
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੈਂਕ   (QUESTION BANK) NSQF 

ਜਮਾਤ(Class) : ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ (12TH) 

ਟ੍ਰੇਡ(Trade) : Tourism and Hospitality  
( ਵਵਲੱਖਣ ਸਮਰੱ੍ਥਾ ਵਾਲੇ ਵਵਵਿਆਰ੍ਥੀਆਂ ਲਈ )      (For Differently abled students) 

 
 
 

PART A 
Multiple-Choice Question (MCQ) (1-30)  
Q1. ਵਕਹੜੇ ਵਵਭਾਗ ਨ ੂੰ  ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਿੇ ਕਮਵਰ੍ਆਂ ਵਵੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਿਾਰ੍ਥ ਪ੍ਹ ੂੰ ਚਾਉਣ ਿੇ ਆਿੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹ ੂੰ ਿੇ 

ਹਨ? 

a) ਹਾਊਸਕੀਵਪ੍ੂੰਗ b) ਫਰ੍ੂੰ ਟ੍ ਆਵਫਸ c) ਰ੍ ਮ ਸਰ੍ਵਵਸ d) ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਿਾਰ੍ਥ 

 

Q2. ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਆਪ੍ਣੇ ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਕਵੇਂ ਸੂੰ ਚਾਰ੍ ਕਰ੍ਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ? 

 a) ਰ੍ ੱ ਖੇ ਢੂੰਗ ਨਾਲ b) ਤ ਹਾਡੇ ਮ ਡ ਿੇ ਅਨ ਸਾਰ੍ c) ਵਨਮਰ੍ਤਾ ਨਾਲ d) ਉਪ੍ਰੋ੍ਕਤ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ 
 

Q3. "CABANA" ਿਾ ਅਰ੍ਥ ____________ ਹੈ 

 a) ਕਮਰੇ੍ ਿੀ ਵਕਸਮ ਮ ੱ ਖ ਤੌਰ੍ 'ਤੇ ਅਪ੍ਾਹਜ ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵਤਆਰ੍ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 

b) ਇੱਕ ਕਮਰ੍ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵੀਵਮੂੰ ਗ ਪ੍ ਲ ਿੇ ਨਾਲ ਲਵਗਆ ਹ ੂੰ ਿਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਰੇ੍ ਿੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ੍ ਪ੍ ਲ ਜ ਵੜਆ ਹ ੂੰ ਿਾ ਹੈ 

 c) ਇੱਕ ਕਮਰ੍ਾ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਸੋਫਾ ਬੈੈੱਡ ਜਾਂ ਮਰ੍ਫੀ ਬੈੈੱਡ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ 

 d) ਇੱਕ ਕਮਰ੍ਾ ਵਜਸ ਵਵੱਚ ਿੋ ਜ ੜਵੇਂ ਵਬਸਤਰੇ੍ ਵਾਲੇ ਿੋ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਿੇ ਬੈਠ ਸਕਿੇ ਹਨ 

 

Q4. ਪ੍ਰ੍ਾਹ ਣਚਾਰ੍ੀ ਿੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਵਰ੍ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? 

 a  ਸੇਵਾ        b. ਵਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਸਿਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਵਹਮਾਨਾਂ ਿੀਆਂ ਉਮੀਿਾਂ ਿੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ੍ ਰ੍ਾ ਕਰ੍ਨਾ 
c. ਉਹ ਕਾਰੋ੍ਬਾਰ੍ ਜੋ ਯਾਤਰ੍ਾ ਕਰ੍ ਰ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕਰ੍ਿੇ ਹਨ   d. ਇੱਕ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਰ੍ਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੂੰ  
ਤਾਜ਼ਗੀ ਿੇਣ ਲਈ ਵਰ੍ਵਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ 

 

Q5. ਐੈੱਸ.ਓ.ਪ੍ੀ. ਲਈ ਖੜਹਾ ਹੈ ________________ 

 a ਸਵੈ ਸੂੰ ਚਾਲਨ ਪ੍ਰਵਕਵਰ੍ਆ b. ਸੇਵਾ ਆਪ੍ਰੇ੍ਟ੍ਰ੍ ਪ੍ਰਵਕਵਰ੍ਆ  c. ਸਟ੍ੈਂਡਰ੍ਡ ਓਪ੍ਰੇ੍ਵਟ੍ੂੰ ਗ ਪ੍ਰਵਕਵਰ੍ਆ   d. ਉਪ੍ਰੋ੍ਕਤ ਸਾਰੇ੍ 

Q6. ਜੋ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਸੂੰ ਭਾਲਣ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰ੍ਿਾ ਹੈ ___________। 
 a ਯਾਤਰ੍ਾ ਡੈਸਕ  b. ਵਰ੍ਸੈਪ੍ਸ਼ਵਨਸਟ੍ c. ਜੀ.ਆਰ੍.ਈ  d. ਿੋਵੇਂ a and b 

Q7. ………..ਲਈ ਇੱਕ ਧਰ੍ਮਸ਼ਾਲਾ ਢ ਕਵੀਂ ਹੈ 

 a) ਉਹ ਕਾਰੋ੍ਬਾਰ੍ੀ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਗਰੇਡ ਕੀਤੇ ਹੋਟ੍ਲਾਂ ਵਵੱਚ ਰ੍ਵਹ ਸਕਿੇ ਹਨ   b) ਘੱਟ੍ ਆਮਿਨੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਵਰ੍ਵਾਰ੍  c) ਵਸਰ੍ਫ਼ 

ਅਮੀਰ੍ ਵਪ੍ਾਰ੍ੀ  d) ਉਪ੍ਰੋ੍ਕਤ ਸਾਰੇ੍ 

Q8. ਇੱਕ ਮੋਟ੍ਲ ਕੀ ਹੈ? 

a ਇੱਕ ਛੋਟ੍ਾ ਵਜਹਾ ਹੋਟ੍ਲ               b. ਹਾਈਵ ੇ'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟ੍ਾ ਵਜਹਾ ਹੋਟ੍ਲ ਵਜੱਥੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਚੈੈੱਕ ਇਨ ਕਰ੍ਿੇ ਹਨ 
 c. ਪ੍ੈਵਕੂੰ ਗ ਸਹ ਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਟ੍ਲ   d. ਇੱਕ ਰੈ੍ਸਟ੍ੋਰ੍ੈਂਟ੍ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਟ੍ਲ 
Q9. ਵਵਸ਼ਵ ਵਸਹਤ ਵਿਵਸ ________ ਨ ੂੰ  ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 



(a) 1 ਮਾਰ੍ਚ (b) 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (c) 6 ਅਕਤ ਬਰ੍(d) 10 ਿਸੂੰ ਬਰ੍ 

Q10 ਮੂੰ ਨ ਲਓ ਵਕ ਤ ਸੀਂ ਵਕਸੇ ਸਵਹ-ਕਰ੍ਮਚਾਰ੍ੀ ਤੋਂ ਟ੍ੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸ ਨੇਹਾ ਲੈ ਰ੍ਹੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਿਫ਼ਤਰ੍ ਵਵੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਤੇ 

ਵਵੱਚੋਂ, ਸੂੰ ਿੇਸ਼ 'ਤੇ ਵਲਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ੍ ਮਹੱਤਵਪ੍ ਰ੍ਨ ਆਈਟ੍ਮ ਇਹ ਹੈ: 

A. ਕਾਲ ਿੀ ਲੂੰ ਬਾਈ   b. ਕਾਲ ਕਰ੍ਨ ਵਾਲੇ ਿਾ ਨਾਮ   C. ਕਾਲ ਿਾ ਸਮਾਂ    D. ਕਾਲ ਕਰ੍ਨ ਵਾਲੇ ਿਾ ਟ੍ੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ੍ 

Q11 ਫ਼ੋਨ ਿਾ ਜਵਾਬ ਵਿੂੰ ਿੇ ਸਮੇਂ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਇਹ ਕਰ੍ਨਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ: 

A  ਹੈਲੋ ਕਵਹਣ ਤੋਂ ਪ੍ਵਹਲਾਂ ਇੱਕ ਵਵਰ੍ਾਮ  B ਅਵਾਜ਼ ਿੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸ ਰ੍ ਵਵੱਚ ਬੋਲੋ C ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ D ਆਪ੍ਣੀ ਆਵਾਜ਼ 

ਹੇਠਾਂ ਰੱ੍ਖੋ 

Q12 ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ੍ਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰ੍ ਰ੍ੀ ਹੈ: 

A ਹਰ੍ ਇੱਕ ਕਾਲ ਨ ੂੰ  ਵਜੂੰ ਨੀ ਜਲਿੀ ਹੋ ਸਕ ੇਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰੋ੍। B ਆਪ੍ਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਿੇਖੋ। C ਇੱਕ ਸੱਿਾ ਿੇਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਵੱਚ 

ਬੋਲੋ। D ਟ੍ਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਬਾਰੇ੍ ਸ ਚੇਤ ਰ੍ਹੋ। 

 

Q13. ਖਪ੍ਤਕਾਰ੍ ਫੈਸਲੇ ਿੀ ਪ੍ਰਵਕਵਰ੍ਆ ਿਾ ਆਖਰ੍ੀ ਪ੍ੜਾਅ ਕੀ ਹੈ? 

(a) ਸਮੱਵਸਆ ਿੀ ਪ੍ਛਾਣ (b) ਖਰ੍ੀਿਿਾਰ੍ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਿ ਿਾ ਵਵਵਹਾਰ੍ (c) ਵਵਕਲਵਪ੍ਕ ਮ ਲਾਂਕਣ (d) ਖਰ੍ੀਿਿਾਰ੍ੀ 

Q14 ਸੇਵਾਵਾਂ ਿੇ ਚਾਰ੍ ਵਵਲੱਖਣ ਤੱਤਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

(a) ਸ ਤੂੰ ਤਰ੍ਤਾ, ਅਟ੍ ੱ ਟ੍ਤਾ, ਵਸਤ  ਸ ਚੀ, ਅਤੇ ਸ਼ ਰ੍ ਆਤ (b) ਸ ਤੂੰ ਤਰ੍ਤਾ, ਵਾਧਾ, ਵਸਤ  ਸ ਚੀ, ਅਤੇ ਅਟ੍ ੱ ਟ੍ਤਾ 

(c) ਅਟ੍ ੱ ਟ੍ਤਾ, ਅਸੂੰਗਤਤਾ, ਅਟ੍ ੱ ਟ੍ਤਾ, ਅਤੇ ਵਸਤ  ਸ ਚੀ (d) ਅਟ੍ ੱ ਟ੍ਤਾ, ਸ ਤੂੰ ਤਰ੍ਤਾ, ਅਟ੍ ੱ ਟ੍ਤਾ, ਅਤੇ ਵਸਤ  ਸ ਚੀ 

Q 15. ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਤੇ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਸ ਨ ੂੰ  ਰ੍ੀਸੈਲਰ੍ ਿੀ ਵਕਸਮ ਨਹੀਂ ਮੂੰ ਵਨਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ? 

(a) ਥੋਕ ਵਵਕਰੇ੍ਤਾ(b) ਵਰ੍ਟ੍ੇਲਰ੍(c) ਵਨਰ੍ਮਾਤਾ(d) ਵਵਤਰ੍ਕ 

Q 16. ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਨ ੱ ਖੀ ਲੋੜ ਿਾ ਵਰ੍ਣਨ ਕਰ੍ਿਾ ਹੈ? 

(a) ਭੋਜਨ(b) ਫਰੈਂਚ-ਫਰ੍ਾਈਜ਼(c) ਬਰ੍ਗਰ੍(d) ਪ੍ੀਜ਼ਾ 

Q17. _____ ਉਤਪ੍ਾਿ ਜਾਂ ਬਰਾਂਡ ਿੀ ਪ੍ਛਾਣ ਕਰ੍ਿੇ ਹਨ। 

(a) ਕੂੰ ਟ੍ੇਨਰ੍ (ਬੀ) ਲੇਬਲ (c) ਕੀਮਤ (d) ਵਾਲੀਅਮ 



Q18 ਤਰੱ੍ਕੀ ਿੀ ਮ ਲ ਭ ਵਮਕਾ _____ ਹੈ। 

(a) ਜਾਣਕਾਰ੍ੀ (b) ਹੇਰ੍ਾਫੇਰ੍ੀ (c) ਸੂੰ ਚਾਰ੍  (d) ਆਕਰ੍ਸ਼ਣ 

Q19 ਮਹਾਂਿੀਪ੍ੀ ਯੋਜਨਾ(European plan ) 

A ਵਸਰ੍ਫ਼ ਇੱਕ ਕਮਰ੍ਾ ਵਕਰ੍ਾਇਆ  B  ਰ੍ ਮ ਵਕਰ੍ਾਏ ਿਾ ਨਾਸ਼ਤਾ C ਕਮਰੇ੍ ਿਾ ਵਕਰ੍ਾਇਆ ਬਰਕੇ ਫਾਸਟ੍ ਵਡਨਰ੍ d  ਰ੍ ਮ ਵਕਰ੍ਾਏ 'ਤੇ 

ਨਾਸ਼ਤਾ ਿ ਪ੍ਵਹਰ੍ ਿਾ ਖਾਣਾ ਵਡਨਰ੍ 

Q20 ਪ੍ਰਾਇਮਰ੍ੀ ਵਰ੍ਹਾਇਸ਼ 

 A ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਿਾ ਹੋਟ੍ਲ  b  ਧਰ੍ਮਸ਼ਾਲਾ  c  ਯ ਥ ਹੋਸਟ੍ਲ  d ਇਨ 

 
 

Q21). ਤ ਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ੈਲੀਕਾਮ ਕੂੰ ਪ੍ਨੀ ਿੇ ਫਰ੍ੂੰ ਟ੍ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ੍ਿੇ ਹੋ। ਜਿੋਂ ਤ ਸੀਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰ੍ ਰ੍ਹੇ ਹ ੂੰ ਿੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਤ ਹਾਡ ੇਕੋਲ 

ਆਉਂਿਾ ਹੈ। ਗਾਹਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਬੱਲ ਬਾਰੇ੍ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤ ਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ੍ਗੇ? 

(a) ਗਾਹਕ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਧਿਓ                                                                         (b) ਕੰਮ ਨ ੰ  ਪਾਸੇ ਰੱਖ ੋਅਤੇ ਗਾਹਕ ਿੀ ਮਿਿ ਕਰ ੋ

(c) ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕ ੇਗੱਲ ਕਰਿੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ੋ   (d) ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਧਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ ੋ

Q22). ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਹੜਾ ਵਕਵਰ੍ਆਸ਼ੀਲ ਸ ਣਨ ਿਾ ਪ੍ੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ? 

(a) ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ                                                                         (b) ਸਮਝਣਾ  
(c) ਜਵਾਬ ਨਾ ਿੇਣਾ                                                                       (d) ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ 
Q23). ਇੱਕ ਆਿਰ੍ਸ਼ ਸੂੰ ਿੇਸ਼ ਿੀਆਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ? 

(a) ਸਾਫ਼                                                                                       (b) ਸੰਖੇਪ 

(c) ਸਹੀ                                                                                       (d) ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰ ੇ

Q24). ਇੱਕ _____________ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਵਨਕ ਿਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਡੇਟ੍ਾ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰ੍ੀਕ ੇਨਾਲ ਸਟ੍ੋਰ੍ ਕਰ੍ਨ ਅਤੇ 

ਖਰ੍ਚੇ ਿੀ ਸ਼ੀਟ੍ ਵਾਂਗ ਗਣਨਾ ਕਰ੍ਨ ਲਈ ਵਰ੍ਵਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 

(a) ਸਪਰੈਡਸੀਟ                                                                               (b) ਵਰਕਸੀਟ 

(c) ਵਰਕਬੁੱ ਕ                                                                                 (d) ਨਾਮ ਬਾਕਸ 
Q25). ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਤੇ ਵਚੂੰ ਨਹ ਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਹੜਾ ਇੱਕ ਫਾਰ੍ਮ ਲਾ ਪ੍ਵਰ੍ਭਾਵਸ਼ਤ ਕਰ੍ਿਾ ਹੈ? 

(a) +                                                                                            (b) / 
(c)  =                                                                                            (d) @ 

Q26).ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ੍ ਵਵੱਚ ਟ੍ੈਕਸਟ੍ ਨ ੂੰ  ਰੇ੍ਖਾਂਵਕਤ (underline) ਕਰ੍ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਰ੍ਟ੍ਕੱਟ੍ ਕੀਜ ਵਕਹੜੀ ਹੈ? 

(a) Ctrl +B                                                                                   (b) Ctrl +I 
(c) Ctrl + V                                                                                  (d) Ctrl +U 

Q27). ਇੱਕ ਸੈੈੱਲ ਵਵੱਚ ਸੂੰ ਵਖਆਵਾਂ ਿੀ ਵਡਫੌਲਟ੍ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ੍ ਕੀ ਹੈ? 

(a) ਖੱਬ ੇਪਾਸੇ ਇਕਸਾਰ                                                       (b) ਸੱਜੇ ਇਕਸਾਰ 

(c) ਕੇਂਿਰ ਇਕਸਾਰ                                                            (d) ਬੇਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ 

Q28). ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ੍ਾਂ ਵਵੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਵਿੱਤੀਆਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਵਕਹੜੀਆਂ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਿੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ? 



(a) ਫਾਰਮੈਟ ਧਵਕਲਪ                                                           (b) ਚਾਰਟ 

(c) ਗਰਾਫ਼                                                                              (d) ਫਾਰਮ ਲਾ 
Q29). ਤ ਸੀਂ ਡੇਟ੍ਾ ਨ ੂੰ  ਕਰਮਬੱਧ  (sort data) ਕਰ੍ਨ ਲਈ ਵਕਹੜੇ ਮੀਨ  ਵਵਕਲਪ੍ ਿੀ ਵਰ੍ਤੋਂ ਕਰੋ੍ਗ?ੇ 

(a) ਟ ਲ                                                                               (b) ਡੇਟਾ 
(c) ਫਾਰਮੈਟ                                                                         (d) ਧਵਊ 
Q30).LibreOffice Impress ਿੀ ਪ੍ਵਹਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਵੱਚ ਮ ਲ ਰ੍ ਪ੍ ਵਵੱਚ ਵਕੂੰ ਨੇ ਟ੍ੈਕਸਟ੍ ਬਾਕਸ ਹ ੂੰ ਿੇ ਹਨ? 

(a) 1                                                                                       (b) 2 
(c) 3                                                                                       (d) 4 
 

ਉੱਤਰ੍ (Answers):- Multiple-Choice Question (MCQ) (1-30)    

 
1 C 9 B 17 B 25 (c)  = 

 

2 C 10 A 18 A 26 (d)  

3 B 11 B 19 A 27 (b)  

4 B 12 A 20 A 28 (d)  

5 C 13 B 21 (b)  29 (b)  

6 D 14 C 22 (c)  30 (b)  

7 B 15 C 23 (d)  
 

  

8 B 16 A 24 (a)  
 

  

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

PART B 
Match the following /  ਵਮਲਾਨ ਕਰ੍ੋ।                                                                       { ਿ ੋਨੂੰ ਬਰ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ੍ } 
ਵਮਲਾਨ ਕਰ੍ੋ  
ਕਾਲਮ A                         ਕਾਲਮ B  

Q1 ਸੈਰ੍ ਸਪ੍ਾਟ੍ਾ              A ਮਨੋਰ੍ੂੰ ਜਨ  ਪ੍ਾਰ੍ਕ  

Q2    F  ਐਡਂ B              B  ਸਾਫ ਸਫਾਈ  

Q3  ਹੋਉਸੇਕੀਵਪ੍ੂੰ ਗ             C  ਭੋਜਨ ਵਤਆਰ੍ ਕਰ੍ਨਾ  
Q4    ਵਡਸਨੀਲੈਂਡ             D  ਘ ੂੰ ਮਣਾ ਵਫਰ੍ਨਾ  
Q5   ਫ਼ਰ੍ੂੰ ਟ੍ ਆਵਫ਼ਸ           E   ਗਰਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ੍ਨਾ 
 
Ans  1 –D,  2 –C, 3- B, 4-A, 5 –E 
 
ਕਾਲਮ A                                     ਕਾਲਮ B  
Q6  ਕਲੀਨ ਵਰ੍ਕ                           A ਕੈਂਚੀ ਅਤੇ ਪੱ੍ਟ੍ੀ  
Q7    ਅਮਰ੍ੀਕੀ  ਪ੍ਲਾਨ                   B  ਵਸਗਰ੍ਟ੍ ਸਾਫ ਕਰ੍ਨ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ  
Q8  ਐਸ਼ਟ੍ਰ੍ੇ                                 C  ਬੀਚ   
Q9    ਗੋਆ                                   D  ਸੇਫ  ਵਰ੍ਕ ਏਰ੍ੀਆ  
Q10   ਫਰ੍ਸਟ੍ ਐਡ ਵਕੱਟ੍                  E   ਕਮਰ੍ੇ + ਨਾਸ਼ਤਾ + ਰ੍ਾਤ ਿਾ ਖਾਣਾ 
 
Ans  6 –D,    7 –E,    8- B,    9-C ,    10 –A 
 
ਕਾਲਮ A                                     ਕਾਲਮ B  

Q11  ਬੇਜ਼ ਕੱਪ੍ੜਾ                            A  McDonald   

Q12  ਕਾਲਾ ਕ ੜਾਿਾਨ                       B  ਮ ੱ ਖ ਮਵਹਮਾਨ  

Q13  ਲਾਲ ਕ ੜਾਿਾਨ                        C  ਗੀਲਾ ਕ ੜਾ    
Q14   VIP                                   D   ਨਾ ਮ ੜ ਵਰ੍ਤਣ ਯੋਗ ਕ ੜਾ  
Q15   QSR                                 E   ਖਾਣੇ  ਵਾਲੇ ਟ੍ੇਬਲ   ਿਾ ਕੱਪ੍ੜਾ 



 
Ans  11 –E,    12 –C,    13- D,    14-b,    15 –A 
 
ਕਾਲਮ A                                     ਕਾਲਮ     B  

Q16  ਵਸ਼ਸ਼ਟ੍ਾਚਾਰ੍                            A  ਨੀਚੇ ਨ ੂੰ  ਿੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ੍ਨੀ  
Q17  ਸਕਰ੍ਾਤਮਕ ਸੋਚ                      B  ਵਸੱਧਾ ਖੜਾ ਰ੍ਵਹਣਾ  
Q18  ਨਾਕਰ੍ਾਤਮਕ ਸੋਚ                     C  ਚਵਰੱ੍ਤਰ੍ ਅਤੇ ਰ੍ਵਈਆ    

Q19   ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ੍ਬਾਜ਼ੀ                     D   ਮਵਹਮਾਨਾਵਜੀ        
Q20  ਪ੍ਰਾਹ ਣਚਾਰ੍ੀ                            E  ਗਰਾਹਕ ਬਰਾਂਡ ਨਾਲ ਜਾਣ  ਕਰ੍ਵਾਉਣਾ 
 
Ans  16 –C,    17 –B,    18- A,    19-E,    20 –D 
 

       ਕਾਲਮ A                                                                                             ਕਾਲਮ B 

Q(21)    ਕਰੋਮ                                                                                            (A) ਪ੍ੇਸਟ੍ 

Q(22)     Ctrl + p                                                                                              (B) ਬਰਾਉਜ਼ਰ੍ 

Q(23)     Ctrl + v                                                                                               (C) ਵਪ੍ਰੂੰ ਟ੍ 

Q(24)     Ctrl + x                                                                                               (D) ਕੱਟ੍ 

Q(25)    ਉਿਯਗੋਪ੍ਤੀ                                                                                         (E ) ਕਾਰੋ੍ਬਾਰ੍ੀ 
 

ਉੱਤਰ੍ (Answers):-  
21 (B) 22 (C) 23 (A) 24 (D) 25 (E) 

 
 
 

ਕਾਲਮ A                                                                                                         ਕਾਲਮ B 

Q (26) MS ਐਕਸਲ ਿਾ ਫਾਰ੍ਮ ਲਾ                                                                          (A) ਮਾਇਕਰੋ੍ ਸੋਫਟ੍ ਵਰ੍ਡ 

Q (27) HTML                                                                                                      (B) ਫੂੰ ਕਸਨ ਕੀਜ਼ 

Q (28) F1 -F12                                                                                                   (C) ਪ੍ਾਵਰ੍ ਪ੍ ਆਇੂੰ ਟ੍ 

Q (29) DOC                                                                                                        (D) ਹਾਈਪ੍ਰ੍ ਟ੍ੈਕਸਟ੍ ਮਾਰ੍ਕਅਪ੍ ਲੈਂਗਵ ਐਜ਼ 

Q (30) PPT                                                                                                          (E) =A1+A2  
 

ਉੱਤਰ੍ (Answers):-  
26 (E) 27 (D) 28 (B) 29 (A) 30 (C) 

 
 
 

                                                                     PART C 

Fill in the blanks / ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ                                        {  2    ਅੂੰ ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ੍ } 
Q1   hospitality ਸ਼ਬਿ ਲਾਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ  ਿੇ ਸ਼ਬਿ................ ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈਂ  (HOSPES or  lospes ) 



Q2  ਪਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਸ਼ਬਿ ਮਧਹਮਾਨ ਅਤੇ..... ....ਿੇ ਧਰਸ਼ਤੇ ਨ ੰ    ਿਰਸਾਉਂਿਾ ਹੈ   (ਮੇਜਬਾਨ / ਬੁਧਨਆਿ ) 

Q3  ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨ ੰ  ਜਗਾਹ ਜਗਾਹ ਜਾ ਰਹੇ  ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ...........ਨਾਲ ਜੋੜਿਾ ਹੈ   ( ਸੇਵਾਵਾਂ/ 

ਆਮਿਨ)  

Q4  ਗਰਾਹਕ ਕੇਿਧਰਤਤਾ  ਿਾ ਮੁੱ ਖ ਟੀਚਾ ਉਤਪਾਿਾਂ ਿੀ ਖਰੀਿ ਨ ੰ ........ ਅਤੇ ਆਰਾਮਿਾਇਕ ਤਜਰਬਾ ਬਣਾਉਿਾ 
ਹੈ(ਸਕਰਾਤਮਕ /ਲਾਜਮੀ)  
Q5  food  ਐਡਂ beverage  ਸਰਧਵਸਸ ਨ ੰ  ਧਵਆਪਕ ਤੋਰ ਤੇ ਗਰਾਹਕ ਨ ੰ  ਭੋਜਨ    ਅਤੇ ........ ਧਤਆਰ  ਕਰਨੇ ਵਜੋਂ 
ਪਧਰਭਾਧਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ (ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ   /ਸਾਫ ਸਫਾਈ)  

Q6  ਧਸ਼ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਧਕਸੇ ਿਾ ਬਾਹਰੀ ਪਰਗਟਾਵਾ ਅਤੇ......... ਹੰੁਿਾ ਹੈ ( ਰਵਈਆ/ਧਨਜੀ ਸਥਾਨ)  

Q7   ਸਕਰਤਾਧਮਕ ਸ਼ਰੀਰ ਿੀ.... ਹੰੁਿੀ ਹੈ( ਭਾਸ਼ਾ /ਹਰਕਤਾਂ ) 
Q8  ਧਕਸੇ ਨ ੰ  ਧਸੱਿਾ ਅੱਖਾਂ  ਧਵਚ  ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਿਰਸਾਉਂਿਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ............ ਹੋ  ( ਭਰੋਸੇਮੰਿ /ਹੰਕਾਰੀ)  
Q9  ਗਰਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿੇ ਸਮੇ ......... ਰਹੋ( ਸ਼ਾਂਤ /ਅਸ਼ਾਂਤ)  

Q10  ਔਰਤਾਂ ਿੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱ ਟੀ ...... ਮਹੀਨੇ ਿੀ ਹੰੁਿੀ ਹੈ( 2 / 6 )  

Q11  ਗਰਹਕਾ ਿੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਇਕ......... ਸੰਕਲਪ ਹੈ( ਮਨੋਧਵਗਯਾਨੀ /ਰਾਜਧਨਧਤਕ ) 

Q12   ਭੋਜਨ ਿੀ ਰਧਹੰਿ ਖੰੁਿ ਨ ੰ  ......... ਧਵਚ  ਬਿਧਲਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ( ਜੈਧਵਕ ਖਾਿ / ਪਲਾਸਧਟਕ ਬੈਗ )  

Q13  ਭੋਜਨ ਭੰਡਾਰ ਧਵਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੋਂ  ....... ਇੰਚ ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਿੀਆਂ ਹਨ (12 /14 ) 

Q14  ਸੁਕੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿਾ ਤਾਪਮਾਨ.... ...........ਧਡਗਰੀ ਧਵਚਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀ ਿਾ ਹੈ( 20 -30  / 50 -70  )  

Q15  ਕੁੜੇ ਿੀ  ਵੰਡ ਿਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁੜੇ ਨ ੰ ..... ਅਤੇ....... ਧਵਚ ਵੰਡਣਾਂ   (ਸਾਫ ਅਤੇ ਗੰਿਾ / ਸੁੱ ਕੇ ਅਤੇ ਧਿਲਾ  )  
Q16  ਿੰਿਾਂ ਧਖਲਾਫ ਿੰਿਾਂ ਿੇ ਬੁਰਸ਼ ਨ ੰ  ਰਾਮ ਲਾਈਨ ਿੇ ....... ਧਡਗਰੀ ਕੌਣ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀ ਿਾ ਹੈ ( 45 /90 )  

Q17  ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿੇ ਸਮੇ ਸਾਨ ੰ ...... ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ( ਸਰਲ /ਔਖੀ)  
Q18  ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤੋਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋਹਾਡੀ       ..... ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਮਾਰਕੀਧਟੰਗ /ਸੌਿੇਬਾਜ਼ੀ )  
Q19  ਗਰਾਹਕ ਿੀ ..... ਮਹਤੱਵਪ ਰਣ ਹੈ        (ਫੀਡਬੈਕ/ਆਮਿਨ )  

Q20  ਹੱਥਾਂ ਨ ੰ  ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ   ਨਾਲ ਿੋਣ ਲਈ....... ਕਿਮਾਂ ਿੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ (2 /5 )  

Q21). ਇੱਕ._______________ਇੱਕ ਗਧਰੱਡ ਿੇ ਰ ਪ ਧਵੱਚ ਸੈੈੱਲਾਂ ਿਾ ਸੰਗਰਧਹ ਹੈ (ਵਰ੍ਕਸ਼ੀਟ੍/ਵਰ੍ਕ ਬ ੱਕ ) 

Q22). Motivation ਸਬਿ ________________ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ। (motive / voting) 

Q23). ਇੱਕ row ਇੱਕ ________________ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈੈੱਲਾਂ ਿਾ ਇੱਕ ਪਰਬੰਿ ਹੈ। (horizontal /vertical) 

Q24). ਇੱਕ ਸਪਰੈਡਸੀਟ ਨ ੰ  ਵੱਖ-ਵੱਖ ____________________ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਧਤਆ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। (ਪ੍ਰਬੂੰ ਧ / ਫੂੰ ਕਸ਼ਨ) 

Q25). ਬਾਹਰੀ ਪਰੇਰਣਾ________________ਇਨਾਮਾਂ ਿੇ ਕਾਰਨ ਪੈਿਾ ਹੁੰਿੀ ਹੈ। (ਅੂੰ ਿਰ੍ ਨੀ / ਬਾਹਰ੍ੀ ) 
Q26). ਤਣਾਅ ਪਰੇਸਾਨ, ਨਾਰਾਜ਼ ਅਤੇ ________________ਮਧਹਸ ਸ ਕਰਨ ਿੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। (ਵਨਰ੍ਾਸ਼/ਖ ਸ਼ੀ) 
Q27). ਧਕਸੇ ਫਾਈਲ ਨ ੰ   ਧਪਰੰ ਟ ਕਰਨ ਲਈ _________ ਸਾਰਟਕੱਟ ਕੀਜ  ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।( Ctrl + V /Ctrl + P ) 

Q28) ਐਮ ਐਸ ਐਸਕੈਲ ਫਾਇਲ ਿਾ______________ਐਕਸਟੈਂਸਨ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। (.xlsx /.jpg) 
Q29) ਐਮ ਐਸ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਇਲ ਿਾ___________ ਐਕਸਟੈਂਸਨ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ । (.xlsx/.pptx) 
Q30) ਉੱਿਮਤਾ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਕਲਾ ਅਤੇ......................ਿੋਵੇਂ ਮੰਧਨਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। (ਵਵਵਗਆਨ / ਵਾਤਾਵਰ੍ਨ) 

 
 

ਉੱਤਰ੍ (Answers):- ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਵਾਂ {Fill in the blanks} (1-30) 



 
1 HOSPES 9 ਸ਼ਾਂਤ 17 ਸਰਲ 25 ਬਾਹਰ੍ੀ 

2 ਮੇਜਬਾਨ 10 6 18 ਮਾਰਕੀਧਟੰਗ 26 ਵਨਰ੍ਾਸ਼ 

3 ਸੇਵਾਵਾਂ 11 ਮਨੋਧਵਗਯਾਨੀ 19 ਫੀਡਬੈਕ 27 Ctrl + P  

4 ਸਕਰਾਤਮਕ 12 ਜੈਧਵਕ ਖਾਿ 20 5 28 .xlsx 

5 ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ    13 12 21 ਵਰ੍ਕਸ਼ੀਟ੍ 29 .pptx 

6 ਰਵਈਆ 14 50 -70   22 motive 30 ਵਵਵਗਆਨ 

7 ਭਾਸ਼ਾ 15 / ਸੁੱ ਕੇ ਅਤੇ ਧਿਲਾ   23 horizontal   

8 ਭਰੋਸੇਮੰਿ 16 45 24 ਫੂੰ ਕਸ਼ਨ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PART C 



Fill in the blanks / ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ                                             { ਿੋ ਅੂੰ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰ੍ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ੍ } 
 
Q1). ਬਾਥ ਟੱਬ ਿੀ ਲੰਬਾਈ 1.7 m ਤੋਂ 2.30 m ਤੱਕ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ।  (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

Q2). ਹੈਂਡ ਪਾਵਰ ਟ ਲਸ ਵੱਢੇ ਪੱਿਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਿਾ ਕਰਿੇ ਹਨ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q3). ਬੇਧਸਨ ਰੈਂਚ ਇੱਕ ਵੀ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਟ ਲ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q4). DPC ਸਤਹ ਿੇ ਪਾਣੀ ਨ ੰ  ਿੀਵਾਰਾਂ ਧਵੱਚ ਚੜਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਾ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q5). ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਵਆਸ ਿੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨ ੰ  ਜੋੜਨ ਲਈ ਰੀਡ ਸਰ ਵਰਧਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q6). ਛੱਤ ਕੰਿ ਿਾ ਉਹ ਧਹੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਧਵੰਡੋ ਿੇ ਧਬਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q7). ਸੀ. ਆਈ. ਪਾਈਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਾਸਟ ਪਾਈਪ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q8). ਵਾਸ਼ਬਧੇਸਨ ਇੱਕ ਬਾਊਲ ਸ਼ੇਪਡ ਧਫਕਸਚਰ ਹੈ ਜੋ ਹੱਥ ਿੋਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q9). ਲੈਵਧਲੰਗ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੇਲ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q10). ਪਾਈਪ ਹੈਂਗਰ ਿਾ ਉਿੇਸ ਹੈ ਪਾਈਪ ਨ ੰ  ਕੱਟਣਾ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q11). ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਿੀ ਉਸਾਰੀ ਿੀ ਲਾਗਤ ਿਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪਰਤੀਸਤ ਪਲੰਧਬੰਗ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਿੇ ਕੰਮ ਲਈ ਧਨਸਾਨਬੱਿ ਹੈ। (ਸਹੀ 
/ਗ਼ਲਤ) 
Q12). ਧਬਬ ਕੁੱ ਕ ਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਾਸ ਧਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

Q13). ਨਾਨ-ਧਰਟਰਨ ਵਾਲਵ ਪਾਣੀ ਨ ੰ  ਇਕ ਿੋਨੋ ਧਿਸਾ ਧਵਚ ਜਾਣ ਿੀ ਆਧਗਆ ਧਿੰਿਾ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

Q14). ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਿੀ ਨੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰ ਰੀ ਧਹੱਸਾ  ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

Q15). ਇਕ ਪਧਲੰਥ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਿੇ ਪੱਿਰ ਤੋਂ ਧਬਲਕਲੁ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਬੁਧਨਆਿ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਿ ਬਣਾਈ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। (ਸਹੀ 
/ਗ਼ਲਤ) 

Q16). ਡੈਂਪ ਪਰ ਫ ਕੋਰਸ ਵਾਟਰ ਪਰ ਧਫੰਗ ਸਮਗਰੀ ਿੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

Q17). ਜਿੋਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨ ੰ  ਥਰੈੈੱਡਸ (ਚ ੜੀਆਂ) ਿੀ ਮਿਿ ਨਾ ਜਧੋੜਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਥਰੈੈੱਡਡ ਜੋੜ (ਜੋਇੰਟ) ਧਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।(ਸਹੀ 
/ਗ਼ਲਤ) 

Q18). ਪਲੰਜਰ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਚੋਕਡ ਪਾਈਪਾਂ ਨ ੰ  ਖੋਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

Q19). ਵਾਸ਼ ਬੇਧਸਨ ਿੀ ਫ਼ਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਚਾਈ 1000 ਤੋਂ 1800 mm ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

Q20). ਟ ਲਸ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਸਮੇਂ 'ਧਨਰਿੇਸ' ਧਵਚ ਿੱਸੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਿੀ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 

Q21). ਇੱਕ ਸਪਸਟ ਕਥਨ ਉਹ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹੀ ਸੰਿੇਸ ਧਿੰਿਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿ ਜੇ ਧਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਿੇਣ ਿੀ ਕਧੋਸਸ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹੋ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q22). ਹਰ ਪਰਭਾਵਸਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸੁਰ  ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q23). ਅੱਖਾਂ ਿਾ ਸੰਪਰਕ ਸਰੀਰ ਿੀ ਭਾਸਾ ਿਾ ਇੱਕ ਰ ਪ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q24).  ਸਵੈ-ਪਰਬੰਿਨ, ਧਜਸ ਨ ੰ  'ਸਵੈ-ਧਨਯੰਤਰਣ' ਵੀ ਧਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q25). Motivation ਸਬਿ ‘motive’ ਤੋਂ ਧਲਆ ਧਗਆ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q26). ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕ ਧਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਖੁਸ ਕਰਿਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਧਵੱਚ 
ਮਿਿ ਕਰਿਾ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 



Q27). ਸਪਸਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਟੀਧਚਆਂ ਨ ੰ  ਧਨਰਿਾਰਤ ਕਰਨਾ ਟੀਧਚਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਧਹਲਾ ਕਿਮ ਹੈ। (ਸਹੀ 
/ਗ਼ਲਤ) 
Q28). ਇੱਕ row ਇੱਕ vertical ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੈੈੱਲਾਂ ਿਾ ਇੱਕ ਪਰਬੰਿ ਹੈ। (ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q29). ਇੱਕ column ਇੱਕ horizontal ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈੈੱਲਾਂ ਿਾ ਇੱਕ ਪਰਬੰਿ ਹੈ।(ਸਹੀ /ਗ਼ਲਤ) 
Q30). ਇੱਕ ਸੈੈੱਲ ਇੱਕ ਆਇਤਕਾਰ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਕਸਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ, ਧਜੱਥੇ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮ ਧਮਲਿੇ ਹਨ। (ਸਹੀ 
/ਗ਼ਲਤ) 
 
 
 
 

1 ਗ਼ਲਤ 9 ਗ਼ਲਤ 17 ਸਹੀ 25 ਸਹੀ 

2 ਸਹੀ 10 ਗ਼ਲਤ 18 ਸਹੀ 26 ਸਹੀ 

3 ਗ਼ਲਤ 11 ਗ਼ਲਤ 19 ਗ਼ਲਤ 27 ਸਹੀ 

4 ਸਹੀ 12 ਗ਼ਲਤ 20 ਗ਼ਲਤ 28 ਗ਼ਲਤ 

5 ਸਹੀ 13 ਗ਼ਲਤ 21 ਸਹੀ 29 ਗ਼ਲਤ 

6 ਗ਼ਲਤ 14 ਸਹੀ 22 ਸਹੀ 30 ਸਹੀ 

7 ਗ਼ਲਤ 15 ਸਹੀ 23 ਸਹੀ   

8 ਸਹੀ 16 ਸਹੀ 24 ਸਹੀ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PART E 



ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿਾ ਉੱਤਰ੍ ਇੱਕ ਜਾਂ ਿੋ ਲਾਇਨਾ ਵਵੱਚ ਵਿੱਤਾ ਜਾਵੇ                       {ਵਤੂੰ ਨ ਅੂੰ ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ੍} 
Q1).  ਟੈਪ (ਟ ਟੀ) ਤੋਂ ਧਕ ਭਾਵ ਹੈ। 
Q2). ਧਸੰਕ  ਿੀ ਧਵਆਧਖਆ ਕਰੋ। 
Q3). ਪੁਸ਼ ਟੈਪ ਬਾਰੇ ਿੋ ਲਾਇਨ ਧਵਚ ਧਲਖ।ੋ   
Q4). ਟੈਪਸ ਿੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਭਾਗਾ ਿੇ ਨਾਮ ਧਲਖ ੋ। 
Q5). ਵਾਟਰ ਕਲੋਸੇਂਟ ਿੀਆਂ ਧਕਸਮਾਂ ਿੇ ਨਾਮ ਧਲਖੋ।   
Q6). ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲੰਧਬੰਗ ਨੁਕਸ ਬਾਰ ੇਿੱਸੋ । 
Q7). ਟੀ ਧਫਧਟੰਗ ਨ ੰ  ਕਿੋਂ ਧਫੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 
Q8). ਪੀ ਵੀ ਸੀ ਿਾ ਪ ਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। 
Q9). ਪਲੰਧਬੰਗ ਪਰਣਾਲੀ ਿੀ ਪਧਰਭਾਸਾ? 

Q10). WC ਿਾ ਪ ਰਾ ਧਲਖ।ੋ 
Q11). ਕਟਰ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਧਕਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।  

Q12). ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਧਕਸ ਲਈ ਵਰਧਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 
Q13). ਧਕ ਵੱਖਰੀਆਂ ਿਾਤਾਂ (Dissimilar metals) ਇਕ ਪਲੰਧਬੰਗ ਨੁਕਸ ਹੈ । 
Q14). ਅਲਬ ੋਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿ ੋਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 
Q15). ਗਲੋਬ ਵਾਲਵ  ਬਾਰ ੇ ਧਲਖੋ।  
Q16). DPC ਨ ੰ  ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਧਵੱਚ ਧਕਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।  

Q17). ਯ ਧਰਨਲਸ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਧਕਥ ੇਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 
Q18). ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਿੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ । 
Q19). ਐੈੱਡਜਸਟਏਬਲ ਤੇ ਇਕ ਨੋਟ ਧਲਖ।ੋ 
Q20). ਫਲੋਟ ਵਾਲਵ ਧਕੱਥੇ ਵਰਧਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 
Q21).  ਯ ਨੀਅਨ ਿਾ ਪਰਯੋਗ ਧਕਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਇਸ ਿੀ ਮੱੁਖ ਭ ਧਮਕਾ ਧਕ ਹੈ। 
Q22). ਫਲੱਧਸੰਗ ਧਸਸਟਰਨ ਧਕ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿੀਆਂ ਧਕਸਮਾਂ ਿੇ ਨਾਮ ਧਲਖੋ । 
Q23). ਆਮਤੋਰ ਧਕੰਨੇ ਤਰਹਾਂ ਿੇ ਐਲਬੋ ਪਲੰਧਬੰਗ ਸੈਕਟਰ ਧਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ। 
Q24). ਵਾਸ ਬੇਧਸਨ ਿੀ ਧਵਆਧਖਆ ਕਰੋ। 
Q25). ਟਰੈਪ ਤੋਂ ਧਕ ਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿੀ ਪਲੰਧਬੰਗ ਸੈਕਟਰ ਧਵਚ ਧਕ ਭ ਧਮਕਾ ਹੈ। 
Q26). ਧਕਧਰਆਸੀਲ ਸੁਣਨਾ (Active Listening) ਤੋਂ ਧਕ ਭਾਵ ਹੈ। 
Q27). ਧਕਧਰਆਸ਼ੀਲ ਸੁਣਨ (active listening) ਿੇ ਮੱੁਖ  ਪੜਾਅ ਧਕਹੜੇ ਹਨ। 
Q28). ICT ਿਾ ਪ ਰਾ ਨਾਮ ਧਲਖ।ੋ 
Q29). ਕੰਧਪਊਟਰ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਧਕਉਂ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। 
Q30).  ਕੋਈ ਿੋ ਇਨਪੁੱ ਟ ਧਡਵਾਈਸ ਿੇ ਨਾਮ ਧਲਖੋ।  
Q31). ਕੋਈ ਿੋ ਆਉਟਪੁੱ ਟ ਧਡਵਾਈਸ ਿੇ ਨਾਮ ਧਲਖ।ੋ   



Q32). ਪਰੇਰਣਾ (Motivation ) ਤੋਂ ਧਕ ਭਾਵ ਹੈ 

Q33). ਅੰਿਰ ਨੀ ਪਰੇਰਣਾ (Intrinsic motivation) ਤੋਂ ਧਕ ਭਾਵ ਹੈ। 
Q34). ਬਾਹਰੀ ਪਰੇਰਣਾ (Extrinsic motivation) ਤੋਂ ਧਕ ਭਾਵ ਹੈ। 
Q35). ਤਣਾਅ (Stress) ਕੀ ਹੈ? 

Q36). ਸਪਰੈਡਸੀਟ ਧਵੱਚ ਅਸੀਂ ਧਕ ਕਰ ਸਕਿ ੇਹਾਂ। 
Q37). ਸਪਰੈਡਸੀਟ ਧਵੱਚ ਰੋ (ROW) ਧਕਸਨ ੰ  ਧਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।    
Q38). M S EXCEL ਿਾ ਪ ਰਾ ਨਾਮ  ਕੀ ਹੈ ? 

Q39). PPT ਿਾ ਪ ਰਾ ਨਾਮ  ਕੀ ਹੈ? 

Q40). ਨੋਟਪੈਡ ਫਾਈਲ ਲਈ ਧਕਹੜਾ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸਨ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  

PART F 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਿਾ ਉੱਤਰ੍ ਇੱਕ ਜਾਂ ਿੋ ਲਾਇਨਾ ਵਵੱਚ ਵਿੱਤਾ ਜਾਵੇ                                 { ਚਾਰ੍ ਅੂੰ ਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ੍ } 



Q1). ਧਫਧਟੰਗ ਿੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਧਲਖੋ।      
Q2). ਵਾਟਰ ਕਲੋਸੇਂਟ ਧਵੱਚ ਵਾਟਰ ਸੀਲ ਿੀ ਧਕ ਜਰ ਰਤ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। 
Q3). ਕਾੱਕ ਅਤੇ ਵਾਲਵ ਧਵੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਿੋ ਲਾਈਨਾਂ ਧਵੱਚ ਧਲਖੋ।  
Q4). ਗੇਟ ਵਾਲਵ ਿਾ ਲੇਬਲ ਧਚੱਤਰ ਬਣਾਓ।  
Q5). ਵਾਲਵ ਿੀਆਂ ਧਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਧਲਖ।ੋ 
Q6). ਇਕ ਇਮਾਰਤ ਿੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਧਹੱਧਸਆਂ ਿੇ ਨਾਮ ਧਲਖੋ।  
Q7). ਡਧਰੱਲ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿੇ ਸਮੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ।  

Q8).  ਧਕਹੜੇ ਿੋ ਤਰੀਧਕਆਂ ਨਾਲ ਪਾਈਪਾਂ ਨ ੰ  ਬੈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।  

Q9). ਕਟਰ ਿੀ ਵਰਤੋਂਵਰਤੋਂ ਸਮੇ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ ਧਲਖੋ। 
Q10). ਲੀਧਕੰਗ ਪਾਈਪ (Leaking in pipes) ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਧਲਖ।ੋ   

Q11). ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲੰਧਬੰਗ ਨੁਕਸਾਂ ਿੇ ਨਾਮ ਧਲਖ।ੋ  
Q12).  ਪਲੰਧਬੰਗ ਮੈਂਟੇਨ-ਨਸ  ਧਕਉ ਜਰ ਰੀ ਹੈ 

Q13). ਪਲੰਧਬੰਗ ਧਵੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਿੇ ਕੋਈ ਿੱਸ ਟ ਲਸ ਿੇ ਨਾਮ ਧਲਖੋ। 
Q14). ਟ ਲਸ ਨ ੰ  ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਿੌਰਾਨ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਵਿਾਨੀਆਂ। 

Q15). ਕੰਮ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਂਿੀ ਸੁਰੱਧਖਆ ਬਾਰ ੇਧਲਖੋ। 
Q16).  ਹੈਂਡ ਟ ਲਸ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਟ ਲ ਧਵਚ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਈੋ ਿੋ ਲਾਇਨਾਂ ਧਵੱਚ ਉੱਤਰ ਿੇਵੋ। 
Q17).  ਜੋੜ ਧਕਉਂ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹਨ? ਧਵਚਾਰ ਕਰ।ੋ 
Q18). ਫਲੱਧਸੰਗ ਧਸਸਟਰਨ ਿੀਆਂ ਧਕਸਮਾਂ ਿੇ ਨਾਮ ਧਲਖੋ। 
Q19). ਪਲੰਬਰ ਿੁਆਰਾ ਪਾਈਪ ਰੈਂਚ ਧਕਸ ਲਈ ਵਰਧਤਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ 

Q20).  ਜਿੋਂ ਚਾਰ ਪਾਈਪਾਂ ਨ ੰ  ਜੋਧੜਆ ਜਾਂਿਾ ਹੈ ਧਕਸ ਧਫਧਟੰਗ ਧਫਕਸਚਰ ਿੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। 
Q21).  ਟਰੈਪ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਧਕਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਕਰ।ੋ 
Q22).  ਪਾਈਪਾਂ ਨ ੰ  ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਤੰਨ ਕਧਟੰਗ ਟ ਲਸ ਿਾ ਨਾਮ ਧਲਖ।ੋ   
Q23).  ਧਫਧਟੰਗਾਂ ਪਲੰਧਬੰਗ ਧਵਚ ਧਕਉਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਿੀਆਂ ਹਨ? ਧਕਸੇ ਵੀ ਚਾਰ ਧਕਸਮ ਿੀਆਂ ਧਫਧਟੰਗਸ ਿੇ ਨਾਮ ਧਲਖ।ੋ 
Q24). ਧਲਫ਼ਟ ਕਾੱਕ ਬਾਰ ੇਕੁੱ ਝ ਲਾਇਨਾਂ ਧਵੱਚ ਧਲਖ।ੋ 
Q25).  ਥਰੈੈੱਡਡ ਜੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਵਲੇਡਡ ਜੁਆਇੰਟ ਿੇ ਧਵਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਿੱਸੋ। 

Q26). ਇੱਕ ਸਫਲ ਉਿਯੋਗਪਤੀ ਿੇ ਕੀ ਗੁਣ (Qualities) ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। 
Q27). ਸਵੈ-ਜਾਗਰ ਕਤਾ ਤੇ ਇਕ ਨੋਟ ਧਲਖ।ੋ 
Q28). ਫਾਇਲ ਨ ੰ  ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੋਰਟ ਕੱਟ ਕਮਾਂਡ ਧਕਹੜੀ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। 
Q29). ਉੱਿਮਤਾ ਿੀਆਂ ਧਵਸੇਸਤਾਵਾਂ (Characteristics of entrepreneurship) ਕੀ ਹੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ। 
Q30). ਉੱਿਮੀ ਰਵੱਈਏ (Entrepreneurial Attitudes) ਬਾਰੇ ਿੋ ਲਾਇਨਾਂ ਧਵੱਚ ਉੱਤਰ ਧਿਉ। 
Q31). ਤਣਾਅ ਪਰਬੰਿਨ (Stress management) ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿ ੇਹੋ। 
Q32). Green jobs ਿੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। 



Q33). ਫੀਡਬੈਕ ਿੀਆਂ ਕੋਈ  ਿੋ ਮਹੱਤਤਾਵਾਂ ਧਲਖ ੋ? 

Q34). ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਲਈ  ਧਕਹੜਾ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸਨ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ? 

Q35). ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਈਲ ਲਈ ਧਕਹੜਾ ਫਾਈਲ ਐਕਸਟੈਂਸਨ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ? 

Q36). ਜ਼ੁਬਾਨੀ  (ਮੌਧਖਕ )(Verbal Communication) ਸੰਚਾਰ ਿੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਿਾਹਰਨ ਧਿਓ ? 

Q37). ਧਕਸੇ ਫਾਇਲ ਨ ੰ  ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਹੜੀ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਕਮਾਂਡ  (shortcut command) ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।   

Q38). ਧਕਸੇ ਫਾਇਲ ਨ ੰ  ਪੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧਕਹੜੀ ਸ਼ੋਰਟਕੱਟ ਕਮਾਂਡ  (shortcut command) ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਿੀ ਹੈ।    

Q39). ਸਪਰੈਡਸੀਟ ਧਵੱਚ ਕਾਲਮ (columns) ਧਕਸਨ ੰ  ਧਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ।   
Q40). ਸਪਰੈਡਸੀਟ ਧਵੱਚ ਸੈੈੱਲ (CELL) ਧਕਸਨ ੰ  ਧਕਹਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ। 
 
 
 
 
 
 


	Q9. ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ________ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
	(a) 1 ਮਾਰਚ (b) 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (c) 6 ਅਕਤੂਬਰ(d) 10 ਦਸੰਬਰ
	Q10 ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਹਿ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸੰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਈਟਮ ਇਹ ਹੈ:
	A. ਕਾਲ ਦੀ ਲੰਬਾਈ   b. ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ   C. ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ    D. ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ

