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 اظہار ال تعلقی
 

 دوباره سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو
نہیں کیا جا سکتا.  کسی بھی مقصد کے لئے چھاپہ, تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا

جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے مناسب 
قارئین کو جتنا ممکن ہو  , اس کے باوجود سی آئی سی ہمیشہ کوششیں کی گئی ہیں

اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشوره طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور 
قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو 

۔صار کریںنہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انح بطور متبادل  
 
 

 
 

 معلومات
 

اس مواد کے بارے میں انکوائری ہانگ کانگ کنسڻرکشن انڈسڻری ڻریڈ ڻیسڻنگ 
.سینڻرمیں کی جا سکتی ہے  
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باڑ ایسی جگہوں پر لگائی جائیں جو بلندی سے انسانوں کے گرنے کی وجہ بنے۔ اس کی  .1
 ۔اونچائی ذیل میں کس سے کم نہ ہو

)a( 300 ملی میڻر 
)b( 600  ملی میڻر 
)c( 900  ملی میڻر 
)d( 1200 ملی میڻر 

 
کے اجراء کے بعد مقرر کرده انسپیکڻر کی جانب سے ائیر کمپریسر کا دوباره  فڻنس کی سند .2

 معائنہ کب ہوتا ہے؟
)a(  ماه 6اندرون 
)b(  ماه 12اندرون 
)c(  ماه 18اندرون 
)d(  ماه 26اندرون 

 
  اسکرٹ بورڈ پر مچان نصب کرنے کا مقصد  .3

)a( ظاہری شکل کو بہتر بنانا ہے 
)b(  پانی کے رساؤ سے بچاؤ 
)c( اوزار اور سامان کو گرنے سے بچانا 
)d( باال بیان کرده میں کوئی نہیں 

 
  اگر آپ کی آنکھ میں کوئی ذره چال جائے تو آپ کو چاہئے .4

)a( اپنے ہاتھ کے پچھلے حصے کو آنکھ مسلنے اور دبانے کے لئے استعمال کریں 
)b( فوری حفاظتی چشمہ پہنیں 
)c( اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کریں اور مدد کے لیے پکاریں 
)d( پانی سے اپنی آنکھیں دھوئیں 

 
ذیل میں سے کون سے لکڑی (سرخ) ریگ مال کے نمونے ریت کے ذرات کے سب سے بڑے  .5

 قطر کے حامل ہیں؟
)a( 100 نمبر 
)b(  120 نمبر 
)c(  150 نمبر 
)d(  180 نمبر 
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 ان میں سے کون سا محلول بخارات بن کر اُڑ جانے میں ُسست ترین رفتار کا حامل ہے؟ .6
)a( الکحل 
)b( تارپین 
)c( تِھنر 
)d( مڻی کا تیل 

 
 ان میں سے کون سا پینٹ خشک ہونے میں ُسست ترین رفتار کا حامل ہے؟ .7

)a( چھڑکاؤ واال پینٹ 
)b( روغنی (اینیمل) پینٹ 
)c( برشنگ  سنہری روغن)الک( 
)d(  کلیئر لیکر 

 
 عام طور پر ہلکے سرخ یا نیلے رنگ میں پائی جانے والی مالوٹ شده الکحل کا ایک کام  ذیل ہے۔ .8

)a( اس کی بخارات بن کر اڑ جانے کی خاصیت میں اضافہ 
)b( حل ہونے کی صالحیت میں اضافہ 
)c(  مائع کو جزب کرنے کی صالحیت میں کمی 
)d(  کرانا کہ اسے پینا نہیں ہےلوگوں کو یہ یاددہانی 

 
 ان میں سے کون سا سامان رنگ سازی کے لیے استعمال نہیں ہوتا؟ .9

)a( تیل مال پینٹ 
)b( روغن 
)c( خون کا سائز 
)d( شفاف سرخ 

 
ان میں سے کون سا موم روغن سے داغ، نا ہمواری اور حل نہ ہونے والے ذرات دور کرنے کے  .10

 لیے موذوں ہے؟
)a( کھردرا مرکب 
)b( گندھا ہوا موم 
)c( مائع موم 
)d( مومی پالش 
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 قوس قزح میں ان میں سے کون سا رنگ مختصر ترین طول موج رکھتا ہے؟  .11
)a( سرخ 
)b( پیال 
)c( ہرا 
)d( جامنی 

 
 کرنے دینا ہے یلروغن کی سطح کو ذ یپالش کرنے کا بنیادی کام سنہر .12

)a( چمک کم کرنا 
)b( سختی میں اضافہ 
)c( مزید ہموار بنانا 
)d(  چپچپاہٹ میں اضافہ کرنا 

 
 سے کون سا معاون سامان پینٹ کو نرم کرنے میں مدد دیتا ہے؟ان میں  .13

)a(  خشک ایجنٹ 
)b( ہارڈنر 
)c( اینڻی فنگس محلول 
)d( پالسڻرائزر 

 
 فاف سنہری روغنی پینٹ کی سطح پھولنے کی وجہ ہے۔ش .14

)a( پینٹ کی موڻی تہہ 
)b( درجہ حرارت کا بہت زیاده ہونا 
)c( پینٹ کے اندر نمی ہونا 
)d( پینٹ میں بلبلوں کی موجودگی 

 
 ؟پرائمری رنگوں (نیال اور پیال) کے یکساں نسبت میں مالپ کے بعد کون سا رنگ سامنے آتا ہے .15

)a( جامنی 
)b( سبز 
)c( نارنجی 
)d( سیاه 
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 کے کون سے گروه کا مالپ نہیں کیا جا سکتا؟ ٹذیل میں سے پین .16
)a( گالس لیڻیکس پینٹ اور آئل پینٹ 
)b(  آئل پینٹ اوروارنش 
)c( ڻیکسچر لیڻیکس پینٹ اور ایملشن پینٹ 
)d( کلیئر لیڻکس پینٹ یا برشنگ لیکر 

 
 کون سے پینٹ کے کھرچن کی چوڑائی کو بازار سے خریدنا مشکل ہے؟ذیل میں  .17

)a( 1  انچ 
)b( 2  انچ 
)c( 4  انچ 
)d( 7  انچ 

 
 وزنی سامان اڻھانے کے لیے ذیل میں سے کون سے طریقہ کار بہتر ہیں؟ .18

)a( کا خم کم کرنا اڻھانے کے لیے کمر 
)b( مدد کے لیے دیگر تعمیراتی کارکنان کی تالش 
)c( مدد کے لئے مشین کے استعمال کی کوشش 
)d( قوت دکھانے کے لئے اسے اکیال اڻھانا 

 
 تعمیراتی سائٹ کے احاطے میں حاجت کے وقت موذوں جگہ کون سی ہے؟ .19

)a( ان کونےسسن 
)b( ویران سطحیں 
)c( تعمیراتی مقام کے احاطے میں موبائل بیت الخالء 
)d( تعمیراتی سائٹ کے اندر کوئی بھی جگہ 

 
 انسداد رشوت آرڈیننس کے مطابق ''فائدے'' کی تعریف ہے۔ " .20

)a( صرف ذاتی خدمات 
)b( صرف  قرضہ جات 
)c( صرف خدمات اور قرضہ جات 
)d( تحائف، قرضہ جات اور خدمات 

 
- م پرچہاختتا - 


