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اظہار ال تعلقی
سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو دوبارہ
چھاپہ ,تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مقصد کے لئے نہیں کیا جا سکتا.
جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے مناسب
کوششیں کی گئی ہیں  ,اس کے باوجود سی آئی سی ہمیشہ قارئین کو جتنا ممکن ہو
اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور
قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو
بطور متبادل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں۔

معلومات
اس مواد کے بارے میں انکوائری ہانگ کانگ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹریڈ ٹیسٹنگ
سینٹرمیں کی جا سکتی ہے.

 ,95یی کوونگ روڈ
آبرڈین
ہانگ کانگ

95, Yue Kwong Road
Aberdeen
Hong Kong

ٹیلی فون:
فیکس (852) 2100 9090 :
ای میل enquiry@cic.hk :
ویب سائٹwww.cic.hk :

(852) 2100 9000
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سی سی آر-اے پالن ،تفصیل اور خاکہ ڈرائنگ کی تشریح
 .1مندرجہ ذیل نشان ہے:
()a

حدود کا نشان

()b

وسطی نشان

()c

سطح کا نشان

()d

گھماؤ کا نشان

 “Q” .2سے ظاہر کردہ سیڑھی کا حصہ ہے:
( )aقدم
( )bسیڑھی کی سمت
( )cسیڑھی کا آگے کو نکال ہوا حصہ
( )dاٹھان

سی سی آر -بی کام کا طریقہ کار
 .3سنگ ریزہ کنکریٹ کی عام طور پر وجوہات ہیں:
( )1کیمیائی کٹاؤ
( )2فطری مداخلت
( )3زیادہ درجہ حرارت اور جالؤ سے متاثر
( )4ناقص معیار کی کنکریٹ کا استعمال
)1, 2, 3 (a
)1, 2, 4 (b
)2,3, 4 (c
)1, 2, 3, 4 (d
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 .4اندرونی چھت یا شہتیر پر کنکریٹ کی مرمرت کے دوران ،اور جب رقبہ بہت وسیع ہو ،آپ
کوکرناچاہئے:
()a

کسی بھی دوسرے مرمرتی کام کی طرح سلوک کرنا

( )bڈھیر کی تشکیل سے بچنے کے لئے کام کی رفتار کو تیز کرنا
( )cمناسب آالت کو ترتیب دینا اور ایک ہی دفعہ میں کام کو مکمل کرنا
( )dانجینئیر یا نگران کار کی ضروریات کے مطابق ،تعمیر کو کسنی سے محفوظ کرنا
اور پھر کام کو شروع کرنا

 .5کنکریٹ کی کٹائی کے دوران ،آپ کو نقصان کرنے سے بچنا چاہئے:
( )aشگاف
( )bکھال سامان
( )cتعفن زدہ کنکریٹ
( )dسالخوں اور پہلے سے موجود مادے کی کنکریٹ میں موجودگی
 .6سالخ کی حفاظتی سطح کی موٹائی ہونی چاہئے:
( )aدستکار کی طرف سے منتخب شدہ
( )bانجینئیر کی طرف سے منتخب شدہ
( )cویلڈر کی طرف سے منتخب شدہ
( )dمرمرت کے کاریگر کی طرف سے منتخب شدہ
 .7انجینیئر کی اجازت کے بغیر ،تمام سالخیں نہیں ہوسکتی:
( )aویلڈڈ
( )bزنگ سے پاک
( )cتیل سے پاک
( )dصاف
 .8مسالے کو گھسانے والی جگہ کے ساتھ سب سے پہال برتاؤ ہونا چاہئے:
( )aپتلے گندھک کے تیزاب سے چھڑکنا
( )bچکنا کرنے والے تیل کی لگوائی
()c

تمام اچھی حالت اور مجسم سامان کو چیر کردینا

( )dتمام زنگ شدہ اور کھلے سامان سے پاک کرنا
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 .9ریت کے مسالے کو بھرنے سے پہلے سالخوں کی پشت پر فلنگ کا مقصد ہوتا ہے:
( )aکام کی مشکالت میں اضافہ کرنا
( )bبار بیس آئل کو لگانے میں آسانی پیدا کرنا
( )cکیورنگ کمپاؤنڈ کو لگانے میں آسانی پیدا کرنا
( )dسالخوں میں شگاف کو کم کرنا
 .10ریت کے مسالے کو بھرنے کے بعد مندرجہ ذیل میں سے کس کی مزید ضرورت پیش آتی ہے؟
( )aکیو رنگ
( )bتپش سے خشک کرنا
( )cتیل کو چھڑکنا
( )dدھوپ میں کھال رکھنا
سی سی آر – سی

سازوسامان کا موزوں استعمال اور برتاؤ

 .11سالخوں کی پشت پر زنگ کے نشانات کا جائزہ لینے کے لئے ،آپ کو استعمال کرنا چاہئے:
( )aدور بین
( )bکیمرہ
( )cجائزہ لینے واال شیشہ
( )dانگلیوں کے ساتھ چھونا
 .12ایپوکسی کے عالوہ ،عام بار بیس آئل بھی استعمال کرتا ہے
( )aٹائل سریش
( )bروغن آب رنگنا
( )cسیمنٹ کی قسم واال بار بیس آئل
( )dبغیر سیمنٹ کی قسم واال بار بیس آئل
 .13کنکریٹ کی مرمت کے لئے تمام سازوسامان کو ہونا چاہئے:
( )aمہنگا
( )bسستا
( )cکاریگر کے ہنرکے مطابق
( )dانجینیئر کی طرف سے پہلے سے منظور شدہ
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 .14بچے ہوئے جوڑنے والے کمپاؤنڈ کے ساتھ کیا کرنا چاہئے جو وقت کی حد سے تجاوز کرچکا
ہے؟
( )aاستعمال کرتے رہنا چاہئے
( )bمستقبل میں کہیں استعمال کرنا چاہئے
( )cاستعمال کرنے سے پرہیز کرناچاہئے
( )dبعد میں استعمال کرنا چاہئے
 .15مخلوط کرنے کے بعد ،کس وقت سیمنٹ جوڑنے والے کمپاؤنڈ کا استعمال کرنا چاہئے؟
( )aاثر ختم ہوجانے کے بعد
( )bمخصوص وقت کے اندر اندر
( )cکام کی تکمیل کے بعد
( )dریت کی مسالے کو بھرنے کے بعد

سی سی آر -ڈی حفاظتی اقدامات
 .16قانون کے مطابق کارکن تعمیراتی مقام میں داخل ہونے کے وقت پہنے گے:

( )aسوتی کپڑے کے دستانے
( )bپالسٹک کے دستانے
( )cحفاظتی ہیلمٹ
( )dحفاظتی کمر بند
 .17جب کوئی شے آنکھوں میں چلی جائے ،تو آپ کو کرنا چاہئے:
( )aہاتھ کے پشت سے آنکھیں رگڑیں اور دبائیں
( )bفوری طور پر حفاظتی چشمے کو پہنیں
( )cپانی سے آنکھوں کو دھوئیں
( )dآنکھوں کو بند کریں اور مدد کے لئے پکاریں
 .18کام کے چبوترے پر نصب ٹو بورڈ کی اونچائی کم از کم ہونی چاہئے
( 125 )aملی میٹر
( 150 )bملی میٹر
( 175 )cملی میٹر
( 200 )dملی میٹر
4
)CCR (Urdu

 .19مندرجہ ذیل میں سے کونسے کام کے ماحول کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک باآسانی ہوسکتا ہے؟
( )aبغیر ائر کنڈیشنگ کے مقامات
( )bگرم اور مرطوب ماحول
( )cچھت کے بغیر والے مقامات
( )dسخت دھوپ کے بغیر والے مقامات
 .20چڑھائی پر رکھے ہوئے سامان کے ساتھ آپ کب کام کرسکتے ہیں؟
( )aکبھی بھی نہیں کرنا چاہئے
( )bجب آپ منعکس پوشاک پہن لیں گے
( )cپالنٹ آپریٹر کی ہدایت کے مطابق
( )dجب سامان کی نقل و حرکت رک جائ
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