20. ਸ਼ਾਵਪੰਗ ਮਾਲ ਵਿਚ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ?  

21. ਉਦਯੋਵਗਕ ਅਤੇ ਿਪਾਰਕ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਿੱਚ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 



22. ਪਰਿੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

23. ਸੀਸੀਟੀਿੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

24. ਗੇਟ ਉਪਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਲਖੋ ? 

25. ਪਾਰਵਕੰਗ ਸੰਕੇਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ? 

 

4 ਨੰਬਰਾਾਂ ਿਾਲੇ ਪਰਸ਼ਨ 

Employability Skill 

1. ਟੀਚਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ, ਟੀਚਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਵਕਿੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ? 

2. ਸਮਾਾਂ ਪਰਬੰਧਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ਇਹ ਸਾਿੀ ਆਮ ਵਜੰਦਗੀ ਵਿਿੱਚ ਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ? 

3. ਕੰਵਪਊਟਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਇਨਪੁਿੱਟ ਅਤੇ ਆਊਟਪੁਿੱਟ ਯੰਤਰ ਵਲਖੋ ? 

4. ਉਿੱਦਮੀ ਹਨੁਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਿ ਹ ੈਇਸ ਦੀਆ ਵਿਸੇ਼ਸ਼ਤਾਿਾ ਵਲਖੋ ? 

5. ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਮਹਿੱਤਿਪੂਰਨ ਅੰਗ ਵਕਹੜੇ੍ ਹਨ ? 

6. ਸੰਚਾਰ ਪਰਵਕਵਰਆ ਦੇ ਤਿੱਤ ਵਕਹੜੇ੍ ਵਕਹੜੇ੍ ਹਨ ? 

7. ਜੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਭਾਗ ਵਲਖੋ ? 

8. ਗੈਰ ਜੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਭਾਗ ਵਲਖੋ ? 

9. ਫੀਿਬੈਕ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਹਨ ? 

10. ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਾਂ ਰਕੁਾਿਟਾਾਂ ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਹਨ ? 

11. ਵਲਖਣ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਜਰਰੂੀ ਤਿੱਤ ਵਕਹੜੇ੍ ਹਨ ? 

12. ਤਣਾਅ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਹਨ ? 

13. ਕੰਵਪਊਟਰ ਿਾਟਾ ਚੋਰੀ ਦੇ ਵਰਸਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਕਹੜੇ੍ ਵਕਹੜੇ੍ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? 

14. ਉਿੱਦਮੀ ਹਨੁਰ ਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੰੂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ? 

15. ਸਵਥਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਹਿੱਤਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? 

 

Vocational stream (Security) 

1. ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਿੱਚ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਲਈ ਕੀ ਸਮਾਨ ਿਰਤਦੇ ਹਾਾਂ ? 



2. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁਿੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ? 

3. ਟਰੈਵਫਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਕਹੜੇ੍ ਵਕਹੜੇ੍ ਉਪਕਰਨ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ ? 

4. ਦਸਤਾਿੇਜ ਵਕਥੇ ਵਕਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ? 

5. ਵਨਿੱ ਜੀ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਵਧਕਾਰੀ ਕੋਲ ਉਪਕਰਨ ਵਕਹੜੇ੍ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ? 

6. ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁਿੱ ਖੀ ਆਫਤਾ ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ? 

7. ਸ਼ਾਵਪੰਗ ਮਾਲ ਵਿਚ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਿਾਲੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਉਪਕਰਨ ਵਕਹੜੇ੍ ਹਨ ? 

8. ਟਰੈਵਫਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਣੌ ਕਰਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? 

9. ਵਨਿੱ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਭਾਗ ਵਕਹੜੇ੍ ਵਕਹੜੇ੍ ਹਨ ? 

10. ਅਿੱਗ ਲਿੱਗਣ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? 

11. ਦਸਤਾਿੇਜ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਜਰਰੂੀ ਗਿੱਲਾਾਂ ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ? 

12. ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਿੱਚ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ? 

13. ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਛਿਣ ਸਮੇ ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

14. ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਸਮੇਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਗ ਵਲਖੋ ? 

15. ਸ਼ਾਵਪੰਗ ਮਾਲ ਵਿਚ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੀਆਾਂ ਵਕਸਮਾਾਂ ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਹਨ  ? 

16. ਅਦਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਕਹੜ੍ੀ ਵਕਹੜ੍ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 

17. ਟਰੈਵਫਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ ? 

18. ਕਾਫ਼ਲੇ ਵਿਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ ਵਕਹੜੇ੍ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? 

19. ਗਿੱਿੀ ਦੀ ਤਲਾਸੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਕਹੜ੍ੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਦਾ ਵਧਆਨ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ? 

20. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਿਾਹਨ ਵਕਹੜੇ੍ ਵਕਹੜੇ੍ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? 

21. ਗਿੱਿੀਆਾਂ ਦੀ ਪਾਰਵਕੰਗ ਦੇ ਕੀ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? 

22. ਅਦਾਰੇ ਵਿਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਉਪਕਰਨ ਵਕਹੜੇ੍ ਵਕਹੜੇ੍ ਿਰਤੇ ਜਾਾਂਦੇ ਹਨ ? 

23. ਮੇਨ ਗੇਟ ਉਿੱਪਰ ਸਹਲੂਤ ਦੀ ਲੜ੍ੀ ਬਣਾਉ ? 

24. ਪਰਿੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਵਸਸਟਮ ਵਕਹੜੇ੍ ਵਕਹੜੇ੍ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ? 

25. ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਸਮੇਂ ਵਕਿੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ? 


