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1.  ਤੁਸ ੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਿ ਨ  ਬਣਾ ਸਿਦੇ ਹ ੋਕਿ ਵਾਹਨ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਰ ਖਣ ਪਾਸ ਿ ਤਾ ਹੈ? 

a  ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਨਨਰੀਖਣ ਸਨ ੱਕਰ ਨੱਥੀ ਹੈ 

b.  ਸਬੂਤ ਦ  ਲੋੜ ਨਹ ੀਂ ਹ ੈ

c.  ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਰੇਟਰ ਦਆੁਰਾ ਦੱਕਸਆ ਕਿਆ ਹ ੈ

d.  MTO (ਟਰਾੀਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਨੰੂ ਅੱਿੇ ਭੇਿਣਾ ਹੋਵੇਿਾ। 
 

2.  ਇੱਿ ਪੁਕਲਸ ਿਾੀਂ ਕਨਯੁਿਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਕਿਿਾਰ  ਿੋਲ ਸੁਰੱਕਖਆ ਕਨਰ ਖਣ ਿਰਨ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰ ਹ:ੈ 

a ਕਸਰਫ਼ ਇੱਿ ਕਨਰ ਖਣ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ 

b ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਕਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤ ੇ

c.  ਕਸਰਫ ਿਨਤਿ ਸੜਿ 'ਤ ੇ

d. ਕਸਰਫ ਕਦਨ ਦੇ ਪਰਿਾਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 
 

3.  ਸਹ  ਢੰਿ ਨਾਲ ਪੂਰ  ਿ ਤ  ਰੋਜਾਨਾ ਕਨਰ ਖਣ ਕਰਪੋਰਟ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

a. ਉਕਚਤ ਸਮਾੀਂ-ਸਾਰਣ  

b. ਰੋਜਾਨਾ ਲੌਿ 

c. ਨਰਪੋਰ  ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਾਂ ਨਵਅਕਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ 

d.  ਕਿਕਲਵਰ  ਅਨੁਸੂਚ  
 

4.  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਯਿ ਨ  ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਠੇਾੀਂ ਕਦੱਤ ਆੀਂ ਚ ਜਾੀਂ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹਨ: 

a  ਭੁਿਤਾਨ ਿ ਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਕਸਰਫ਼ ਵਸਤੂਆੀਂ ਦ  ਢੋਆ-ਢਆੁਈ ਿ ਤ  ਿਾ ਰਹ  ਹ ੈ

b. ਗੈਸ ਕੈਨ ਅਤ ੇਵਹੀਲ ਚੋਕਸ ਵਰਗੀਆਾਂ ਚੀਜਾਾਂ ਸਮੇਤ ਪ ਰਾ ਲੋਡ 

c.  ਕਸਰਫ਼ ਲੋਿ ਅਤ ੇਕਸੱਿੇ ਨੱਥ  

d.  ਿੋਈ ਨਹ ੀਂ, ਲੋਿ ਸੁਰੱਕਖਆ ਆਪਰੇਟਰ ਦ  ਕਜੰਮੇਵਾਰ  ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਿਰਾਈਵਰ ਦ  
 

5.  ਅੱਿੇ ਦਾ ਟਾਇਰ ਿਾੀਂਚ ਕਵੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਿਾੀਂਦਾ ਹੈ ਿੇਿਰ ਟਾਇਰ 'ਤ ੇਕਿਤੇ ਵ  ਦੋ ਨਾਲ ਲੱਿਦੇ ਖੰਕਭਆੀਂ 'ਤੇ ਟਰੇਿ ਹਨ: 

a  1.5 ਕਮਲ ਮ ਟਰ (0.06 ਇੰਚ) ਤੋਂ ਘੱਟ 

b.  3 ਨਮਲੀਮੀ ਰ (0.12 ਇੂੰਚ) ਤੋਂ ਘੱ  

c.  6 ਕਮਲ ਮ ਟਰ (0.24 ਇੰਚ) ਤੋਂ ਘਟੱ 

d.  15 ਕਮਲ ਮ ਟਰ (0.59 ਇੰਚ) ਤੋਂ ਘੱਟ 
 

6.  13 ਘੰਟੇ ਦਾ ਿਰਾਈਕਵੰਿ ਸਮਾੀਂ ਇਿੱਠਾ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਲਿਾਤਾਰ ਆਫ-ਕਿਊਟ  ਘੰਕਟਆੀਂ ਦ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 

ਕਿਣਤ  ਕਿੰਨ  ਹੈ? 

a  7 ਘਟੰ ੇ

b.  8 ਘੂੰ  ੇ

c.  9 ਘਟੰ ੇ

d.  10 ਘੰਟ ੇ
 

7.  ਹੇਠਲੇ ਚਾਰ ਕਵੱਚੋਂ ਕਤੰਨ ਬੈਕਿੰਿ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾੀਂ ਚੰਿ ੇਅਕਭਆਸ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਨਹ ੀਂ ਹੈ? 

a  ਕਸੰਿ ਦ  ਆਵਾਜ 

b. ਆਪਰ ੇਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਨਚਤ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ ਰੀ ਕਰ ੋ

c.  ਰੇਿ ਓ/ਫੋਨ ਬੰਦ ਿਰੋ 

d.  ਕਵੰਿੋਜ ਖੋਲਹੋ  
 

8.  ਲੈਂ ਕਿੰਿ ਿ ਅਰ ਨੰੂ ਉਚੱਾ ਚੁੱਿਣ ਅਤ ੇਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸ ੀਂ ਹੇਠਾੀਂ ਕਦੱਤੇ ਕਵੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਿਦਮ ਚੁੱਿਦੇ ਹੋ? 

a  ਿੁਨੈਿਸ਼ਨ ਦ  ਿਾੀਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਟੱਿ ਟੈਸਟ ਿਰੋ 
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b.   ਰੇਲਰ ਨ ੂੰ  ਹਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਨਵਸ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ੋ

c.  ਪੰਿਵੇਂ ਪਹ ਏ ਿੁਨੈਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਵਜੂਅਲ ਕਨਰ ਖਣ 

d.  ਟਰੇਲਰ ਨਾਲ ਏਅਰ ਅਤੇ ਇਲੈਿਕਟਰਿ ਲਾਈਨਾੀਂ ਨੰੂ ਿੋੜੋ 
 

9.  ਿੋੜਨ ਵੇਲੇ ਿਬਾੜ ੇਲਾਿ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a   ੱਗ  ੈਸ  ਕਰੋ, ਨਿਰ ਨਦਰਸ਼ ੀਗਤ ਤਰੌ 'ਤ ੇਪੁਸ਼ ੀ ਕਰੋ ਨਕ ਕਪਨਲੂੰਗ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਹੈ 

b. ਲਾਈਟਾੀਂ ਦ  ਿਾੀਂਚ ਿਰੋ ਅਤ ੇਦਰੂ ਚਲਾਓ 

c. ਿੁਨੈਿਸ਼ਨ ਦ  ਿਾੀਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਥ  ਿਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਿਰੋ 

d.  ਲੈਂ ਕਿੰਿ ਿੇਅਰ ਚੁੱਿੋ ਅਤ ੇਦਰੂ ਚਲਾਓ 
 

10.  ਇਸ ਕਚੰਨਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ:   

a  ਇਸ ਲੇਨ ਨਵੱਚ 6.5 ਮੀ ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੂੰਬ੍ਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ  ਰਕੱ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 

b.  ਇਸ ਲੇਨ ਕਵੱਚ 6.5 ਮ ਟਰ ਤੋਂ ਉਚੇੱ ਟਰੱਿਾੀਂ ਦ  ਆਕਿਆ ਨਹ ੀਂ ਹ ੈ

c.  ਇਹ ਲੇਨ ਇਿੱ ਟਰੱਿ ਰਟੂ ਹ ੈ

d.  ਇਸ ਲੇਨ ਕਵੱਚ ਿਈੋ ਟਰੱਿ ਨਹ ੀਂ ਹੈ 

 

11. ਚੜਹਾਈ ਵਾਲੇ ਿਰੇਿ 'ਤੇ ਰਿੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੈਕਫਿ ਕਵੱਚ ਦਬੁਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੰੂ: 

a  ਹੌਲ -ਹੌਲ  ਤੇਜ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਿਲਚ ਨੰੂ ਕਖਸਿਾਉ ੀਂਦੇ ਰਹੋ 

b.  ਪਾਰਨਕੂੰਗ ਬ੍ਰੇਕਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਵਾਹਨ ਨ ੂੰ  ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਿੜੀ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤਕੱ ਨਕ ਕਲਚ ਨਹੀ ਾਂ ਲੱਗ ਜਾਾਂਦਾ 

c.  ਿਲਚ ਲਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾੀਂ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਕਪੱਛੇ ਵੱਲ ਰੋਲਣ ਕਦਓ 

d.  ਇੰਿਣ ਨੰੂ ਮੁੜ ਸੁਰਿ ਤ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ ਿਲਚ ਨੰੂ ਵੱਖ ਿਰੋ 

 

12.  ਮੱੁਖ ਿਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁੱਿ ਦੇ ਹੇਠਾੀਂ ਿਾੀਂਚ ਿਰਨ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ: 

a  ਤਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ ੀ ਕਰਨ ਲਈ 

b.  ਸਪਾਰਿ ਪਲੱਿਾੀਂ ਦ  ਿਾੀਂਚ ਿਰਨ ਲਈ 

c.  ਇਹ ਯਿ ਨ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕਬਿਲ  ਪਰਣਾਲ  ਿੰਮ ਿਰ ਰਹ  ਹੈ 

d.  ਇੰਿਣ ਿੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾੀਂ ਦ  ਪੁਸ਼ਟ  ਿਰਨ ਲਈ 

 

13.  ਇਸ ਕਚੰਨਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: 

a  ਿੋਈ ਟਰੱਿ ਪਾਰਕਿੰਿ ਨਹ ੀਂ 

b.  ਟਰੱਿ ਦਾ ਰਸਤਾ 

c.  ਨਕਸੇ  ਰਕੱ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 

d.  ਘੱਟ ਪੁਲ ਿਲ ਅਰੈਂਸ 

 

14.  ਟਰੇਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੋੜੇ ਨੰੂ ਟਰੈਿਟਰ ਦਾ ਬੈਿਅੱਪ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a  ਿੋਣ ਤੋਂ ਵਾਪਸ 

b.  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਨਕ ਪੂੰਜਵਾਾਂ ਵਹੀਲ ਸਲਾ   ਰੇਲਰ ਨਕੂੰਗਨਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਾਂਦਾ ਹੈ 

c.  ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾੀਂ ਦ  ਪੁਸ਼ਟ  ਿਰਨ ਲਈ ਸ਼ ਸੇ਼ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਿਰੋ 

d.  ਯਿ ਨ  ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੰਿਵਾੀਂ ਪਹ ਆ ਛੂਹ ਕਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਿਕਪਨ ਦੇ ਕਵਰੁੱਿ ਹੈ 

 

15.  ਇੱਿ ਸੁਮੇਲ ਵਾਹਨ ਦ  ਅਕਿਿਤਮ ਲੰਬਾਈ ਹੈ: 

a  17 ਮ ਟਰ (56 ਫੁਟੱ) 

b.  19 ਮ ਟਰ (62 ਫੁਟੱ) 

c.  23 ਮੀ ਰ (75 ਿੱੁ ) 

d.  28 ਮ ਟਰ (92 ਫੁਟੱ) 
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16.  ਬਹਤੁ ਸਾਰ ੇਵਪਾਰਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾੀਂ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਿਤ  ਸ ਮਤ ਪਰਣਾਲ  ਹੈ ਿੋ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਿਤ  ਨੰੂ ਸ ਕਮਤ ਿਰਦ  ਹ:ੈ 

a  85 ਕਿਲੋਮ ਟਰ ਪਰਤ  ਘਟੰਾ 

b.  95 ਕਿਲੋਮ ਟਰ ਪਰਤ  ਘਟੰਾ 

c.  105 ਨਕਲੋਮੀ ਰ ਪਰਤੀ ਘੂੰ ਾ 

d.  115 ਕਿਲੋਮ ਟਰ ਪਰਤ  ਘੰਟਾ 

 

17.  ਓਨਟਾਰ ਓ ਦ ਆੀਂ ਸੜਿਾੀਂ ਅਤ ੇਰਾਿਮਾਰਿਾੀਂ 'ਤੇ ਢੋਆ-ਢਆੁਈ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਿ ਸਮਾਨ ਦ  ਪਛਾਣ ਿ ਤ  

ਿਈ ਹੈ: 

a  ਖਤਰਨਾਕ ਵਸਤ ਆਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗੀਕਰਣ ਲਈ ਨਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਨਖਆ ਲੇਬ੍ਲ ਦਆੁਰਾ 

b.  ਖ਼ਤਰਨਾਿ ਵਸਤੂਆੀਂ ਨੰੂ ਲੇਬਲ ਨਹ ੀਂ ਿ ਤਾ ਕਿਆ ਹ ੈ

c. ਲਾਲ ਚੱਿਰ ਦੇ ਨਾਲ 

d.  ਇੱਿ ਹਰ ੇਵਰਿ ਦੇ ਨਾਲ 

 

18.  ਿੇਿਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਈ ਮਾਮੂਲ  ਨੁਿਸ ਪਤਾ ਲੱਿਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a  ਰੋਜਾਨਾ ਨਰਪੋਰ  'ਤੇ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਆਪਰ ੇਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਨਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਨਥਤੀ ਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ੋ

b.  ਅਿਲੇ ਰੋਜਾਨਾ ਕਨਰ ਖਣ 'ਤੇ ਿਾੀਂਚ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਰਿਾਰਿ ਿਰੋ 

c.  ਆਪਰੇਟਰ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਿਰੋ, ਿੋਈ ਹੋਰ ਿਾਰਵਾਈ ਦ  ਲੋੜ ਨਹ ੀਂ ਹ ੈ

d.  ਵਾਹਨ ਦ  ਸਕਥਤ  ਦ  ਕਨਿਰਾਨ  ਿਰੋ, ਿੋਈ ਹੋਰ ਿਾਰਵਾਈ ਦ  ਲੋੜ ਨਹ ੀਂ ਹੈ 

 

19.  ਹੇਠ ਕਲਖ ਆੀਂ ਿਤ ਕਵਿ ਆੀਂ ਕਵਚੱੋਂ ਕਤੰਨ ਨੰੂ ਆਨ-ਕਿਊਟ  ਮੰਕਨਆ ਿਾੀਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਕਿ ਇੱਿ ਆਫ-ਕਿਊਟ  ਹੈ: 

a  ਸਲੀਪਰ ਬ੍ਰਥ ਨਵੱਚ ਸਮਾਾਂ ਨਬ੍ਤਾਇਆ 

b.  ਿੱਿ  ਚਲਾਉਣਾ 

c.  ਲੋਕਿੰਿ ਅਤ ੇਅਨਲੋਕਿੰਿ 

d.  ਰੋਜਾਨਾ ਕਨਰ ਖਣ ਿਰਨਾ 

 

20.  ਪਹ ਆੀਂ ਨੰੂ ਿਰਬ ਿਾੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉਤੱੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਸੱਿੇ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a  ਕਸੰਿ ਵੱਿੋ 

b.  ਸੱਜੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਚੌਰਾਹੇ ਨਵੱਚ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ 

c.  ਚਾਰ-ਤਰ ਿ ੇਵਾਲੇ ਫਲੈਸ਼ਰਾੀਂ ਨੰੂ ਸਰਿਰਮ ਿਰੋ 

d.  ਕਪਛਲ ਆੀਂ ਬਰੇਿ ਲਾਈਟਾੀਂ ਨੰੂ ਫਲੈਸ਼ ਿਰੋ 

 

21.  ਰੋਜਾਨਾ ਕਨਰ ਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ ਕਵੱਚ ਿੋਈ ਿੰਮ ਿਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰੇਿ ਲੈਂਪ ਨਹ ੀਂ ਹਨ। 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਿ  ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a  ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਿਾਰਵਾਈ ਦ  ਲੋੜ ਨਹ ੀਂ ਹੈ 

b.  ਮਾਮੂਲ  ਨੁਿਸ ਨੰੂ ਕਰਿਾਰਿ ਿਰੋ ਅਤ ੇਵਾਹਨ ਦ  ਸਕਥਤ  ਦ  ਕਨਿਰਾਨ  ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਿੇ ਵਿੋ 

c.  ਮੱੁਖ ਨੁਿਸ ਨੰੂ ਕਰਿਾਰਿ ਿਰੋ ਅਤ ੇਅੱਿੇ ਵਿ ੋ

d.  ਵੱਡੇ ਨੁਕਸ ਨ ੂੰ  ਨਰਕਾਰਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਦੀ ਮੁਰੂੰਮਤ ਹੋਣ ਤਕੱ ਵਾਹਨ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਚਲਾਓ 

 

22.  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾੀਂ ਦ  ਬੇਨਤ  'ਤੇ ਟਰੱਿ ਕਨਰ ਖਣ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਿਾਣ ਦ  ਲੋੜ ਹੋ ਸਿਦ  ਹੈ: 

a  ਮਿੈਕਨਿ 

b.  ਸਾਥ  ਟਰੱਿ ਿਰਾਈਵਰ 

c.  ਟੋਅ ਟਰੱਿ ਿਰਾਈਵਰ 

d.  ਪੁਨਲਸ ਅਨਧਕਾਰੀ 

 

23.  ਉਲਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a  ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਹਰ ਨਨਕਲੋ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ੋ
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b.  ਕਸਰਫ਼ ਬਰੇਿ ਲਾਈਟਾੀਂ ਨੰੂ ਫਲੈਸ਼ ਿਰੋ 

c.  ਕਸਰਫ਼ ਕਸੰਿ ਵੱਿੋ 

d.  ਕਸਰਫ਼ ਕਪਛਲੇ ਕਦਰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ ਸੇ਼ ਦ  ਿਾੀਂਚ ਿਰੋ 

 

24.  ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਿੇ ਪਹ ਏ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁਦੇੰ ਹਨ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸ ੀਂ: 

a  ਵਹ ਲ ਇੰਸਟੌਲਰ ਨੰੂ ਪਹ ਆੀਂ ਨੰੂ ਕਨਰਿਾਰਨ ਤੋਂ ਉਚੇੱ ਪਿੱਰ 'ਤੇ ਿੱਸਣ ਲਈ ਿਹ ੋ

b.  ਵਹ ਲ ਇੰਸਟਾਲਰ ਨੰੂ ਲੁਬਰ ਿੈਂਟ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹ ੋ

c.  80 ਨਕਲੋਮੀ ਰ ਅਤੇ 160 ਨਕਲੋਮੀ ਰ ਦੇ ਨਵਚਕਾਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਸੁਰੱਨਖਆ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ੋ

d.  ਅਿਲੇ ਕਦਨ ਪਹ ਆੀਂ ਦ  ਿਾੀਂਚ ਿਰੋ 

 

25.  ਤੁਸ ੀਂ ਸੱਤ ਕਦਨਾੀਂ ਦੇ ਚੱਿਰ ਕਵੱਚ ਕਿੰਨੇ ਔਨ-ਕਿਊਟ  ਘੰਟੇ ਇਿੱਠੇ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਹ ੀਂ ਚਲਾ 

ਸਿਦੇ: 

a  50 ਘੰਟ ੇ

b.  60 ਘੰਟ ੇ

c.  70 ਘੂੰ  ੇ

d.  80 ਘੰਟ ੇ

 

26. ਿੋਲ ਚੱਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a  ਟਰੈਕਫਿ ਿਾੀਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਿੋਲ ਚੱਿਰ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾੀਂ ਰਿੁ ੋ

b.  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ ਨਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਨ ਪਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਨਕਾਸ ਦੋਵਾਾਂ ਲਈ ਢਕੁਵੀ ਾਂ ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਹੈ 

c.  ਇੱਿ ਿੋਲ ਚੱਿਰ ਕਵੱਚ ਪਕਹਲਾੀਂ ਤੋਂ ਹ  ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਿੋਲ ਕਸੱਿਾ ਦਾਖਲ ਹੋਵ ੋ

d.  ਿੋਲ ਚੱਿਰ ਕਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਿਤ  ਵਿਾਓ 

 

27.  ਐੀਂਟ -ਲਾਿ ਬਰੇਕਿੰਿ ਕਸਸਟਮ (ABS): 

a  ਵਹ ਲ ਲਾਿ ਨੰੂ ਰੋਿ ੋਅਤੇ ਸਟ ਅਕਰੰਿ ਿੰਟਰੋਲ ਨੰੂ ਘਟਾ ਸਿਦਾ ਹ ੈ

b.  ਵਹ ਲ ਲਾਿ ਿਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰੋਿਣ ਦ  ਦਰੂ  ਨੰੂ ਘੱਟ ਨਹ ੀਂ ਿਰ ਸਿਦਾ 

c. ਵਹੀਲ ਲਾਕ ਨ ੂੰ  ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਵਾਹਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦ ਰੀ ਨ ੂੰ  ਘੱ  ਨਾ ਕਰ ੋ

d.  ਵਾਹਨ ਰੋਿਣ ਦ  ਦਰੂ  ਨੰੂ ਛੋਟਾ ਿਰਨ ਲਈ ਵਹ ਲ ਲਾਿ ਦਾ ਿਾਰਨ ਬਣ ੋ

 

28.  ਇੱਿ ਵਪਾਰਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦ  ਅਕਿਿਤਮ ਚੌੜਾਈ, ਲੋਿ ਸਮੇਤ, ਵੱਿ ਨਹ ੀਂ ਹੋਵੇਿ : 

a  1.6 ਮ ਟਰ (5.2 ਫੁੱਟ) 

b.  2.0 ਮ ਟਰ (6.5 ਫੁੱਟ) 

c.  2.6 ਮੀ ਰ (8.5 ਿੱੁ ) 

d.  5.0 ਮ ਟਰ (16.4 ਫੁੱਟ) 

 

29.  ਿਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਤੁਸ ੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਿ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਵਾਿਾਈ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾੀਂ 

ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a  ਅੱਿੇ ਵਾਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਅੱਿੇ ਵਿਣ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨ  ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਰਨ ਵੱਿੋ 

b.  ਅੱਿੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਿ ੇਨੇੜੇ ਰੱਖੋ 

c.  ਚੌਰਾਹੇ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਰੁਕੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ  ਰੈਨਿਕ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ੋ

d.  ਚੌਰਾਹੇ ਕਵੱਚ ਅੱਿੇ ਵਿੋ ਿਦੋਂ ਤੱਿ ਅੱਿੇ ਦ  ਆਵਾਿਾਈ ਸਾਫ਼ ਨਹ ੀਂ ਹੋ ਿਾੀਂਦ  

 

30.  ਇਸ ਕਚੰਨਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: 

a  ਟਰੱਿ ਪਲਟਣਾ 

b.  ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਨਲਜਾਣ ਵਾਲੇ  ਰੱਕਾਾਂ ਦੀ ਆਨਗਆ ਹੈ 

c.  ਿਾਲਾ ਹ ਰਾ ਰਸਤਾ 
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d.  ਰਟੂ ਟਰੈਿ ਿਰੋ 

 

31. ਟਰੱਿ ਕਨਰ ਖਣ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤ ੇਹੇਠਾੀਂ ਕਦੱਤ ਆੀਂ ਚ ਜਾੀਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਿਹੜ ਆੀਂ ਚ ਜਾੀਂ ਦ  ਿਾੀਂਚ ਿ ਤ  ਿਾੀਂਦ  ਹੈ: 

a  ਵਾਹਨ ਸਾਫ਼ ਹ ੈ

b.  ਤਰਲ ਪੱਿਰ 

c.  ਭਾਰ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਲੂੰਬ੍ਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ 

d.  ਸ ਲਬੰਦ ਮਾਲ 
 

32.  ਹੇਠਾੀਂ ਕਦੱਤੇ ਵਾਹਨਾੀਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਿਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਸੇਵਾ ਕਨਯਮਾੀਂ ਦੇ ਘਕੰਟਆੀਂ ਦ  ਪਾਲਣਾ ਿਰਨ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ: 

a  4500 ਨਕਲੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਪਾਰਕ ਮ ੋਰ ਵਾਹਨ 

b.  3000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਿ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਟਰੱਿ 

c.  ਟਰਾੀਂਕਜਟ ਬੱਸਾੀਂ 3500 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਿੱ 

d.  ਮੋਟਰ ਘਰ 5000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਿੱ 
 

33.  ਇਹ ਯਿ ਨ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬਰੇਿਾੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੰਮ ਿਰ ਰਹ ਆੀਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਰੇਿਾੀਂ ਦ  ਿਾੀਂਚ ਿਰਨ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ: 

a  ਿਦੋਂ ਵ  ਸੁਕਵਿਾ ਹੋਵ ੇ

b.  ਪਕਹਲੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤ ੇ

c.  ਤੁਰੂੰਤ ਬ੍ਾਅਦ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 

d.  ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਕਹਲੇ 10 ਕਿਲੋਮ ਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
 

34.  ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਬੈਕਿੰਿ ਅਕਭਆਸ ਹੈ: 

a  ਨਸੱਧਾ ਸਮਰਥਨ 

b.  ਸਮਾਨਾੀਂਤਰ ਸਮਰਥਨ 

c.  ਿਲ  ਿੌਿ ਬੈਕਿੰਿ 

d.  ਔਫਸੱੈਟ ਿਰਾਈਵਰ ਸਾਈਿ ਬੈਕਿਿੰ 
 

35. ਇੱਿ ਿਰਾਈਵਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹਨਾੀਂ ਦਆੁਰਾ ਖਤਰਨਾਿ ਸਕਥਤ  ਦੇ ਸੰਭਾਵ  ਕਵਿਾਸ ਨੰੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਿਰਨਾ 

ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a  ਕਸਰਫ ਕਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹ  ਿਰਾਈਕਵੰਿ ਿਰੋ 

b.  ਨਜੂੰਨਾ ਸੂੰਭਵ ਹੋ ਸਕ ੇਸੜਕ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ  ਰੈਨਿਕ ਦੀ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ੋ

c.  ਆਪਣਾ ਕਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣ ੇਰੱਖ ੋ

d.  ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹ  ਿੱਿ  ਚਲਾਉਣਾ 
 

36.  ਟਰੇਲਰ ਨੰੂ ਿੋੜਦੇ ਸਮੇਂ, ਲੈਂ ਕਿੰਿ ਿੇਅਰ ਨੰੂ ਘਟੱ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹ:ੈ 

a  ਟਰੇਲਰ ਬਰੇਿ ਲਾਈਟਾੀਂ ਦ  ਿਾੀਂਚ ਿਰੋ 

b.  ਟਰੈਿਟਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਵਾਲਵ ਨੰੂ ਲਾਿੂ ਿਰੋ 

c.  ਹਵਾ ਅਤ ੇਨਬ੍ਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਡਸਕਨੈਕ  ਕਰ ੋਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ੋਰ ਕਰ ੋ

d.  ਪੰਿਵਾੀਂ ਪਹ ਆ ਹੇਠਾੀਂ ਿਰੋ 
 

37.  ਇੱਿ ਵਪਾਰਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣਾ ਕਸੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰਸਸੁ਼ਦਾ ਿਰਾਈਵਰ ਨੰੂ: 

a  ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬ੍ੂੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ ਮੂੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜਤ ਲਓ 

b.  ਕਸਰਫ ਕਦਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਿੱਿ  ਚਲਾਓ 

c.  ਇੱਿ ਵਪਾਰਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਮਾਲਿ ਹ ੈ

d.  ਉਸ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸਸੁ਼ਦਾ ਿਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ 
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38.  ਿਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਦਾ ਿਰਾਈਵਰ ਤੁਹਾਿੇ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਓਵਰਟੇਿ ਿਰਨ ਅਤ ੇਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹ,ੈ ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਰਨਾ 

ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a  ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਨਜਹੇ ਵਾਹਨ ਨ ੂੰ  ਲੂੰਘਣ ਨਦਓ 

b.  ਦਿੇੂ ਿਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਨਾ ਲੰਘਣ ਦਾ ਸੰਿੇਤ ਕਦਓ 

c.  ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਖਬੱੇ ਪਾਸ ੇਿਾਓ 

d.  ਿਤ  ਵਿਾਓ ਤਾੀਂ ਿੋ ਪਾਸ ਿਰਨਾ ਜਰਰੂ  ਨਾ ਹੋਵ ੇ
 

39.  ਇਸ ਕਚੰਨਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹ:ੈ 

a  ਅੱਿੇ ਸ ਕਮੰਟ ਫੈਿਟਰ  

b.  ਸੱਿੇ ਪਾਸ ੇਉਦਯੋਕਿਿ ਜਨੋ 

c.  ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ  ਰਕੱ ਦਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਦਆੁਰ 

d.  ਅੱਿੇ ਉਸਾਰ  ਜੋਨ 
 

40.  ਟਰੈਿਟਰ-ਟਰੇਲਰ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸੱਿੇ ਮੋੜ ਨੰੂ ਿੋਲ ਿਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a  ਬਰੇਿ ਲਾਈਟਾੀਂ ਨੰੂ ਫਲੈਸ਼ ਿਰੋ 

b. ਵਾਹਨ ਦੇ ਅਿਲੇ ਕਹੱਸੇ ਨੰੂ ਹਾਈਵਅੇ ਦੇ ਸੱਿੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖ ੋ

c.  ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੰੂ ਿਰਵ ਕਵੱਚ ਕਲਿਾਣ ਲਈ ਤੇਜ ਿਰੋ 

d.  ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਨ ੂੰ  ਲੇਨ ਦੇ ਖੱਬੇ੍ ਪਾਸੇ ਰਖੱ ੋ
 

41.  ਿੇਿਰ ਸੱਿੇ ਹੱਥ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਉਤੱੇ ਿੱਿ  ਚਲਾਉੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a  ਕਸਰਫ਼ ਮੋੜ ਨੰੂ ਸੰਿੇਤ ਿਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ ਸੇ਼ ਦ  ਿਾੀਂਚ ਿਰੋ 

b. ਕਸਿਨਲ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਰੰਤ ਸੱਿੇ ਪਾਸ ੇਦਾ ਰਸਤਾ ਲਓ 

c.  ਕਸੰਿ ਵਿਾਓ ਅਤ ੇਲੇਨਾੀਂ ਕਵੱਚ ਫਸਣ ਲਈ ਤਜੇ  ਨਾਲ ਅੱਿੇ ਵਿ ੋ

d.   ਰੈਨਿਕ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਕਰ,ੋ ਮੋੜ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਕੇਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਚਾਲ ਨ ੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬ੍ਣਾਓ 
 

42.  ਿੇਿਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੋਈ ਮਾਮੂਲ  ਨੁਿਸ ਪਤਾ ਲੱਿਦਾ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a  ਰੋਜਾਨਾ ਨਰਪੋਰ  'ਤੇ ਨਰਕਾਰਡ ਕਰੋ, ਆਪਰ ੇਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਨਚਤ ਕਰ ੋਅਤ ੇਸਨਥਤੀ ਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ ਕਰੋ 

b.  ਅਿਲੇ ਰੋਜਾਨਾ ਕਨਰ ਖਣ 'ਤੇ ਿਾੀਂਚ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾ ਕਰਪੋਰਟ 'ਤ ੇਕਰਿਾਰਿ ਿਰੋ 

c.  ਆਪਰੇਟਰ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਿਰੋ, ਿਈੋ ਹੋਰ ਿਾਰਵਾਈ ਦ  ਲੋੜ ਨਹ ੀਂ ਹ ੈ

d.  ਵਾਹਨ ਦ  ਸਕਥਤ  ਦ  ਕਨਿਰਾਨ  ਿਰੋ, ਿੋਈ ਹੋਰ ਿਾਰਵਾਈ ਦ  ਲੋੜ ਨਹ ੀਂ ਹ ੈ
 

43.  ਿੋਲ ਚੱਿਰ ਕਵੱਚ ਿੱਿ  ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾੀਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ: 

a  ਬਹਤੁ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦ  ਲੋੜ ਹ ੈ

b.  ਤੁਹਾਿੇ ਿੋਲ ਰਸਤ ੇਦਾ ਅਕਿਿਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਿਰਾਈਵਰ 

c.  ਵੱਿੇ ਵਾਹਨਾੀਂ ਿੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਅਕਿਿਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ

d.  ਚੌਕ ਨਵੱਚ ਵਾਹਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਹੈ 
 

44.  ਇਸ ਕਚੰਨਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹ:ੈ 

a  ਸ ੀਪ ਡਾਊਗਰੇਡ ਅੱਗੇ 

b.  ਹੇਠਾੀਂ ਵੱਲ ਬਰੇਿਾੀਂ ਲਿਾਓ 

c.  8% ਵਾਹਨ ਦ  ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲ  ਹਣੋ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ 

d. ਵਾਹਨਾੀਂ ਦ  ਰਫ਼ਤਾਰ 8% ਘੱਟ ਹਣੋ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ 
 

45.  ਮੱੁਖ ਿਾਰਨ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹੁੱਿ ਦੇ ਹੇਠਾੀਂ ਿਾੀਂਚ ਿਰਨ  ਚਾਹ ਦ  ਹੈ: 

a  ਤਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ ੀ ਕਰਨ ਲਈ 

b.  ਸਪਾਰਿ ਪਲੱਿਾੀਂ ਦ  ਿਾੀਂਚ ਿਰਨ ਲਈ 
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c.  ਇਹ ਯਿ ਨ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨ  ਪਰਣਾਲ  ਿੰਮ ਿਰ ਰਹ  ਹ ੈ

d.  ਇੰਿਣ ਿੰਪਾਰਟਮੈਂਟਾੀਂ ਦ  ਪੁਸ਼ਟ  ਿਰਨ ਲਈ 
 

46.  ਿਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਵਪਾਰਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਕਚੰਕਨਹਤ ਿਰਨ ਲਈ ਫਲੇਅਰਾੀਂ ਿਾੀਂ ਕਰਫਲੈਿਟਰਾੀਂ ਦ  ਲੋੜ 

ਹੁੰਦ  ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਲਿਾਉਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a  ਅੱਿੇ ਅਤ ੇਕਪੱਛੇ 15 ਮ ਟਰ (50 ਫੁਟੱ) 

b.  ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਨਪੱਛੇ 30 ਮੀ ਰ (100 ਿੱੁ ) 

c.  ਅੱਿੇ ਅਤ ੇਕਪੱਛੇ 60 ਮ ਟਰ (200 ਫੁੱਟ) 

d.  ਅੱਿੇ ਅਤ ੇਕਪੱਛੇ 90 ਮ ਟਰ (300 ਫੁੱਟ) 
 

47.  ਹਾਈਵੇਅ ਟਰੈਕਫਿ ਐਿਟ ਦਆੁਰਾ ਵਪਾਰਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਕਵੱਚ ਕਲਿਾਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾੀਂ ਦ  ਲੋੜ ਨਹ ੀਂ ਹੈ? 

a  CVOR ਸਰਟ ਕਫਿੇਟ ਦ  ਪੜਹਨਯਿੋ ਿਾਪ  

b.  ਵਾਹਨ ਦ  ਰਕਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਿਾੀਂ ਸੱਚ  ਿਾਪ  

c.  ਅਸਲ ਬ ਮਾ ਸਰਟ ਕਫਿੇਟ 

d.  ਸੁਰੱਨਖਆ ਨਮਆਰੀ ਸਰ ੀਨਿਕੇ  
 

48. ਤੁਹਾਿ  ਰੋਜਾਨਾ ਕਨਰ ਖਣ ਕਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਿੇ ਨੁਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਿਾਰਿ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਇਹ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹ:ੈ 

a. ਆਪਰ ੇਰ ਨ ੂੰ  ਸ ਨਚਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕੱ ਖਰਾਬ੍ੀ ਦੀ ਮੁਰੂੰਮਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਜਾਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਕੱ ਵਾਹਨ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਚਲਾਓ 

b. ਆਪਰੇਟਰ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਿਰੋ ਅਤ ੇਅੱਿੇ ਵਿ ੋ

c.  ਮੁਰੰਮਤ ਨੰੂ ਤਕਹ ਿਰੋ ਅਤੇ ਅੱਿੇ ਵਿ ੋ

d.  ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਿਾਰਵਾਈ ਦ  ਲੋੜ ਨਹ ੀਂ ਹੈ 
 

49.  ਵਪਾਰਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣ ਦ  ਇਿਾਜਤ ਕਿਸ ਨੰੂ ਹ?ੈ 

a  ਿਰਾਈਵਰ 

b.  ਟੋਅ ਟਰੱਿ ਿਰਾਈਵਰ 

c.  ਪਰਮਾਨਣਤ  ਾਇਰ ਇੂੰਸ ਾਲਰ 

d.  ਮਾਲਿ/ਆਪਰਟੇਰ 
 

50.  ਿਦੋਂ ਰੋਜਾਨਾ ਲੌਿ ਦ  ਲੋੜ ਹੁੰਦ  ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਟਰੈਿ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a  ਕਸਰਫ ਆਨ-ਕਿਊਟ  ਟਾਈਮ 

b.  ਕਸਰਫ ਆਫ-ਕਿਊਟ  

c.  ਕਸਰਫ਼ ਿਰਾਈਕਵੰਿ ਦਾ ਸਮਾੀਂ 

d.  ਸਾਰੇ ਨਡਊ ੀ ਸਨਥਤੀ ਦਾ ਸਮਾਾਂ 

 

 

51.  ਇੱਿ ਉਚੱ  ਪਹਾੜ  ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾੀਂ, ਇੱਿ ਵਿ ਆ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿਰਾਈਕਵੰਿ ਅਕਭਆਸ ਹੈ: 

a  ਿ ਅਰਕਸ਼ਫਟ ਨੰੂ ਕਨਊਟਰਲ ਕਵਚੱ ਰੱਖੋ 

b.  ਇਿਨ ਸ਼ਨ ਬੰਦ ਿਰੋ 

c.  ਹੌਲੀ ਕਰੋ ਜਾਾਂ ਗੇਅਰ ਡਾਊਨ ਕਰੋ 

d.  ਿਲਚ ਅਤ ੇਤੱਟ ਨੰੂ ਵੱਖ ਿਰੋ 
 

52.  ਿੋਈ ਵ  ਲੋਿ ਿੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਕਹੱਸੇ ਤੋਂ 1.5m (5 ਫੁਟੱ) ਿਾੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਿ ਦਾ ਪਰੋਿੈਿਟ ਿਰਦਾ ਹ ੈਇਸ ਨਾਲ ਕਚੰਕਨਹਤ 

ਿ ਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a. ਕਦਨ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ  ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਪ ਲਾ ਝੰਿਾ ਿਾੀਂ ਮਾਰਿਰ, ਰਾਤ ਨੰੂ ਇਿੱ ਨ ਲ  ਰੋਸ਼ਨ  

b.  ਕਦਨ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ  ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਲਾਲ ਝੰਿਾ ਿਾੀਂ ਮਾਰਿਰ, ਰਾਤ ਨੰੂ ਅੰਬਰ ਰੋਸ਼ਨ  
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c.  ਨਦਨ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਵੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਝੂੰਡਾ ਜਾਾਂ ਮਾਰਕਰ, ਰਾਤ ਨ ੂੰ  ਇੱਕ ਲਾਲ ਬੱ੍ਤੀ 

d.  ਕਦਨ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ  ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਨ ਲਾ ਝੰਿਾ ਿਾੀਂ ਮਾਰਿਰ, ਰਾਤ ਨੰੂ ਇਿੱ ਪ ਲ  ਰੋਸ਼ਨ  
 

53. ਲੋਿ ਿ ਤੇ ਟਰੈਿਟਰ-ਟਰੇਲਰ ਨੰੂ ਕਹਲਾਉਣਾ ਸੁ਼ਰ ੂਿਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਰੱਕਖਆ ਿਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a  ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਿ ਉਪਲਬਿ ਿੇਅਰ 

b.  ਸਭ ਤੋਂ ਘੱ  ਉਪਲਬ੍ਧ ਗੇਅਰ 

c.  ਕਿੰਨਾ ਕਚਰ ਵਾਹਨ ਚਲਦਾ ਹ ੈਿਈੋ ਫ਼ਰਿ ਨਹ ੀਂ ਪੈਂਦਾ 

d.  ਦਿੂਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਪਲਬਿ ਿੇਅਰ 
 

54.  ਿੋੜਨ ਵੇਲੇ, ਲੈਂ ਕਿੰਿ ਿ ਅਰ ਨੰੂ: 

a  ਬਰੇਿਾੀਂ ਸੈਟ ਹੋਣ ਿਾੀਂ ਪਹ ਏ ਬੰਦ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾੀਂ ਹੇਠਾੀਂ ਉਤਾਰ ੋ

b.  ਮਜਬ੍ ਤ ਜਮੀਨ 'ਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਉਤਾਰੋ 

c.  ਟਰੇਲਰ ਨੰੂ ਟਰੈਿਟਰ ਦ  ਉਚਾਈ ਤੋਂ 6 ਇੰਚ (15 ਸੈਂਟ ਮ ਟਰ) ਉਚੱਾ ਚੁਿੱਣ ਲਈ ਹੇਠਾੀਂ ਿਰੋ 

d.  ਟਰੇਲਰ ਨੰੂ ਿੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਠੇਾੀਂ ਉਤਾਰ ੋ
 

55.  ਤੁਹਾਨੰੂ ਰੋਜਾਨਾ ਕਨਰ ਖਣ ਕਰਪੋਰਟ ਅਤ ੇਲਾਿੂ ਸਮਾੀਂ-ਸਾਰਣ  ਿਦੋਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ  ਪੈਂਦ  ਹ?ੈ 

a  ਿਦੋਂ ਤੁਸ ੀਂ ਕਿਊਟ  ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹ ੋ

b.  ਿਦੋਂ ਵਾਹਨ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ

c.  ਿਦੋਂ ਕਨਰ ਖਣ ਸਕਟੱਿਰ ਇੱਿ ਮਹ ਨੇ ਤੋਂ ਘਟੱ ਪੁਰਾਣਾ ਹਵੋ ੇ

d.  ਹਰ ਵਾਰ 
 

56.  ਵਪਾਰਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਅਕਿਿਤਮ ਮਨਜੂਰ ਿੱੁਲ ਭਾਰ ਨੰੂ ਕਿਹੜਾ ਿਾਰਿ ਪਰਭਾਕਵਤ ਨਹ ੀਂ ਿਰਦਾ? 

a  ਸਟ ਅਕਰੰਿ ਐਿਸਲ 'ਤੇ ਮਨਜੂਰ ਵਜਨ 

b.  ਮਾਲ ਦਾ ਭਾਰ 

c.  ਿੁਰ ੇਕਵਚਿਾਰ ਦਰੂ  

d.  ਿੁਕਰਆੀਂ ਦ  ਕਿਣਤ  
 

57. ਇਸ ਕਚੰਨਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹ:ੈ 

a  ਵਾਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਕਟਪ ਿਰਨ ਲਈ ਇੱਿ ਘੜ  

b.  ਅੱਿੇ ਸਪ ਿ ਬੰਪ 

c.  ਅੱਿੇ ਕਤਲਿਣ ਵਾਲ  ਸੜਿ 

d.  ਕਰਵ ਦੇ ਦਆੁਲੇ ਹੌਲੀ ਕਰ ੋ
 

58.  ਿਲਚ ਨੰੂ ਕਖਸਿਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤ ਿੇ ਵਿੋਂ: 

a  ਿਦੋਂ ਵਾਹਨ ਲੋਿ ਿ ਤਾ ਿਾੀਂਦਾ ਹ ੈਤਾੀਂ ਇਿੱ ਤੇਜ ਪਰਵੇਿ 

b.  ਓਵਰਹੀਨ ੂੰਗ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ 

c. ਇੱਿ ਲੰਬ ੇਸਮੇਂ ਤੱਿ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਿਲਚ 

d.  ਕਬਿਲ  ਦ ਆੀਂ ਸਮੱਕਸਆਵਾੀਂ 
 

59.  ਿਦੋਂ ਉਚੱ  ਪਹਾੜ  'ਤੇ ਚੜਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਿ  ਿਤ  ਘੱਟ ਿਾੀਂਦ  ਹੈ ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ: 

a  ਚੜਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਨਵੂੰਗ ਜਾਰੀ ਰਖੱੋ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਿਲੈਸ਼ਰਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਰਗਰਮ ਕਰ ੋ

b.  ਹੇਠਾੀਂ ਕਦੱਤੇ ਟਰੈਕਫਿ ਨੰੂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਿਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਿ ਿ ਮ  ਿਤ  ਿਾਰ  ਰੱਖੋ 

c.  ਹੇਠਾੀਂ ਕਦੱਤੇ ਟਰੈਕਫਿ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਖਬੱੇ ਕਸਿਨਲ ਦ  ਵਰਤੋਂ ਿਰੋ ਕਿ ਇਹ ਲੰਘਣਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹ ੈ

d.  ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਰੋਿਣ ਲਈ ਖਬੱੇ ਪਾਸ ੇਿਾਓ 
 

60.  ਰੋਜਾਨਾ ਕਨਰ ਖਣ ਿਰਨ ਵੇਲੇ ਹਠੇਾੀਂ ਕਦੱਤੇ ਕਵੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੰੂ ਮਾਮੂਲ  ਨੁਿਸ ਮੰਕਨਆ ਿਾਵੇਿਾ? 
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a  ਪੈਂਚਰ ਟਾਇਰ 

b.  ਿੈਬ ਕਵੱਚ ਐਿਜੌਸਟ ਲ ਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

c.  ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਦੇ ਝਰਨੇ 

d.   ੁੱ  ੇਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਂਪ 
 

61.  ਤੁਸ ੀਂ ਇੱਿ ਕਦਨ ਕਵੱਚ ਵੱਿ ਤੋਂ ਵੱਿ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟ ੇਿੱਿ  ਚਲਾ ਸਿਦੇ ਹੋ? 

a  10 ਘੰਟ ੇ

b.  12 ਘੰਟ ੇ

c.  13 ਘੂੰ  ੇ

d.  15 ਘੰਟ ੇ
 

62.  ਇੱਿ ਮੋੜ ਨੰੂ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਢੰਿ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਿਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ: 

a  ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਕਲਆੀਂ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨ  ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਰਨ ਵਿਾਉਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹ ੈ

b.  ਅਿਲੇ ਵਾਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨ  ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਿੇਾੀਂ ਨੰੂ ਛੋਹਵ ੋ

c.  ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਕਰਬ੍, ਨਕਨਾਨਰਆਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤ ਆਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਚਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਪਛਲੇ ਪਹੀਆਾਂ 

ਦੀ ਨਨਗਰਾਨੀ ਕਰ ੋ

d.  ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਚੇਤਾਵਨ  ਦੇਣ ਲਈ ਕਵਿਲਪਿ ਉਚੱ ਅਤੇ ਨ ਵੇਂ ਬ ਮ 
 

63.  ਿਦੋਂ ਤੁਸ ੀਂ ਰੋਜਾਨਾ ਕਨਰ ਖਣ ਿਰਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇਿਈੋ ਨੁਿਸ ਨਹ ੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿ  ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ? 

a  ਰੋਜਾਨਾ ਕਨਰ ਖਣ ਕਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਛੱਿੋ ਅਤ ੇਅੱਿੇ ਵਿ ੋ

b.  ਰੋਜਾਨਾ ਨਨਰੀਖਣ ਨਰਪੋਰ  ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ੋ

c.  ਆਪਰੇਟਰ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਿਰੋ ਅਤ ੇਅੱਿੇ ਨਾ ਵਿ ੋ

d.  ਮਿੈਕਨਿ ਨੰੂ ਿਾਲ ਿਰੋ ਅਤ ੇਮੁਲਾਿਾਤ ਤੈਅ ਿਰੋ 
 

64.  ਿੋਲ ਚੱਿਰ ਕਵੱਚ ਿੇਂਦਰ  ਐਪਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹ:ੈ 

a  ਸਾਰ ੇਆਵਾਿਾਈ ਲਈ ਇੱਿ ਵਾਿੂ ਲੇਨ ਬਣਾਓ 

b.  ਅੰਦਰਨੂ  ਅਤ ੇਬਾਹਰ  ਕਿਨਾਕਰਆੀਂ 'ਤੇ ਕਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲ  ਕਫਕਨਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਿਰੋ 

c.  ਕਪਛਲੇ ਪਹ ਆੀਂ ਨੰੂ ਸੱਿੇ ਹੱਥ ਿਾੀਂ ਬਾਹਰ  ਿਰਬ ਉਤੱ ੇਸਵਾਰ ਹੋਣ ਕਦਓ 

d.  ਨਪਛਲੇ ਪਹੀਆਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੜਕ ਦੇ ਮਧੱ ਨਹੱਸ ੇਨ ੂੰ  ਮਾਊ  ਕਰਨ ਨਦਓ 
 

65.  ਕਿਸੇ ਵੱਿ  ਨੁਿਸ ਦ  ਪਛਾਣ ਿਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸ ੀਂ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਿਦੋਂ ਚਲਾ ਸਿਦੇ ਹੋ? 

a  ਨੁਕਸ ਨ ੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਹੀ 

b.  ਕਦਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਿ 

c.  ਅਿਲੇ ਰੋਜਾਨਾ ਕਨਰ ਖਣ ਤੱਿ 

d.  ਇਸਦ  ਕਰਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹ  
 

66.  ਤੁਹਾਨੰੂ ਬਹਤੁ ਕਜਆਦਾ ਝਟਿ ੇਿਾੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਖੇਿਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ ਿੋ ਇਸ ਕਵੱਚ ਨੁਿਸ ਦਾ ਸੰਿੇਤ ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ: 

a  ਬਰੇਿ ਚੈਂਬਰ 

b.  ਮੁਅੱਤਲ  

c.  ਟਾਇਰ ਟਰੇਿ 

d.  ਸ ੀਅਨਰੂੰਗ 
 

67.  ਇਸ ਕਚੰਨਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹ:ੈ 

a  ਇਸ ਲੇਨ ਕਵੱਚ ਿਈੋ ਟਰੱਿ ਪਾਰਕਿੰਿ ਨਹ ੀਂ ਹ ੈ

b.  ਇਸ ਲੇਨ ਨਵੱਚ ਕੋਈ  ਰਕੱ ਨਹੀ ਾਂ 

c.  ਇਹ ਲੇਨ ਇਿੱ ਟਰੱਿ ਰਟੂ ਹ ੈ
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d.  ਇਸ ਲੇਨ ਕਵੱਚ ਿਈੋ ਬੱਸ ਨਹ ੀਂ 
 

68.  ਰੋਜਾਨਾ ਕਨਰ ਖਣ ਕਰਪੋਰਟ ਕਿੰਨੇ ਘੰਕਟਆੀਂ ਲਈ ਯੋਿ ਹੁੰਦ  ਹੈ: 

a  12 ਘੰਟੇ   b. 24 ਘੂੰ  ੇ

c.  36 ਘੰਟੇ   d. 48 ਘੰਟ ੇ
 

69. ਤੁਹਾਨੰੂ ਲੋਿ ਸੁਰੱਕਖਆ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ੀਂਦ ਆੀਂ ਕਵਵਸਥਾਵਾੀਂ ਿਰਨ ਆੀਂ 

ਚਾਹ ਦ ਆੀਂ ਹਨ: 

a  80 ਨਕ.ਮੀ 

b.  100 ਕਿ.ਮ  

c.  150 ਕਿ.ਮ  

d.  300 ਕਿ.ਮ  
 

70.  ਇਹ ਯਿ ਨ  ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਣੌ ਕਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਿ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹਨ: 

a  ਭੇਿਣ ਵਾਲਾ 

b.  ਭੇਿਣ ਵਾਲਾ 

c.  ਮਾਲਿ 

d.  ਡਰਾਈਵਰ 
 

71.  ਮਲਟ -ਲੇਨ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਿ ਵਿ ਆ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਿਰਾਈਕਵੰਿ ਅਕਭਆਸ ਹੈ: 

a  ਆਪਣ ੇਅੂੰਨਹੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਰਬ੍ੂੰਧਨ ਕਰ ੋਅਤੇ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਜਗਹਾ ਰੱਖ ੋ

b.  ਟਰੈਕਫਿ ਨੰੂ ਲੰਘਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਲੇ ਦਆੁਲੇ ਦੇ ਟਰੈਕਫਿ ਨਾਲੋਂ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੌਲ  ਚਲਾਓ 

c.  ਟਰੈਕਫਿ ਨੰੂ ਲੰਘਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਿ ੇਦਿੇੂ ਵਾਹਨਾੀਂ ਦ  ਪਾਲਣਾ ਿਰੋ 

d.  ਲਿਾਤਾਰ ਲੇਨ ਬਦਲੋ 
 

72.  ਰੋਜਾਨਾ ਕਨਰ ਖਣ ਿਰਨ ਕਵੱਚ ਤੁਹਾਿ  ਮਦਦ ਿਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜਰਰੂ  ਹੈ: 

a  ਕਸਰਫ਼ ਮੱੁਖ ਨੁਿਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾੀਂ ਦ  ਿਾੀਂਚ ਿਰੋ 

b.  ਉਹਨਾੀਂ ਚ ਜਾੀਂ ਨੰੂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਿਰੋ ਿੋ ਿੋਈ ਸਮੱਕਸਆ ਨਹ ੀਂ ਹਨ 

c.  ਇੱਕ ਨਵਵਸਨਥਤ ਪਹੁੂੰਚ, ਨਨਰੀਖਣ ਸ਼ੀ  ਜਾਾਂ ਲਾਗ  ਅਨੁਸ ਚੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ੋ

d.  ਿਾੀਂਚ ਿਰਨ ਲਈ ਸਾਰ ਆੀਂ ਆਈਟਮਾੀਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਰੱਖ ੋ
 

73.  ਇੱਿ ਵਪਾਰਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਿੱੁਲ ਭਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ: 

a  ਕਬਨਾੀਂ ਲੋਿ ਦੇ ਟਰੇਲਰ ਦਾ ਭਾਰ 

b.  ਲੋਿ ਦਾ ਭਾਰ 

c.  ਵਾਹਨ ਦਾ ਭਾਰ 

d.  ਵਾਹਨ ਅਤ ੇਭਾਰ ਦਾ ਸੂੰਯੁਕਤ ਭਾਰ 

 

 

75.  ਰੇਲਵ ੇਿਰਾਕਸੰਿ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤ ੇਕਸਿਨਲ ਲਾਈਟਾੀਂ ਚਾਲੂ ਹਣੋ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਿੁਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹ:ੈ 

a  ਨਜਦੀਕੀ ਰੇਲ ਤੋਂ 5 ਮੀ ਰ 

b.  ਨਜਦ ਿ  ਰੇਲ ਤੋਂ 10 ਮ ਟਰ 

c.  ਨਜਦ ਿ  ਰੇਲ ਤੋਂ 15 ਮ ਟਰ 

d.  ਨਜਦ ਿ  ਰੇਲ ਤੋਂ 20 ਮ ਟਰ 
 

76.  ਇੱਿ ਵਪਾਰਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦ  ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਸੰਚਾਲਨ ਸਕਥਤ  ਲਈ ਕਜੰਮੇਵਾਰ  ਇਹ ਹ ੈਕਿ: 

a  ਪੁਕਲਸ ਅਤ ੇਿਰਾਈਵਰ 
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b.  ਆਪਰ ੇਰ ਅਤ ੇਡਰਾਈਵਰ 

c.  ਆਪਰੇਟਰ ਅਤ ੇਮਿੈਕਨਿ 

d.  ਮਿੈਕਨਿ ਅਤ ੇਿਰਾਈਵਰ 
 

77.  ਵਪਾਰਿ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵ  ਮਾਲ ਨੰੂ ਲੋਿ ਿਰਨ ਦਾ ਮੱੁਖ ਕਸਿਾੀਂਤ ਇਹ ਯਿ ਨ  ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ: 

a  ਬੈਿ ਓਵਰ ਰ ਅਰ ਐਿਸਲ ਤੱਿ ਲੋਿ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ

b.  ਦੇਖਣ ਦ  ਸੌਖ ਲਈ ਟਰੇਲਰ ਦੇ ਿਰਾਈਵਰ ਸਾਈਿ 'ਤੇ ਲੋਿ ਹ ੈ

c.  ਕਦਰਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਵਿਾਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨ ਦੇ ਯਾਤਰ  ਵਾਲੇ ਪਾਸ ੇਲੋਿ ਹੈ 

d.  ਸੁਰੱਨਖਆ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਸਨਥਰਤਾ ਲਈ ਲੋਡ ਸੂੰਤੁਨਲਤ ਹੈ 
 

78.  ਇਸ ਕਚੰਨਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹ:ੈ 

a  ਰਟੂ 'ਤੇ ਿਈੋ ਟਰੱਿ ਨਹ ੀਂ 

b.  ਿਾਲੇ ਹ ਰੇ ਦਾ ਿਈੋ ਰਸਤਾ ਨਹ ੀਂ 

c.  ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਲ ਲੈ ਕ ੇਜਾਣ ਵਾਲੇ  ਰੱਕਾਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 

d.  ਿੋਈ ਟਰੱਿ ਉਲਟਾ ਨਹ ੀਂ ਕਰਹਾ 
 

79.  ਇੱਿ ਵਪਾਰਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਦ  ਅਕਿਿਤਮ ਉਚਾਈ, ਲੋਿ ਸਮੇਤ: 

a  3.75 ਮ ਟਰ (12.3 ਫੁੱਟ) 

b.  4.15 ਮੀ ਰ (13.6 ਿੱੁ ) 

c.  4.85 ਮ ਟਰ (15.9 ਫੁੱਟ) 

d.  5.25 ਮ ਟਰ (17.2 ਫੁੱਟ) 
 

80.  ਿੇਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਿਸੇ ਕਰਮੋਟ ਕਟਿਾਣ ੇ'ਤ ੇਟਰੇਲਰ ਲਿਾਉਣ ਦ  ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ: 

a  ਟਰੇਲਰ ਨੰੂ ਹੁੱਿ ਿਰੋ ਅਤ ੇਤੁਰੰਤ ਯਾਤਰਾ ਸੁ਼ਰ ੂਿਰੋ 

b.  ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਨਹਲਾਾਂ  ਰਲੇਰ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜਾਾਂਚ ਕਰ ੋ

c.  ਕਦਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੁਿਸਾੀਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਿਾੀਂਚ ਿਰੋ 

d.  ਟਰੇਲਰ ਦ  ਸਕਥਤ  ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਾਉਣ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰੂ ਿਾਲ ਿਰੋ 
 

81.  ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਯਿ ਨ  ਬਣਾਉਣ ਦ  ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਨ 'ਤ ੇਬਰੇਿ ਅਿਿਸਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹ ੀਂ ਹਨ: 

a  ਇਹ ਯਿ ਨ  ਬਣਾਉਣਾ ਿਰਾਈਵਰ ਦ  ਕਜੰਮੇਵਾਰ  ਨਹ ੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਰਿੇ ਐਿਿਸਟਮੈਂਟ ਕਵੱਚ ਹਨ 

b.  ਹਰ 24 ਘੰਕਟਆੀਂ ਕਵੱਚ ਇੱਿ ਵਾਰ 

c.  ਿਦੋਂ ਤੁਸ ੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹ ੋਕਿ ਬਰੇਕਿੰਿ ਨਾਿਾਫ਼  ਹ ੈ

d.  ਹਰ ਵਾਰ 
 

82.  ਿੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੇਿਰ ਟਰੇਲਰ ਦ  ਉਪਰਲ  ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਪੰਿਵੇਂ ਪਹ ਏ ਦੇ ਕਵਚਿਾਰ ਿੋਈ ਥਾੀਂ ਕਦਖਾਈ ਕਦੰਦ  ਹੈ, ਤਾੀਂ ਇਹ 

ਦਰਸਾਉ ੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ: 

a  ਲੈਂ ਕਿੰਿ ਿੇਅਰ ਉਠਾਇਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹ ੈ

b.  ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਤਆਰ ਹ ੈ

c.  ਿੋੜਨਾ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹ ੈ

d.  ਜੋੜਨਾ ਸੁਰੱਨਖਅਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ 
 

83.  ਇਸ ਕਚੰਨਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹ:ੈ 

a  ਟਰੱਿ ਹਰ ੇਰਸਤ ੇ

b. ਿੋਈ ਭਾਰ  ਟਰੱਿ ਨਹ ੀਂ 

c.  ਕਸਰਫ਼ ਟਰੱਿ 

d.   ਰਕੱਾਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ 
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84.  ਇਸ ਕਚੰਨਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹ:ੈ 

a  ਲਾਈਟਾੀਂ ਚਮਿਣ ਵੇਲੇ ਿਰਾਈਵਰਾੀਂ ਨੰੂ ਅੰਦਰ ਨਹ ੀਂ ਿਾਣਾ ਚਾਹ ਦਾ 

b.  ਫਲੈਸ਼ ਹੋਣ 'ਤ ੇਕਨਰ ਖਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਕਿਆ 

c.  ਸਾਰ ੇਵਾਹਨਾੀਂ ਨੰੂ ਕਨਰ ਖਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਹ ੈ

d.  ਲਾਈ ਾਾਂ ਚਮਕਣ 'ਤ ੇਸਾਰੇ  ਰਕੱਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਨਨਰੀਖਣ ਸ ੇਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਨਰਪੋਰ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 
 

85.  ਇਸ ਕਚੰਨਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹ:ੈ 

a  ਿੇਿਰ ਭਾਰ ਵੱਿ ਕਦੱਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਤਾੀਂ ਟਰੱਿ ਕਨਰ ਖਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰੂ ਕਰਪੋਰਟ ਿਰੋ 

b.  ਇੱਕ ਪੁਲ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਲੱ ਵਾਹਨ ਦਾ ਭਾਰ 

c.  ਕਸਰਫ਼ ਪੋਸਟ ਿ ਤੇ ਵਜਨ ਤੋਂ ਵੱਿ ਵਾਹਨ ਹ  ਅੱਿੇ ਵਿ ਸਿਦੇ ਹਨ 

d.  ਰਟੂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰ 
 

86.  ਉਹ ਕਵਅਿਤ  ਕਿਸ 'ਤੇ ਓਵਰਲੋਿ ਵਾਹਨ ਲਈ ਅਪਰਾਿ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹ ੀਂ ਲਿਾਇਆ ਿਾ ਸਿਦਾ ਹੈ: 

a  ਿਰਾਈਵਰ 

b.  ਭੇਿਣ ਵਾਲਾ 

c.  ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ 

d.  ਆਪਰੇਟਰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰੋ ਹਿਰ ਹਲਖਤੀ ਟੈਸਟ। ਕਨੇੈਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਹਨਕ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹਿਿਤਰ ਿੈ। ਪਤਾ: 7990 ਕਨੇੈਡੀ 
ਰੋਡ ਦੱਖਣੀ, ਿਰੈਂਪਟਨ ਫਨੋ 905-455-5445  

ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਿਾਂ। ਛਟੋੀਆਂ ਹਕਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। 
 ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਹਵੱਚ ਤੁਿਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਹਕਉਂਹਕ ਅਸੀਂ TTSAO ਪਰਵਾਹਨਤ ਿਾਂ।  

ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਿਾਡੀ ਸਵੇਾ ਕਰਦੇ ਿਾਂ - ਿਰੈਂਪਟਨ ਗੈਲਿ ਵੁੱ ਡਸਟਾਕ ਅਤ ੇਹਵਿੰਡਸਰ। 
 

 

ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 


