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ਪ��ਨ 1. ਿਬਜਲਈ ਤਾਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤ� ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ?  

ੳ. ਇਹ ਿਬਜਲੀ ਿਦੰਦੀ ਹੈ 

ਅ.ਇਹ ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ 

ੲ.ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ 

ਸ. ਇਹ ਿਬਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਪ��ਨ 2 ਘੁਸਪੈਠ ਅਲਾਰਮ ਿਕਸ ਕੰਮ ਆਉਦਾ ਹ ੈ? 

ੳ. ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਪਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ  ਕੰਮ ਆਉਦਾ ਹੈ 

ਅ.ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ੲ.ਇਹ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਸਸਟਮ ਵਾਲੀ ਜਗ#ਾ ਤੇ ਹੀ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ

ਸ. ਇਹ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ $ਠਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ&ਦਾ ਹੈ 

ਪ��ਨ 3 ਬਾਇਓਮੈਿਟ�ਕ ਪ�ਵੇ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਕੰਟਰੋਲ ਿਸਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ? 

ੳ. ਇਹ ਅੰਗੂਠ(  ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ

ਅ.ਇਹ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ *ਨਾਖਤ ਉਸ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਤ, ਪਿਹਲ� ਸਰੱੁਿਖਆ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ

ੲ.ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਿਵੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਗ#ਾ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ

ਸ. ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਿਚਹਰਾ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ

ਪ��ਨ 4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਹਚਾਣ ਪੱਤਰ ਗੰੁਮ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜ-ਦਾ ਹੈ ? 

ੳ. ਜਦ ਹੀ ਨਵ� ਕਢਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਅ.ਉਸ ਦੀ ਜਗ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ੲ.ਪੁਿਲਸ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਸ. ਇਨ# � ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਨਹ/ 



ਪ��ਨ 5 ਪਰਵੇ� ਦੁਆਰ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹ- ? 

ੳ. ਿਸਰਫ ਲੋਕ� ਦੀ ਚੈਿਕੰਗ 

ਅ.ਿਸਰਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਿਕੰਗ 

ੲ.ਲੋਕ� ਦੀ ਚਿੈਕੰਗ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਚੈਿਕੰਗ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੀ ਚੈਿਕੰਗ ਹੰੁਦੀ ਹ ੈ

ਸ. ਇਨ# � ਿਵਚ, ਕੋਈ ਨਹ/ 

ਪ��ਨ 6 ਦਰ�ਕ ਰਿਜਸਟਰ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹ ੈ? 

ੳ. ਿਸਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਰ*ਕ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ 

ਅ.ਿਸਰਫ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਰ*ਕ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ 

ੲ.ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦੋਨ3  ਵਕਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ 

ਸ. ਇਨ# � ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਨਹ/ 

ਪ��ਨ 7 ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ �ੀ�ਾ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ? 

ੳ. ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਅ.ਗੱਡੀ ਨੰੂ ਚਲਣ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ੲ.ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਵਜ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ, ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈ

ਸ. ਇਨ# � ਿਵਚ, ਕੋਈ ਨਹ/ 

ਪ��ਨ 8 ਐਕਸ-ਰੇ ਮ�ੀਨ- ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ? 

ੳ. ਇਹ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਨਾੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰੁਦੀ ਹੈ 

ਅ.ਇਹ ਸਰੀਰ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਤਰ#� ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ

ੲ.ਇਹ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਲਾ*ੀ ਲਈ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਮ6 ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈ

ਸ. ਇਨ# � ਿਵਚ, ਕੋਈ ਨਹ/ 

ਪ��ਨ 9 ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਿਕਹੜੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ? 

ੳ. ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

ਅ.ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਸਜ਼ਾ ਨਹ/ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 



ੲ.ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਿਵੱਚ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ/ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 

ਸ. ਇਨ# � ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਨਹ/ 

ਪ��ਨ 10 ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ- ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜ- ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਕੀ ਹੰੁਦੀ ਹਨ ? 

ੳ. ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸਾਫ ਰੱਖਣ 

ਅ.ਲੋਕ� ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ 

ੲ.ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨੱੁਖੀ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨੀ 

ਸ. ਇਨ# � ਿਵਚ, ਕੋਈ ਨਹ/ 

ਪ��ਨ 10 ਸਮਾਜ ਿਵੱਚ ਿਨੱਜੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਸਿਹਯੋਗ ਦੀ ਕੀ ਭੂਿਮਕਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ? 

ੳ. ਸਮਾਜ ਨੂੰ  ਜਾਨ:  ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਿ** ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਅ.ਸਮਾਜ ਿਵਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦ ੇਹਨ 

ੲ.ਇਹ ਿਕਸੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ;ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈ

ਸ. ਇਨ# � ਿਵਚ, ਕੋਈ ਨਹ/ 

ਪ��ਨ 11 ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਿਕਵ7 ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ? 

ੳ. ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ ਸਥੁਰੀ, ਰੰਗ ਦਾਰ, ਪ;ੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹ ੈ

ਅ.ਿਸਰਫ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ੲ.ਿਸਰਫ ਪ;ੈਸ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ

ਸ. ਇਨ# � ਿਵਚ, ਕੋਈ ਨਹ/ 

ਪ��ਨ 12 ਹਿਥਆਰ- ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੰੂਨ ਕੀ ਹ ੈ? 

ੳ. ਹਿਥਆਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਈਸ>ਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ 

ਅ.ਹਿਥਆਰ ਿਕਸੇ ਵੀ ਜਗ#ਾ ਤ, ਖਰੀਦ ਸਕਦ ੇਹ� 

ੲ.ਹਿਥਆਰ ਹਰ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਸ. ਇਨ# � ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਨਹ/ 

ਪ��ਨ 13 ਪੈਦਲ ਗ�ਤ ਤ ੋਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ? 



ੳ. ਿਜਹੜੀ ਗੱਡੀ ਉਪਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ 

ਅ.ਿਜਹੜੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ 

ੲ.ਿਜਹੜੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ 

ਸ. ਇਨ# � ਿਵੱਚ, ਕੋਈ ਨਹ/ 

ਪ��ਨ 14 ਗ�ਤ ਦਾ ਕੀ ਉਦੇ� ਹ ੈ? 

ੳ. ਿਵਹਲੇ ਬਠੈਣ ਨਾਲ, ਚਲਣਾ ਿਫਰਨਾ 

ਅ.ਤੁਰ ਿਫਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 

ੲ.ਗ*ਤ ਨਾਲ ਸਾਨੰੂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੀ ਸਰੱੁਿਖਆ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈ

ਸ. ਇਨ# � ਿਵਚ, ਕੋਈ ਨਹ/ 

ਪ��ਨ 15 ਗ�ਤ ਕਰਨ ਸਮ7 ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ? 

ੳ. ਿਕਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹ/ 

ਅ.ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ੋ

ੲ.ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜ� ਕੋਈ $ਚ ਅਿਧਕਾਰੀ ਜੋ ਗ*ਤ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਸ. ਇਨ# � ਿਵਚ, ਕੋਈ ਨਹ/ 


