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Class 10th 

Subject Retail 

Level -2 (2 Year Pattern) 

I. MCQ ( ਬਹ ੁਚਣੁਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ) 

 1.  ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੂੰਮ ਤੋਂ ਛੁੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ,  ਤੁਸੀ ੀਂ ਸੂੰਚਾਰ ਲਈ ਕਕਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਗੋੇ?  

a) email (b)  ਪ੍ੋਸਟਰ (c)  ਅਖਵਾਰ d) ਬਲੌਗ 

2.  ਕਕਹੜਾ ਮੋਕਖਕ ਸੂੰਚਾਰ ਹੈ?  

a)  ਅਖਵਾਰ (b) ਪ੍ੁੱਤਰ (c) ਫੋਨ ਕਾਲ (d) email  

3. ਰਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੂੰਤ ਕਵੁੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਕਵਕਦਆਰਥੀਆੀਂ ਦਾ ਪ੍ੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ 

ਸਖ਼ਤ ਕਮਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ। 

(a) ਅੂੰਦਰ ਨੀ (b)ਬਾਹਰੀ (c) ਦੋਵ ੇਅੂੰਦਰ ਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ (d)ਕੋਈ ਨਹੀ ੀਂ 

4. ਇਹਨਾੀਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਫੂੰਕਸ਼ਨ ਮਾਊਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। 

(a) ਚਾਲ  ਕਰੋ (b)ਹੋਵਰ (c) ਸੁੱਜਾ ਕਕਲੁੱਕ ਕਰੋ (d) ਕਖੁੱਚੋ ਅਤੇ ਸੁੁੱਟੋ 

5. ਤੁਸੀ ੀਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹੜੀ ਕੁੂੰਜੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ। 

(a)ctrl+x (b)ctrl+c (c)ctrl+z (d)ctrl+y 

6. ਅਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੀਰੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ  ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਕਹਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(a) ਇਕ ਨਵਾੀਂ ਉਤਪ੍ਾਦ ਬਣਾਉੀਂਦਾ ਹੈ (b) ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪ੍੍ਬੂੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(c) ਜੋਖਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ 
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7.ਰੇਹਨ ੂੰ ਮਾ ਲਈ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਕਦਨ ਉਨ੍ਾੀਂ ਨਾਲ ਇਕ ਘੂੰਟਾ 

ਕਬਤਾਉਦੀ ਹੈ ਤਾ ਕਕ ਉਹ ਉਸ ਕਦਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ ਬਾਰੇ  ਕਸੁੱਖ ਸਕਣ। 

(a) ਇਕ ਨਵਾੀਂ ਉਤਪ੍ਾਦ ਬਣਾਉੀਂਦਾ ਹੈ (b) ਆਮਦਨੀ ਨ ੂੰ  ਵੂੰਡਦਾ ਹੈ (c) ਕਾਰੋਬਾਰ 

ਦਾ ਪ੍੍ਬੂੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

8. ਹੇਠ ਕਲਕਖਆ ਕਵੁੱਚ ੋਕਕਹੜਾ ਕਵਕਾਸ ਨ ੂੰ  ਪ੍ਕਰਭਾਕਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

(a) ਆਉਣ ਵਾਲੀਆੀਂ ਪ੍ੀੜ੍ੀਆੀਂ ਦਾ ਕਖਆਲ ਰੁੱਖਣਾ (b) ਕਸਰਫ਼ ਆਪ੍ਣੇ ਆਪ੍ ਦਾ 

ਕਖਆਲ ਰੁੱਖਣਾ (c) ਆਪ੍ਣੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ੀੜ੍ੀ ਦਾ ਕਖਆਲ ਰੁੱਖਣਾ(d) 

ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ 

9. ਕਨਮਨਕਲਕਖਤ ਸਰੋਤ ਕਵੁੱਚ ੋਊਰਜਾ ਦਾ ਕਕਹੜਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। 

(a) ਸ ਰਜੀ ਊਰਜਾ (b)ਲੁੱਕੜ (c)ਕੋਲੇ (d)ਪ੍ੈਟਰੋਲ 

10. ਇਕ ਕਸੁੱਧਾ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਆਸਨ ਕੀ ਦਰਸਾਉੀਂਦਾ ਹੈ। 

(a) ਹੂੰਕਾਰ (b)ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਾਰ (c)ਸਵ-ੈਭਰੋਸਾ(d) ਕਨਮਰਤਾ 

11. ਪ੍ਰਚ ਨ ਅਧੀਨ ਵਸਤ ਆੀਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾੀਂ ਕਕਸ  ਤੁੱਕ ਪ੍ਹੁੂੰਚਾਈਆੀਂ  ਜਾੀਂਦੀਆੀਂ ਹਨ। 

(a) ਗਾਹਕ/ਖਪ੍ਤਕਾਰ (b)ਅੂੰਕਤਮ ਖਪ੍ਤਕਾਰ(c) ਲੋੜਵੂੰਦ ਜਨਤਾ (d) ਉਪ੍ਰੋਕਤ 

ਸਾਰੇ 

12.___ ਦੀਆੀਂ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਕਬਨਾੀਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੀਆੀਂ ਰੋਜਾਨਾ  ਜਰ ਰਤਾ ਦੀਆੀਂ ਵਸਤ ਆੀਂ 

ਉਪ੍ਲੁੱਬਧ ਨਹੀ ੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆੀਂ। 

(a)ਖਪ੍ਤਕਾਰ(b) ਥੋਕ ਵਪ੍ਾਰੀ(c) ਗਾਹਕਾ (d)  ਪ੍ਰਚ ਨਕਾਰ 

13. ਕਵਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚ ਨਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਕਕੂੰਨੇ ਵਰਗਾੀਂ ਕਵੁੱਚ ਵੂੰਕਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

(a)4 (b)5 (c)6 (d)7 
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14. ਗੁਦਾਮੀ ਨੀ ੀਂ ਸਟੋਰ ਵੁੱਡੀ ਕਗਣਤੀ ਕਵੁੱਚ ਵਸਤ ਆ ਵੇਚਦ ੇਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਾੀਂ ਦੀਆੀਂ ਕੀਮਤਾੀਂ 

ਰਵਾਇਤੀ_  ਨਾਲੋਂ  ਵੀ ਘੁੱਟ ਹੁੂੰਦੀਆੀਂ ਹਨ। 

  (a) ਕਵਭਾਗੀ ਸਟੋਰ (b)ਛੋਟ ਸਟੋਰ (c)ਖਾਸ਼ੀਅਤ ਸਟੋਰ (d) ਮਹਾੀਂ ਮੂੰਡੀ 

15. ਸ਼ਾਕਪ੍ੂੰਗ ਮਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਜਾਰ ਦਾ ਨਵੀਨ ਛੁੱਕਤਆ  ਹੋਇਆ ਰ ਪ੍ ਹੈ। 

(a) ਸਹੀ (b)ਗਲ਼ਤ (c) ਦੋਵੇਂ (ੳ) ਅਤੇ (ਅ)  (d)ਕੋਈ ਨਹੀ ੀਂ 

16.___ ਕਕਸਮ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕਈ ਦਕੁਾਨਾੀਂ ਤੇ ਕਫਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਵਸਤ  ਖੋਜੇਗਾ। 

(a) ਚੂੰਚਲ (b) ਮੁੜ ਵਾਪ੍ਸੀ (c)ਨਵਾੀਂ (d)ਵਫਾਦਾਰ 

17. ਹੇਠ ਕਲਕਖਆੀਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਹੜੀ ਵਸਤ  ਖਪ੍ਤਕਾਰੀ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। 

(a) ਕਵਲਾਸੀ ਵਸਤ ਆੀਂ (b) ਸੁਖਦਾਇਕ ਵਸਤ ਆ (c) ਕੁੱਚਾ ਮਾਲ (d) ਪ੍ੈਦਾਵਾਰੀ 

ਵਸਤ ਆੀਂ 

18. ਆਪ੍ਣੇ ਕਵਭਾਗ ਜਾੀਂ ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੀਆੀਂ ਵਸਤ ਆੀਂ ਲਈ ਪ੍ ਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਣ ਕਜੂੰਮੇਵਾਰ ਹੁੂੰਦਾ 

ਹੈ। 

(a)  ਕਵੁੱਤ ਪ੍ਰਬੂੰਧਕ (b) ਉਤਪ੍ਾਦਨ ਪ੍ਰਬੂੰਧਕ (c)ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੂੰਧਕ (d)ਖੇਤਰੀ 

ਵਸਤ  ਪ੍ਰਬੂੰਧਕ 

19. ਲੋਕਡੂੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਕਡੂੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੀ ਜੁੁੱਤੀ ਪ੍ਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

(a) ਛੋਟੀ ਅੁੱਡੀ ਦੀ ਜੁੁੱਤੀ (b)ਉੁੱਚੀ ਅੁੱਡੀ ਦੀ ਜੁੁੱਤੀ (c(ਪ੍ਲਾਸਕਟਕ ਦੀ ਜੁੁੱਤੀ (d)ਚਮੜ ੇ

ਦੀ ਜੁੁੱਤੀ 

20. ਇਹਨਾੀਂ ਕਵਚੋਂ ਕਕਹੜਾ ਇੁੱਕ ਕਰਟੇਲ ਸਟੋਰ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। 

(a)ਕਬਗ ਬਜਾਰ (b) ਕਰਲਾਇੂੰਸ ਫਰੈਸ਼ (c) ਐਮਾਜਾਨ (d) ਮੋਰ ਸਟੋਰ 

21. ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੇ ਉਤਪ੍ਾਦ ਐਗਮਾਰਕ ਕਚੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
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(a) ਭੋਜਨ ਦੀਆੀਂ ਵਸਤਾੀਂ ਤੇ (b)  ਉਦਯੋਕਗਕ   (c) ਖੇਤੀਬਾੜੀ (d) ਕੋਈ ਨਹੀ ੀਂ 

22. ਇੁੱਕ ਸਟੋਰ ਕਵੁੱਚ ਕੀ ਨਹੀ ੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 

(a) ਸਮਾਨ ਦੀ  ਸਫ਼ਾਈ  (b)ਵਸਤ ਆੀਂ  ਪ੍ਰਦਰਕਸ਼ਤ (c) ਕਵਆਪ੍ਕ ਰਸਤੇ (d) ਪ੍ੁਰਾਣੇ 

ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਵਸਤਾੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ 

23.ਇਹਨਾੀਂ ਕਵੁੱਚੋਂ ਕਕਹੜੀਆੀਂ ਵਸਤ ਆ ਹੂੰਢਣਸਾਰ ਹਨ। 

(a) ਫਰਨੀਚਰ (b) ਵਾਹਨ (c) ਬਰਤਨ (d)ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ 

24.  ਗਾਹਕ ਕਕੂੰਨੀਆ ਕਕਸਮਾੀਂ ਦੇ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ। 

(a)5 (b)4 (c)3 (d) ਕੋਈ ਨਹੀ ੀਂ 

25._  ਕਵੁੱਚ ਬਹਤੁ ਸਾਰੀ ਪ੍ ੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

(a) ਸੂੰਗਕਠਤ ਪ੍ਰਚ ਨ (b) ਗੈਰ ਸੂੰਗਕਠਤ ਪ੍ਰਚ ਨ (c)ਦੋਵੇਂ (ੳ)ਅਤੇ (ਅ) (d)  ਕੋਈ 

ਨਹੀ ੀਂ 

26. ਇੁੱਕ ਸਵੈਂ ਕਨਰਭਰ ਪ੍ਚ੍ ਨਕਾਰ __ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਚਲਾਉੀਂਦਾ ਹੈ। 

(a) ਭਾਈਵਾਲੀ (b) ਪ੍ੇਸ਼ਾਵਰ ਲੋਕ (c)ਪ੍ਕਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ (d)ਕੋਈ 

ਨਹੀ ੀਂ 

27.  ਕਨਗਕਮਤ ਪ੍੍ਚ ਨਕਾਰ ਨ ੂੰ  __ ਵੀ ਕਕਹਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। 

(a) ਕਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਕਧਕਾਕਰਤ ਇਕਾਈ (b) ਲੜੀਬੁੱਧ ਪ੍ਰਚ ਨਕਾਰ (c) ਸਵੈ-ਕਨਰਭਰ 

ਪ੍ਰਚ ਨਕਾਰ (d) ਕੋਈ ਨਹੀ ੀਂ 

28. ਕਵਸ਼ੇਸਤਾ ਭੂੰਡਾਰ ਕਕਸ ਕੂੰਮ ਕਵੁੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਰੁੱਖਦੇ ਹਨ। 

(a) ਵਸਤ  ਖਰੀਦਣ ਕਵਚ (b) ਮੁਕਾਬਲਾ ਲੜਨ ਕਵਚ (c) ਖਾਸ ਵਸਤਾੀਂ ਵੇਚਣ ਕਵੁੱਚ 

(d) ਦੋਵੇਂ (ੳ) ਅਤੇ (ਅ) 
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29. ਗੈਰ ਸੂੰਗਕਠਤ ਪ੍ਰਚ ਨ ਦਕੁਾਨ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

(a) ਨਜਦੀਕੀ ਇਲਾਕੇ ਕਵੁੱਚ (b) ਵੁੱਖਰੀਆੀਂ ਵੁੱਖਰੀਆੀਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾੀਂ ਰਾਹੀ ੀਂ (c) ਦਕੁਾਨਾੀਂ 

ਦੀ ਲੜੀ ਰਾਹੀ 

30. ਸਵ ੈਪ੍ੁੱਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਕਹੜ ੇਪ੍੍ਚ ਨਕਾਰ  ਹੁੂੰਦੇ ਹਨ। 

(a) ਚੋਣਵੀਆੀਂ  ਸੇਵਾਵਾੀਂ (b) ਕਨਯਕਮਤ ਰ ਪ੍   (c) ਸਵ ੈਸੇਵਾ (d) ਦੋਵੇ (ੳ) ਅਤੇ (ਅ) 

II  (A) Match (ਕਮਲਾਨ ਕਰੋ) 

1.  ਮੌਕਖਕ  

2. ਗੈਰ ਸੂੰਚਾਰ  

3. ਸਵ ੈਪ੍ਰੇਰਣਾ 

4. ਟੀਚਾ  

5. ਕੂੰਕਪ੍ਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ  

6. ਪ੍ੇਸਟ ਲਈ ਕੁੂੰਜੀ(key) 

7. ਕਾਪ੍ੀ ਲਈ ਕੁੂੰਜੀ(key) 

8. ਕਰਮਚਾਰੀਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਅਦਾਇਗੀ 

9.  ਕਵਕਾਸ ਟੀਚੇ 

10. ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਰੋਤ 

a. ਅੂੰਦਰ ਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ 

b. ਸੁਪ੍ਕਨਆੀਂ ਦਾ ਸਮ ਹ 

c  phone call 

d  ਕੀਬੋਰਡ, ਸੀਪ੍ੀਯ ,  ਮਾਨੀਟਰ 

e. ctrl+c 

f.  ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ 

g. ctrl+v 

h.  ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ 

i.  ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ 

j  ਸ ਰਜੀ ਊਰਜਾ 

 

(B) Match (ਕਮਲਾਨ ਕਰੋ) 

1.fifo 

2.mrp 

3.feedback 

4. ਖਾਸੀਅਤ ਬਜਾਰ 

5.Amazon 

a. ਸੂੰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੁੱਖ ਕਹੁੱਸਾ 

b. ਖਾਸ ਵਸਤ ਆੀਂ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਕਧਤ 

c. ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚ ਨਕਾਰ  

d. ਸਟਾਕ ਪ੍ੁੱਧਰ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਕਧਤ 
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6.  ਇਸ਼ਕਤਹਾਰਬਾਜੀ 

7. ਮੈਕ ਡੋਨਲਡ 

8. ਸੁਪ੍ਰ ਮਾਰਕੀਟ 

9.  ਕਬਗ ਬਜਾਰ  

10  ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ 

11.  ਪ੍ਰਚ ਨ ਆਵਾਜਾਈ 

12. ਲੋਕਡੂੰਗ ਅਤੇ ਅੂੰਨਲੋਕਡੂੰਗ 

e. ਵਸਤ ਆੀਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰਧਤ  

f. ਸੂੰਗਕਠਤ ਪ੍ਰਚ ਨ 

g.  ਡੀ ਮਾਰਟ 

h.  ਫਰੈਂਚਾਈਕਜੂੰਗ 

i.  ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਫੋਕਸ 

j.  ਵਸਤ ਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਇਕ ਜਗ੍ਾ ਤੋਂ ਦ ਜੀ ਜਗ੍ਾ 

ਭੇਜਣਾ 

k. ਵਸਤ ਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਉਤਾਰਨਾ 

l.  delivery note 

 

(c) Match (ਕਮਲਾਨ ਕਰੋ) 

1.  ਫੋਰਕ ਕਲਫ਼ਟ 

2. ਸੋਫਟਵੇਅਰ 

3. ਸੂੰਚਾਰ 

4.ppt 

5.ਕੀਜ 

6.ctrl+P 

7.ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਧਕਾਰ 

8. ਉੁੱਦਮੀ 

(ੳ)ਕਮਹਨਤੀ 

(ਅ)ਕੀਅ ਬੋਰਡ 

(ੲ)ਕਪ੍ੂੰਟ 

(ਸ) ਵਸਤ  ਸਾੀਂਭ ਸੂੰਭਾਲ ਉਪ੍ਕਰਣ 

(ਹ) ਐਮਐਸ ਐਕਸਲ 

(ਕ) ਜੁਬਾਨੀ/ਗੈਰ ਜੁਬਾਨੀ 

(ਖ) ਪ੍ਾਵਰ ਪ੍ੁਆਇੂੰਟ  

(ਗ) ਜਣੇਪ੍ਾ ਲਾਭ 

 

lll ..Fill ups 

1.POS ਤੋ ਭਾਵ ___ਹੈ। (point of save/point of sale) 
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2._ਅਤੇ_ਕਾਰਡਾੀਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪ੍੍ਚ ਨਕਾਰ ਨ ੂੰ  ਵਾਧਾ ਕਮਕਲਆ ਹੈ। ( ਕਰੈਕਡਟ ਅਤੇ 

ਡੇਕਬਟ/ ਆਈ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ) 

3. ਪ੍ਰਚ ਨ ਸ਼ਬਦ_ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਲਆ ਕਗਆ ਹੈ। ( ਚੀਨੀ/ਫ਼ਰਾੀਂਸੀਸੀ) 

4. ਬੋਲਣਾ __ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਮ ਢੂੰਗ ਹੈ। ( ਪ੍ਰਬੂੰਧ /ਸੂੰਚਾਰ) 

5.  ਸੂੰਚਾਰ ਚੁੱਕਰ ਦਾ__ ਅੂੰਕਤਮ ਪ੍ੜਾਅ ਹੈ।( ਸੈਂਡਰ/ ਫੀਡਬੈਕ) 

6. ਇਕ ਫਾਇਲ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ__ ਛੋਟ ਕੁੱਟ ਕੀਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾੀਂਦੀ 

ਹੈ।(ctrl+v/ctrl+p) 

7.  ਮਾਊਸ ਇਕ __ ਉਪ੍ਕਰਣ ਹੈ।(input/output) 

8. ਕੀਬੋਰਡ ਇਕ ___ ਉਪ੍ਕਰਣ ਹ।ੈ( ਇਨਪ੍ੁੁੱਟ/ ਆਊਟਪ੍ੁਟ ) 

9. ਐਮ ਐਸ ਐਕਸਲ ਫਾਇਲ ਦਾ___ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।(.xlsx/jpg) 

10. ਐਮ ਐਸ ਪ੍ਾਵਰਪ੍ੁਆਇੂੰਟ ਫਾਇਲ ਦਾ __ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ।(.xlsx/pptx) 

11.__ ਤੁਹਾਡੇ ਅੂੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਚੀਜਾੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।( ਸਵ ੈ

ਪ੍ਰੇਰਣਾ /ਸਵ ੈਕਲਪ੍ਨਾ) 

12. ਸਹੀ ਸਮਾੀਂ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਸਭਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ__ ਤਕਨੀਕਾੀਂ ਕਵੁੱਚੋਂ ਇੁੱਕ ਹੈ। (ਸਵੈ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ / 

ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ) 

13. ਪ੍ਰਚ ਨਕਰੀ ਕਵੁੱਚ ਮਹੁੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਪ੍ਕਹਲ __ਹ।ੈ( ਗਾਹਕ/ ਵਸਤ  ) 

14.__ਇਕ ਅਕਜਹੀ ਸਕਥਤੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਕਜਸਨੇ ਕਸਹਤ,ਜਾਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਾੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੂੰ  

ਤੁਰੂੰਤ ਜੋਖਮ ਕਵੁੱਚ ਪ੍ਾ ਕਦੁੱਤਾ।( ਦਰੁਘਟਨਾ/ਐਮਰਜੂੰਸੀ) 

15.ਸਟਾਕ ਦਾ__ ਪ੍ੁੱਧਰ ਵਸਤ ਆੀਂ ਦੀ ਘੁੱਟ ੋਘੁੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉੀਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ 

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਟੋਰਾੀਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।( ਘੁੱਟ ਤੋਂ ਘੁੱਟ /ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ) 

16. ਕਲਫਕਟੂੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਰੀ__ ਨ ੂੰ  ਚੁੁੱਕਣਾ ਹੈ।( ਗਾਹਕ/ ਵਸਤ ਆੀਂ) 
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17. ਲੋਕਡੂੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਕਡੂੰਗ ਤੋ ਭਾਵ ਵਸਤ ਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਟਰੁੱਕ  ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ __ ਤੁੱਕ 

ਪ੍ਹੁੂੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।( ਸਟਰੋ /ਗਾਹਕ) 

18. MRP ਦਾ ਸਬੂੰਧ ਵਸਤ  ਦੀ /ਦੇ __ ਹੈ।( ਭਾਰ/ਕੀਮਤ) 

19. ਰਵੀ ਦਾ ਗਾਹਕ ਉਸ ਦੀ ਦਕੁਾਨ ਤੇ ਆਉੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤੇ ਚੀਕਣਾ ਸੁ਼ਰ  ਕਰ ਕਦੂੰਦਾ 

ਹੈ।ਉਹ ਗੁੁੱਸ ੇਨਹੀ ੀਂ ਹੁੂੰਦਾ ਉਹ  ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕਕਹ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ___।( 

ਕਮਹਨਤੀ/ ਸਕਹਣ-ਸ਼ੀਲ) 

20. ਸਟੋਰ ਨ ੂੰ  ਆਕਰਕਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸਟੋਰ ਦੀ __ ਜਰ ਰੀ ਹ।ੈ( ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ/ ਕਨਗਰਾਨੀ) 

21.   online ਕਵਕਰੀ _ਵਪ੍ਾਰ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧ ਰੁੱਖਦੀ ਹੈ।( ਇਲੈਕਟਰੋਕਨਕ/ ਸਟੋਰਸਕਹਤ) 

22. ਚੂੰਗੀ ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਲਈ_  ਵੁੱਲ ਕਧਆਨ ਦੇਣ  ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।( ਗਾਹਕ/ ਸਟੋਰ) 

23. ਗਾਹਕ ਇੂੰਟਰਨੈੁੱ ਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕਦਆ__ ਦਆੁਰਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ 

ਹੈ।( ਕੈਟਾਲਾਗ / website) 

 24.  ਟੈਲੀਮਾਰਕਕਟੂੰਗ___ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧ ਰੁੱਖਦੀ ਹੈ।( ਟੀਵੀ /ਟੈਲੀਫੋਨ) 

25. ਵਸਤ ਆੀਂ ਦੀ ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ ਲਈ__ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਰ ਰੀ ਹ।ੈ( ਬੀਚਕ invoice/ ਸੂੰਪ੍ਾਦਗੀ 

ਨੋਟ delivery note) 

26. ਵਸਤ ਆੀਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨ ੂੰ __ ਕਕਹੂੰਦੇ ਹਨ।( ਕਵਕਰੇਤਾ/ ਬੈਗਰ) 

27. ਸਟੋਰ ਦੀ ਕਨਗਰਾਨੀ ਲਈ__ ਜਰ ਰੀ ਹੈ।( ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ/ਸੀਸੀਟੀਵੀ) 

28._ ਇੁੱਕ ਸਾੀਂਝੇ ਟੀਚ ੇਨ ੂੰ  ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੁੱਤਵਪ੍ ਰਨ ਹ।ੈ( ਪ੍੍ਚ ਨਕਾਰ /ਟੀਮ ਵਰਕ) 

29. ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਟ ਫੂੰਡ ਇਕ __ਹੈ।( ਕਜੂੰਮੇਵਾਰੀ /ਅਕਧਕਾਰ) 

30. MRP ਦਾ ਪ੍ ਰਾ ਨਾਮ..............ਹੈ | (Maximum Retail Price / Minimum 

Restore Price) 

lV. True / False  (ਸਹੀ /ਗਲਤ) 
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1. ਰਸਮੀ  ਸੂੰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੁੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

2. ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਅੁੱਖਾੀਂ ਦਾ ਸੂੰਪ੍ਰਕ ਲਾਜਮੀ  ਹੈ। 

3. ਕਵੁੱਤੀ ਰਕੁਾਵਟ ਆਮ ਸੂੰਪ੍ਰਕ  ਰਕੁਾਵਟ  ਹੈ। 

4. ਤੁਸੀ ੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਕੂੰਮ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ ਪ੍ਰੇਕਰਤ ਹੁੂੰਦ ੇਹੋ। 

5. ਵਾਇਰਸ ਡੇਟਾ ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਗੋਰਾਮ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੂੰਚਾ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

6.  ਸੂੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂੰਸਥਾ ਦੇ ਕਵਕਾਸ ਟੀਚ ੇਬਣਾਏ ਹਨ। 

7. ਜਦੋਂ ਬਹਤੁ ਸਾਰੇ ਉੁੱਦਮੀ ਇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਵੁੱਚ ਮੁਬਾਇਲ ਫੋਨ ਵੇਚਦ ੇਹਨ ਤਾੀਂ ਫੋਨਾ ਦੀਆੀਂ 

ਕੀਮਤਾੀਂ ਕਵੁੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

8. ਜਨਤਕ limited company ਸੁਧਾਰਨ ਵਸਤ  ਕਵਕਰੇਰਤਾ ਹੈ। 

9. ਸਟੋਰ ਦੀ ਚੂੰਗੀ ਰ ਪ੍ ਰਖੇਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ ਨ ੂੰ  ਕਖੁੱਚਣਾ ਹੈ। 

10.ਮਰਦਾਨਾ ਕੁੱਪ੍ਕੜਆ ਕਵੁੱਚ "ਸਕਰਟ" ਉਪ੍_ਸ਼੍ਣੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

11. ਪ੍ਰੋਚ ਨ ਸਟੋਰ ਦੀ ਰ ਪ੍ ਰੇਖਾ ਕਵੁੱਚ ਔਰਤਾੀਂ ਬਜੁਰਗਾੀਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਾਹਜਾੀਂ ਲਈ ਸੁਕਵਧਾ ਹੋਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

12. ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੂੰਚਾਰ ਸੂੰਕੇਤ ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾੀਂਦਾ ਹੈ। 

13. ਇਮੇਲ  ਪ੍ਰਚ ਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਢੂੰਗ ਹੈ। 

14.CRM ਲੋਕਾੀਂ ਨਾਲ ਸਬੂੰਧ ਰੁੱਖਦੀ ਹੈ। 

15. ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ੀਂ ਛੁੁੱਟੀ ਮਨਜ ਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

16. ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੂੰਧਾੀਂ ਰਾਹੀ ੀਂ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਕਚਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

17. ਸਟੋਰ ਕਵੁੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਵਰਕਤਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆੀਂ ਵਸਤਾੀਂ ਕਪ੍ਛੇ ਰੁੱਖੋ। 
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18. ਪ੍ਰਚ ਨ ਕਵੁੱਚ ਸਟਾਫ ਪ੍ੁੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਰਾਹੀ ਗਾਹਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱਕਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 

ਹੈ। 

19. ਗੁੁੱਸ ੇਹੋਏ ਗਾਹਕਾ  ਵੁੱਲ ਵੁੱਧ ਕਧਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

20. ਟੈਲੀ ਮਾਰਕਕਟੂੰਗ ਸਟੋਰ ਸਾਕਹਤ ਪ੍ਰਚ ਨਕਾਰ ਦਾ ਕਹੁੱਸਾ ਹੈ। 

21.ਕਡਕਲਵਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਸਤ ਆੀਂ ਦੀ ਜਾੀਂਚ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 

22. ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕ ਅਕਜਹੀ ਸਕਥਤੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ ਕਜਸ ਨੇ ਸਾਕਹਤ,ਜਾਨ,ਜਾਇਦਾਦ ਜਾ 

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨ ੂੰ  ਤੁਰਤ ਜੋਖਮ ਕਵੁੱਚ ਪ੍ਾ ਕਦੁੱਤਾ। 

23.ਸਟੋਰ ਕਵੁੱਚ ਸੁਰੁੱਕਖਆ ਸਬੂੰਧੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਜਰ ਰੀ ਨਹੀ ੀਂ ਹੈ। 

24. ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਣੇਪ੍ਾ ਅਵਸਥਾ ਦੀ 20  ਹਫ਼ਕਤਆੀਂ ਲਈ ਛੁੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੈ। 

25.  ਟੀਮ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨ ੂੰ  ਦ ਕਜਆੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

26. ਈਕਾਮ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਮੁੁੱਖ ਲੋਕਜਸਕਟਕ ਕੂੰਮਨੀ ਹੈ। 

27. ਸਟੋਰ ਕਵੁੱਚ ਬੈਗਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕਵਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

28. ਲੋਕਜਸਕਟਕ ਕਵਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਕਹਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਢੂੰਗ ਹਵਾ ਹ।ੈ 

29. ਸਟਾਕ ਦਾ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਪ੍ੁੱਧਰ ਮਾਲ ਦੀ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ ਮਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਦਰਸਾਉੀਂਦਾ ਹੈ  

30. ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਾੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਸਟੋਰਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇੁੱਕ ਦਕੁਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੇਠ  ਹੌਣ ਉਸ ਨ ੂੰ  

ਲੜੀਬੁੱਧ ਪ੍ਰਚ ਨਕਾਰ  ਕਕਹੂੰਦੇ ਹਨ। 

lV.   Ques  Anzwers 

1.  ਸੂੰਚਾਰ ਚੁੱਕਰ ਦੀ ਕਵਆਕਖਆ ਕਰ।ੋ 

2. ਜੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜੁਬਾਨੀ ਸੂੰਚਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

3. ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 
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4. ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। 

5. ਸਮਾੀਂ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਦ ੇਦਸੋ। 

6. ਸਫਲ ਉਦਮੀਆੀਂ ਦੇ ਕਕਹੜ ੇਗੁਣ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ। 

7. ਫਾਈਲ ਅਤੇ ਫੋਲਡਰ ਕੀ ਹੁੂੰਦ ੇਹਨ। 

8 ctrl+c,ctrl+v,ctrl+x,ctrl+p ਬਾਰੇ ਦੁੱਸ।ੋ 

9. ਕੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

10. ਫੀਡ ਬੈਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਕਕਸਮਾ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸ।ੋ 

11. ਸਵ ੈਪ੍ਰੇਕਰਤ ਕਵਅਕਤੀਆੀਂ ਦੀਆੀਂ ਕਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾੀਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸ।ੋ 

12. ਕੂੰਕਪ੍ਊਟਰ ਹਾਰਡਵਅੇਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ   ਦੁੱਸ।ੋ 

13.LIFO ਅਤੇ FIFO  ਬਾਰੇ ਦੁੱਸ।ੋ 

14. ਸਕਥਕ ਕਵਕਾਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

15. ਕੁਆਕਲਟੀ ਐਜ ਕੇਸ਼ਨ ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

16.  ਪ੍੍ਚ ਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

17. ਸਟਾਕ ਦੇ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਪ੍ੁੱਧਰ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

18. ਹਾਈਪ੍ਰ ਮਾਰਕੇਟ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

19.  ਭੂੰਡਾਰ ਰਕਹਤ ਪ੍ਰਚ ਨਕਾਰੀ ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

20. ਈ_ਸ਼ੋਕਪ੍ੂੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

21.ਮਾਲ ਦੀ ਸਪ੍ੁਰਦਗੀ ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

22.ਬੈਗਰ ਕੋਣ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 
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23.ਪ੍ਰਚ ਨ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸ।ੋ 

24.ਲੋਕਡੂੰਗ ਅਤੇ ਅਨਲੋਕਡੂੰਗ ਬਾਰੇ ਕਲਖੋ। 

25.ਸਾਫ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ  ਸੁਰੁੱਕਖਆ ਤੋ  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

26.MRP ਬਾਰੇ ਦੁੱਸ।ੋ 

27.ਦਰੁਘਟਨਾ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

28.ਕਲਫਕਟੂੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

29.ਉਪ੍ਕਰਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਲ ਤੋ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। 

30.ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸ।ੋ 

31. team work ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

32.ਪ੍ੋਵੀਡੈਟ ਫੂੰਡ ਬਾਰੇ ਕਲਖੋ। 

33.ਕਜਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

34.ਸਟਾਕ ਕਨਯੂੰਤਰਣ ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

35.ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡਬੈਕ ਬਾਰੇ ਕਲਖੋ। 

36.ਛੋਟ ਸਟੋਰ ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

37.POS ਤੋ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। 

38.ਵੈਕਡੂੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

39. ਆਨਲਾਈਨ ਕਵਕਰੀ ਬਾਰੇ ਕਲਖੋ। 

40.CCTV ਬਾਰੇ ਦੁੱਸ।ੋ 

V. Ques  Ans 



13 
 

1.ਸੂੰਚਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ  ਉਦਾਰਨ ਸਕਹਤ ਕਬਆਨ ਕਰੋ। 

2. ਜੁਬਾਨੀ ਸੂੰਚਾਰ ਦੀਆੀਂ ਕਕਸਮਾੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਸਕਹਤ ਕਬਆਨ ਕਰੋ। 

3. ਕਵਜ ਅਲ ਸੂੰਚਾਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹੁੱਤਤਾ ਦਸੋ । 

4. ਫੀਡਬੈਕ ਤੋ  ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਇਸਦ ੇਫ਼ਾਇਦ ੇਕਬਆਨ ਕਰੋ। 

5. ਸੂੰਚਾਰ ਕਵੁੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁੱਸ ੋ। 

6. ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰੀ ਕਬਆਨ ਕਰੋ। 

7. ਸਵ ੈਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੀਆੀਂ ਕਕਸਮਾੀਂ ਕਬਆਨ ਕਰੋ। 

8. ਕੂੰਕਪ੍ਊਟਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਕਉੀਂ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 

9. ਉਦੁੱਮੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਵਕਾਸ ਕਵੁੱਚ ਕਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

10. ਗੈਰ ਜੁਬਾਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆੀਂ ਕਕਸਮਾੀਂ ਕਲਖੋ। 

11. ਤਣਾਅ ਪ੍ਰਬੂੰਧਨ ਦੀਆੀਂ ਤਕਨੀਕਾੀਂ ਬਾਰੇ ਕਲਖੋ। 

12. ਟੀਕਚਆ ਨ ੂੰ  ਕਕਵੇਂ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

13.Enter key ਦਾ ਕੀ ਕੂੰਮ ਹੁੂੰਦਾ ਹੈ। 

14.ਕੂੰਕਪ੍ਊਟਰ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਕਲਖੋ। 

15.ਉੁੱਦਮੀ  ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਬਆਨ ਕਰੋ।  

16. ਸਕਥਰ ਕਵਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕਬਆਨ ਕਰੋ। 

17. ਸਟਾਕ ਕਨਯੂੰਤਰਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁੱਸ।ੋ 

18.  ਪ੍ਰਚ ਨ  ਗਤੀਕਵਧੀਆ ਦੀ ਮਹੁੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਕਲਖੋ। 

19. ਗਾਹਕਾੀਂ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੂੰਚਾਰ ਕਕਵੇਂ ਕਰੀਏ । 
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20. ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚ ਨਕਾਰ ਦੀ ਵੂੰਡ ਕਰੋ। 

21. ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਫੀਡ ਬੈਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਕਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। 

22. ਪ੍ਰਚ ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚ ਨਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਲਖੋ। 

23. delivery note ਬਾਰ ੇਕਲਖੋ। 

24.ਬੀਚਕ  ਤੋ ਤੁਸੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ । 

25. ਅੁੱਗ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਬਆਨ ਕਰੋ। 

26. ਪ੍ਰਚ ਨ ਸਟੋਰ ਨ ੂੰ  ਸਾਫ ਕਕਵੇਂ ਰੁੱਕਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

27. ਕਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੁੱਕਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਕਬਆਨ ਕਰ।ੋ 

28. ਕੂੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਖਮਾੀਂ ਨ ੂੰ  ਕਕਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

29.  ਕਬਜਲੀ ਨਾਲ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਰੁੱਕਖਆੀਂ ਦੀਆੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆੀਂ ਕਬਆਨ ਕਰੋ। 

30. ਕਨੁੱ ਜੀ ਸੁਰੁੱਕਖਆ ਉਪ੍ਕਰਣ  ਕਕਹੜ ੇਹਨ  ਅਤੇ ਕਬਆਨ ਕਰੋ। 

30. ਕਨੁੱ ਜੀ ਸੁਰੁੱਕਖਆ ਉਪ੍ਕਰਨ ਕਕਹੜ ੇਹਨ ਅਤੇ ਕਬਆਨ ਕਰੋ। 

31. ਗਾਹਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਨੁਰ ਦੁੱਸ।ੋ 

32. ਗੁੁੱਸ ੇਹੋਏ ਗਾਹਕਾ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਨਕਜੁੱਕਠਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

33. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅਕਧਕਾਰ ਕਬਆਨ ਕਰੋ। 

34. ਟੀਮ ਕਵਚ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਕਵੇਂ ਕੂੰਮ ਕਰੀਏ। 

35. ਸਟੋਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਕਸਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜੋਬ/ ਨੌਕਰੀ ਕਵੁੱਚ ਜੋਖਮ ਕਬਆਨ ਕਰੋ। 

36. ਟੀਮ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕਕਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹਨ। 

37. ਆਮ ਸੁਰੁੱਕਖਆ ਕਨਯਮ ਕਕਹੜ ੇਹਨ। 
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38. ਗਾਹਕਾੀਂ ਤਕ ਵਸਤ ਆ ਪ੍ਹੁੂੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਕਰਆ ਕਬਆਨ ਕਰੋ। 

39. ਸੁਕਵਧਾ ਸਟੋਰ  ਸੁਪ੍ਰ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਵਭਾਗੀ ਸਟੋਰ, ਕੈਟਾਲਾਗ ਸ਼ੋਅਰ ਮ ਬਾਰੇ ਕਲਖੋ। 

40. ਸਟੋਰ ਨ ੂੰ  ਆਕਰਕਸ਼ਤ ਕਕਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 


