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 اظہار ال تعلقی
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کے  یالجثہ برما کار یم  عظمندرجہ ذیل میں سے کس صورت حال کے دوران کار گزار کو چاہیئے کہ ۔ 1

 استعمال کرے؟ر ہتھوڑے کا بڑے بمبا

 

(a)  سخت پتھر کی برما کاری کے دوران 

(b)  برما کاری کے بیرم کے الجھنے کے دوران 

(c)   قطر کو بڑا کرنے کی ضرورت پڑےجب برماکاری کے سوراخ کے 

(d)  جب برمانا مکمل طور پر سوراخ کے اندر دھنس جائے 

 

 

 کتنے حصے ہوتے ہیں؟ میں ےعام طور پر، برمانے کے سر۔ 2

 

(a)  دو حصے، بشمول برمانا اور برمانے کا بیرم 

(b)  تین حصے، بشمول برمانا، برمانے کا بیرم اور اسطوانہ 

(c)   مالنے واالپیچ چار حصے، بشمول برمانا، برمانے کا بیرم، اسطوانہ اور 

(d)  یںنہ بھی یسے کوئ یںمندرجہ باال م 

 

 

 ؟کے صفائی کے نظام کی شروعات کرنی چاہئے یالجثہ برما کار یم  عظکار گزار کو کب ۔ 3

 

(a)   کردیا جائے عمل کو بندی گہرا ہوجائے اور برما کاری کے کافجب برماکاری کا سوراخ 

(b)  کاری سے پہلے برما 

(c)  برماکاری کے کام کو ختم کرنے کے بعد 

(d)  برماکاری کے بازو کے چھوڑدینے کے بعد 
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  تصویر 1
. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 کیا کہالتا ہے؟ Iمیں حصہ  1۔ تصویر 4

 

(a)  برماکاری کا اسطوانہ 

(b)  برما کاری کے بیرم کے توازن کو برقرار رکھنے واال آلہ 

(c)   زیادہ دباؤ والی تیل کی نلی 

(d)  برماکاری کا بیرم 

 
 

 کیا کہالتا ہے؟ IIمیں حصہ  1۔ تصویر 5

 

(a)  برماکاری کا اسطوانہ 

(b)  زیادہ دباؤ والی تیل کی نلی 

(c)   برما کاری کے بیرم کے توازن کو برقرار رکھنے واال آلہ 

(d)  برماکاری کا بیرم 
 
 
 

. 
III. 

IV 
II. I. 
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 کیا کہالتا ہے؟III میں حصہ 1۔ تصویر 6

 

(a)  برما کاری کے بیرم کے توازن کو برقرار رکھنے واال آلہ 

(b)  زیادہ دباؤ والی تیل کی نلی 

(c)   برماکاری کا بیرم 

(d)   اسطوانہبرماکاری کا 
 
 

 کیا کہالتا ہے؟ IV میں حصہ 1۔ تصویر 7

 

(a)   زیادہ دباؤ والی تیل کی نلی 

(b)  برماکاری کا اسطوانہ 

(c)   برما کاری کے بیرم کے توازن کو برقرار رکھنے واال آلہ 

(d)  برماکاری کا بیرم 
 
 

 

 ؟کے برمانوں کی مرمت کا کیا مقصد ہوتا ہے یالجثہ برما کار یم  عظ۔ 8

 

(a)   سخت پتھر کی برماکاری کے وقت برماکاری کے دورانیہ کو کم کردیتا ہے 

(b)  برمانے کے اندر سوراخ کی تعداد کو بڑھادیتا ہے تاکہ صفائی میں مدد مل سکے 

(c)   برمانے کی تبدیلی میں کمی کردیتا ہے 

(d)  سے منسلک کام  برمانے کے ناپ کو ضرورت سے کم کرنے سے اجتناب کیجئے ورنہ یہ دھماکے

 کو بند کردے گا

 

 

 ؟رت سے کم ہو تو اس کا اہم نقصان کیا ہے جب برمانے کے بیرم کا قطر برمانے کی معیاری ضرو۔ 9

 

(a)   برمانے کا بیرم با آسانی ٹوٹ جاتا ہے جب اس پر زیادہ دباؤ لگتا ہے 

(b)   نقصان پہنچتا ہےبرمانے کا اسطوانہ زیادہ دباؤ کے زیر اثر آجاتا ہے اور پیچ کو 

(c)   برما نے کے بازو پر دباؤ کو ضابطے میں النا اور بڑھانا مشکل ہوجاتا ہے 

(d)  صفائی میں مشکل پیش آتی ہے کیونکہ برمانے کے بیرم کے اندر پانی کے سوراخ پرکج روی پیش

 آجاتی ہے  
 
 

 ؟ رنی چاہئےکار گزار کو بمباری کے نقشے میں برمانے کے زاویے کی کیوں پیروی ک۔ 10

 

(a)   کار گزار کو اجازت دیتا ہے کہ خطرناک کام کے مقام پر کام کرنے سے اجتناب کرے 

(b)  بمباری کے بعد پتھر کے حجم کو ضابطے میں التا ہے 

(c)   کار گزار کی کاریگری کا امتحان لیتا ہے 

(d)  بمباری کے رخ کو درستی سے ظابطے میں التا ہے 
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جب برمانے کے بازوکا کسی اور شے سے تصادم ہوتا ہے تو برمانے کے بازو کو ضابطے میں رکھنے ۔ 11

 ؟واال سگنل روشن ہوجاتا ہے،مندرجہ ذیل میں سے کیا درست ہے 

 

(a)   صفائی کے نظام کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے 

(b)  ایمرجنسی اسٹاپ سگنل کو مرتب کرنے کی ضرورت ہے 

(c)  ضرورت ہے یاعداد و شمار کو دوبارہ درج کرنے کعلومات سے محروم، برماکاری کی م 

(d)  کمپیوٹر کا پرزہ خراب ہوگیا ہے 

  

 

کے استعمال سے پہلے کن چیزوں کا جائزہ لینا ی الجثہ برما کار یم  عظ حفاظتی ضمانت کے کے لئے،۔ 21

 ؟ضروری ہے 

 

I. کا مقام یالجثہ برما کار یم  عظ 

II. پانی کے دباؤ کا نظام 

III. خطرے کی خبر دینے واال نظام 

IV. مواصالتی آلہ کی کار گزاری  

 

(a)  I, II 

(b)  II, III 

(c)  I, IV 

(d) II, III, IV 
 
 

کی زیادہ دباؤ والی تیل کی نلی کی تبدیلی کے وقت، کس بنیادی حفاظتی سامان کی  یالجثہ برما کار یم  عظ۔ 31

 ؟ضرورت ہوتی ہے

 

(a)  آگ بجھانے کا آلہ 

(b)  ماسک 

(c)  حفاظتی چشمہ 

(d)  مندرجہ باالمیں سے سب 

 

 

 ؟کار گزار برماکاری کے صحیح زاویے کو کیسے ظابطے میں التا ہے۔ 41

 

(a)  برماکاری سے پہلے زاویے کی مسطر سے پیمائش لے کر 

(b)  اور برماکاری کے بازو کے درمیان زاویے کی پیمائش لے کر یالجثہ برما کار یم  عظ 

(c)   کے دوران دیگر کار گزار کے اشارے کے مطابقبرماکاری 

(d)  میں کنٹرول پینل پر شائع ہونے والی معلومات کے مطابق یالجثہ برما کار یم  عظ 
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 برماکاری کے بازوں کو جوڑنے کے دوران، کس بنیادی معلومات کا پتہ ہونا الزم ہے؟۔ 51

 

(a)  زیادہ دیر تک تیل کی نلی کو گریز کرنا 

(b)  برماکاری کے بازوں کو ا فقی سمت میں جاری رکھنا 

(c)  اس مقام کا چناؤکرنا جو کافی چوڑی ہو جہاں برماکاری کے بازوں کو کھینچا جاسکے 

(d)  نابرماکاری کے بازوں کے توازن کو جاری رکھ 

 

 

 کار گزار برماکاری کے سوراخ کی تعداد، گہرائی اور مقام کا تعین کیسے کرتا ہے؟۔ 61

 

(a)   کے مطابق یکارڈر کےروزانہ کام 

(b)  سروے کے نمبروں کے مطابق 

(c)  نگران کار کے فیصلے کے مطابق 

(d)  زمینی انجینئرکی تصدیق شدہ دستاویز کے مطابق 

 
 

 کیا کار گزار برماکاری کے سوراخ کے زاویے کا خود سے تعین کرسکتے ہیں؟۔ 71

 

(a)  کوئی بنیاد نہیں 

(b)  گزار کرسکتے ہیں جی ہاں، کار 

(c)  نہیں، خاکہ کے نقشے کے مطابق ہونی چاہئے 

(d)   نہیں، کیونکہ کار گزار کو جنتر کی طرف بار بار نہیں جانا چاہئے 
 
 

 برماکاری کے مقام پر نشان زدہ کئے گئے برماکاری کے لیبل کا کیا استعمال ہے؟۔ 81

 

(a)  جنتر کے مقام کی نشاندہی 

(b)  راخ کے درمیان فاصلے کا تعینبرماکاری کے سو 

(c)  برماکاری کے بعد نتائج کی عکاسی 

(d)  کار گزار کو برماکاری کے مقام کا صاف طور پر دکھانا
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  برماکاری کے سوراخ کی گہرائی کا تعین کرسکتا ھرے پتھر پر کام کے دورانھرب  کیا کار گزارعارضاً ب  ۔ 91

 ؟ہے

 

(a)  جی ہاں، کوینکہ کار گزار کو پیشہ ورعلم حاصل ہے 

(b)   اور نگران کار سے گفتگو کرنی  تجربہ ہونا چاہئے کار گزار کے پاس خاطر خواہجی ہاں، لیکن

 تاکہ خطرے کو کم کیا جاسکے چاہئے 

(c)  نہیں، اس سے کام کے بوجھ میں تبدیلی آئے گی 

(d)  اس کے کہ خطرے کا مقام بڑا ہے نہیں، سوائے 
 
 

 ؟فاصلہ کتنا ہوتا ہے محفوظبرماکاری کے بازو اور زیادہ وولٹیج والی کیبل کے درمیان ۔ 20

 

(a)  3 میٹر سے زیادہ 

(b)  6 میٹر سے زیادہ 

(c)  10 میٹر سے زیادہ 

(d)  15 میٹر سے زیادہ 

 

 

کے زاویے سے گھمایا  360چتا ہے جب برماکاری کے بازو کو زیادہ دباؤوالی تیل کی نلی کو نقصان پہن۔ 21

 ؟ ، کیا یہ درست ہےجاتا ہے 

 

(a)  زیادہ دباؤ کے بعد اس کو نقصان پہنچے گاجی ہاں ، 

(b)   ہونی چاہئے کثیفجی ہاں، اس لئے تیل کی نلی کی دیوار زیادہ 

(c)  نہیں، کیونکہ تیل کی نلی مالئم پالسٹک سے بنی ہوئی ہے 

(d)  گھوم سکتا ہے یتک ہ یےکے زاو 180 یادہسے ز یادہکا بازو ز یبرماکار یونکہک یں،نہ 
 
 

  فاصلے کو ضابطے محفوظکار گزار کس طرح برماکاری کے بازو اور برماکاری کے مقام کے درمیان ۔ 22

 ؟ میں رکھ سکتا ہے

 

(a)   کھینچےتک  زیادہ سے زیادہ لمبائیبرماکاری کے بازو کو 

(b)   حد بلندی سے زیادہ نہ کھینچےبرماکاری کے بازو کو برماکاری کے مقام کی 

(c)  برماکاری کے بیرم کی لمبائی کے اوپر منحصر کرتا ہے 

(d)  طاقت پر منحصر ہے برماکاری کے جنتر کی  
 

 

 ؟ سرنگ میں کام کرنے کے لئے کس بنیادی حفاظتی سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ 23

 

(a)   اور ماسکمضبوط ٹوپی 

(b)   ،عکس نما پوشاک اور ماسکمضبوط ٹوپی 

(c)   ،ماسک اور مواصالتی آلہعکس نما پوشاک ، مضبوط ٹوپی 

(d)  پورے جسم کا سازمضبوط ٹوپی، عکس نما پوشاک ، ماسک اور 
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کو لفٹ دینے کے لئے  نے والے مزدوروںچھڑ کے اندر کام کر کیا سامان کو ا ٹھانے والی لفٹ اسکیپ۔ 24

 ؟  ہوسکتی ہے  استعمال

 

(a)   میٹر ہونی چاہئے 2.5ہوسکتی ہے، لیکن لفٹنگ اسکیپ کی حد کم از کم 

(b)  ہوسکتی ہے، لیکن لفٹنگ اسکیپ کو خالی ہونا چاہئے 

(c)   زخمی نہ ہوجائے اور کسی اور شخص کی زیر نگرانی ہو مزدورنہیں ہوسکتی، جب تک 

(d)  بلندی سے خوف ہےیہ ثابت نہ ہوجائے کہ مزدور کو  جب تک ی،ہوسکت یںنہ 
 

 

 

 :کا پتہ لگانے کا مقصد ہے یسروزانہ گ میںسرنگ ۔ 25

 

(a)  یناپر اثر انداز نہ ہونے کا ثبوت د یارہوا کے مع 

(b)  ہوا کی پچکاری کے لئے ہوا کی مقدار کا تعین کرنا 

(c)  اجانچ کرن یک فیصدکی شرح  یجناور آکس یسگ یلیزہر یبھ یکس 

(d)  تعین کرناتعداد کا  یوالے آالت ک ینےسانس ل 

 

 

مہ داری اور شراکت محفوظ رہنے کے لئے اپنی ذکس کو کام میں ،مقام پر حادثات کی کمی کے لئے۔ 26

 داری دکھانی چاہئے؟ 

 

(a)  آجر 

(b)  مالزم 

(c)  آجر اور مالزم 

(d)  محکمہ سیفٹی 
 

 

 ؟ ہے یاکا مقصد ک ینےحصہ ل یںپر حفاظت سے متعلق اجالس م مقامکام کے ۔ 27

 

(a)   ناکر پر عملضوابط حکومتی 

(b)  پر گفتگو کرنا کام کے طرزعمل 

(c)   ابڑھان کو آگاہیحفاظت سے متعلق مزدوروں کی 

(d)   ینااجازت د یسے ختم کرنے ک یکو اپنا کام آسان سیفٹیمحکمہ 
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 ؟ کے دوران کس مندرجہ ذیل طرز عمل کی پیروی کرنی چاہئےویلڈنگ سرنگ میں ۔ 28

 

(a)  میں مزدوروں کو الئق  کم آکسیجن والے ماحولپچکاری کی جائے،  آکسیجن کی زیادہ مقدار میں

 خطرے میں کمی کی جائے 

(b)   کو مطلع  کارنگران کے لئے  ینےکام کو انجام د ی، انتظام یںاطالق کر کا اجازت نامہ ےک کامپہلے

 یںکر 

(c)   محکمہ لیبر کو اطالع کریںویلڈنگ سے پہلے 

(d)  کے اخراج کا فوراً پتہ لگ سکےیس تاکہ گکریں  انے والے آالت کی تعداد میں اضافہگیس کا پتہ لگ 
 

 

 ؟ہے یاک یقہطر یعمل ینمدد کرنے کا بہتر یحادثے سے بچنے کے لئے نئے مالزم ک۔ 29

 

(a)   جائے دیازندگی کا بیمہ 

(b)  یںد ینےپہلے آسان کام انجام د یںانہ 

(c)  ںانہیں جسمانی امتحان پاس کرنے دی  

(d)   تربیت فراہم کریںان کو حفاظتی 
 
 

 

  کم دو کم از یںجس م یںبناتے ہ یوںورکنگ گروپ ک یکہم عام طور پر ا، سرنگ میں کام کے دوران۔ 30

 ؟تے ہیںہو شامل افراد

 

(a)   انحصار کرتا ہےکوئی خاص وجہ نہیں، کام کی ضروریات پر 

(b)  نگران کار کے حکم پر انحصار کرتا ہے یں،خاص وجہ نہ یکوئ 

(c)  رابطہ کرسکتا ہےطور پر  یآنے پر فور یشحادثہ پ 

(d)  ںہی ایک دوسرے کی جانچ پڑتال کرسکتے 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

8 


