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ار ال تعلقیاظہ  
 

 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  وجود سی آئی سی ہمیشہ, اس کے با 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 

۔نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں 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 

 
اونچائی پر کام کرتے وقت معیاری اسکرٹ بورڈ کو درکار کم از کم اونچائی کیا ہوتی  .2

 ہے؟
a. 2 میڻر 
b. 3 میڻر 
c. 4 میڻر 
d. 5 میڻر 

 
درج ذیل میں سے کون سے ایک وجہ سے کام کرنے والوں کو سخت ڻوپیاں پہننی ہوتی  .3

 ہیں؟
a. لیے خوبصورت لگنے کے 
b. ہوا اور بارش سے بچاؤ کے لیے 
c. سر کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے 
d. کام کرنے والوں کے مختلف درجات کی نشاندہی کے لیے 

 
  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 

 
 ں کا مالپ کیا جا سکتا ہے؟ہوورذیل میں پینٹ کے کون سے گ .5

a.  آئل پینٹاور ایملشن پینٹ 
b. آئل پینٹاور  ایپوکسی کوڻنگ 
c. پولی یوریتھین کوڻنگ  اور ایملشن پینٹ 
d.  پینٹڻیکسچرڈ لیکڻکس پینٹ اور ایملشن 
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ان میں سے کون سے سامان ہاتھ سے بنائے گئے دہرے سائز کے فلر کے ساتھ وارنش  .6
 ؟کم سے کم وقت میں خشک کر سکتا ہےکے مرکب کو تیز ترین شرح سے 

a. دہرا سائز 
b. جپسم پاؤڈر 
c. سفید چونے کا پاؤڈر 
d. وارنش 

 
وه ذیل میں سے کون سی حالت میں ہو  طویل عرصے تک محفوظ رکھا گیا ہےدہرا سائز جسے  .7

 ________جائے گا
a. خشک اور بخارات کی شکل میں 
b. خشک اور نرم 
c. بدبو دار اور میڻھا 
d. بدبو دار اور مڻھائی واال 

 
باال ایملشن پینٹ کا استعمال کرتے وقت کام کے لئے متعلقہ نمی کا کا کون سا درجہ  .8

 موذوں نہیں ہے؟
a. 35% 
b. 45% 
c. 65% 
d. 85% 

 
 ایملشن پینٹ ذیل میں سے کس سطح پر استعمال کے لیے موذوں ہے .9

a. زنگ آلود لوہا 
b. بیرونی ڻائل دیوار 
c. اندرونی دہری سائز کی فلر سطح 
d. بیرونی کنکریٹ کی دیوار 

 
 ؟پرائمری رنگوں (نیال اور پیال) کے یکساں نسبت میں مالپ کے بعد کون سا رنگ سامنے آتا ہے .10

a. جامنی 
b. سبز 
c. نارنجی 
d. سیاه 



3 TPE (Urdu)  

 
 ان میں سے کون سی عالمت کنکریٹ کو ظاہر کرتی ہے؟ .11

a. A 
b. B 
c. C 
d. D 

 
 
 
 
 

ذیل میں سے کون سے لکڑی (سرخ) کے ریگ مال کے نمونے ریت کے ذرات کے سب سے  .12
 بڑے قطر کے حامل ہیں؟

a. 100 نمبر 
b.  120 نمبر 
c.  150 نمبر 
d.  180 نمبر 

 
 (پریمرز) پالسڻرنگ کے لیے قابل اطالق ہے؟ان میں سے کون سا اولیہ  .13

a. فلیٹ انیمل پینٹ 
b. پرائمر ٹیکروم زنک 
c. لکڑی کا مہربند اولیہ پریمیرز 
d. مزاحم مہر پرائمر الکالئن 

 
 م از کم کتنا انتظار کرناہوتا ہےدھوپ میں ایملشن پینٹ کے دوباره لگائے جانے کے لیے ک .14

a. 2   گھنڻے 
b. 6  گھنڻے 
c.  8  گھنڻے 
d. 9   گھنڻے 

 
 درج ذیل عالمت کسے ظاہر کرتے ہے؟ .15

a. لکڑی 
b. اینڻیں 
c. سیمنٹ کی ریٹ 
d. کنکریٹ 
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 کس ایک میں بیان کیا جا سکتا ہے روغن کے رنگوں کو ذیل میں .16
a. سرخ یا غیر سرخ 
b. رنگ یا بے رنگ 
c. پیال یا غیر پیال 
d. نیال یا غیر نیال 

 
استعمال کرتے وقت رو برش کے عالوه ان میں سے کون سے اوزار استعمال  پینٹایملشن  .17

 کئے جا سکتے ہیں؟
a. بانس کی جھاڑی 
b. دھونے کا سفید برش 
c. پروں سے بنا ہوا برش 
d. متعدد کام کرنے واال برش 

 
                 ئی ہےاپینٹ کھرچن کی عمومی چوڑ بازار سے الئے گئے .18

a. 1  انچ 
b. 2  انچ 
c. 3  انچ 
d.  باال تمام 

 
درج ذیل میں سے کون سا بیان انسداد رشوت آرڈیننس کی خالف ورزی کے دفاع کے لئے  .19

 استعمال کیا جا سکتا ہے؟  
a. ایک فرد تعلیم جاری رکھنے کے لئے بذات خود فیس ادا کرتا ہے۔ 
b. ایک فرد بذات خود کھانے کی فیس ادا کرتا ہے۔ 
c.  کرتا ہے۔ایک فرد ایتھلیڻک سرگرمیوں کے لئے بذات خود اخراجات ادا 
d.  ایجنڈے کا سیٹ اور پیشہ ورانہ مشق۔ رشوت لینے والے کو یہ کام کرنے کا حقیقی اختیار نہیں

 ہے۔
 

کی خالف ورزی کے نتیجے میں ذیاده سے زیاده  9انسداد بدعنوانی آرڈیننس کی شق  .20
   سزا ہے

a. 10 سال قید 
b. 20 سال قید 
c. $10,000  سال قید کی سزا 1جرمانہ اور 
d. $500,000  سال قید کی سزا 7جرمانہ اور 

 
 
 
 

-اختتام پرچہ-  
 


