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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 

۔حصار کریںنہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر ان بطور متبادل  
 
 

 
 

 معلومات
 

اس مواد کے بارے میں انکوائری ہانگ کانگ کنسڻرکشن انڈسڻری ڻریڈ ڻیسڻنگ 
.سینڻرمیں کی جا سکتی ہے  
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  قانون کے مطابق تعمیراتی جگہ پر داخل ہونے والے کارکن کو الزماً یہ پہننا چاہئے۔ .1
a. ایک سخت ڻوپی 
b. سوتی دستانوں کی جوڑی 
c. ربڑ کے دستانے 
d. حفاظتی بیلٹ 

 
آتش گیر خطرناک اشیاء کے قیام کے دوران الئسنس کے لئے درخواست کون سا محکمہ  .2

 دیتا ہے؟
a. آگ بجھانے کا محکمہ 
b. محکمہ محنت 
c. ہانگ کانگ پولیس فورس 
d. محکمہ ہاؤسنگ 

 
 ہے؟  ہوتا ی خصوصیت کا حاملیہ کس قسم ک لز پر چپساں ہوں تواگر ذیل کیمیکل لیبل، کیمیک  .3

a. ذہریال 
b. نقصان ده 
c. آتش گیر 
d. دھماکہ خیز 

 
 
 

 اگر ذیل کیمیکل لیبل، کیمیکلز پر چپساں ہوں تو یہ کس قسم کی خصوصیت کا حامل ہوتا ہے؟  .4
a. ذہریال 
b. نقصان ده 
c. آتش گیر 
d. دھماکہ خیز 
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دہرے سائز  ہاتھ سے مالوٹ کئے گئے وارنش کے مالپ کے ساتھ  میں سے کون سے موادان  .5
 کے فِلر کو خشک کرنے میں تیز ترین ہے؟

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

 
پر پینٹ کرنے کی ضرورت ہو تو ان میں سے کون سے مواد  (ڻسیرا) اگر کسی کو مکعب ڻائل .6

 چپڻا کرنے کے لیے موذوں ترین ہیں۔پینڻنگ کی سطح کو 
a. جوڑنے والی لئی 
b. جوڑ کا مرکب 
c. سفید گلیو دہرے سائز کا فلر 
d. ڻائل فلر 

 
تازه تازه پالسڻر کی گئی دیوار کے لیے سفید گلیو دہرے سائز کے فلر کی آمیزش میں عموماً سفید  .7

 گلیو کو چپکانے کے لیے استعمال کی اصل وجہ یہ ہے کہ
a.  آسان ہےسفید گلیو تک رسائی 
b. سفید گلیو صفائی کے لیے آسان ہے 
c.  ہے تھ مالپ کی نسبت زیاده ہوتاوارنش کے ساکا گاڑھا پن آمیزش 
d. سفید گلیو کے ساتھ مالیا گیا مرکب با آسانی سیپونیفیکیشن (صابن سازی) کی وجہ نہیں  بنتا 

 
 پینٹ کے لیے باالئی تہہ کی پڻین سطح پر الگنے کے لئے انتہائی موذوں ہے۔ .8

a. لکڑی 
b. بورڈ  پی وی سی 
c. بے زنگ فوالد 
d. سیمنٹ کا پالستر 

 
 ہاتھ سے وارنش کے ساتھ ڈبل سائز کی آمیزش کر کے وارنش کا مقصد ہے .9

a. چمک میں اضافہ 
b.  خشک کرنے کا وقت کم کرنا 
c. بطور خشک کرنے کا ایجنٹ استعمال 
d. فلر کی چپکنے کی طاقت  کے لئے بطور لیس کام کرنا 
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 جپسم بورڈ کے جوڑوں پر جوڑ جوڑنے کی کاغذی ڻیپ کا کیا کام ہے؟ .10
a. چمک میں اضافہ 
b. فلر کی لچک میں اضافہ 
c. فلر کے خشک ہونے کے دورانیے میں کمی 
d. جپسم بورڈ کے جوڑوں میں دراڑ کی مزاحمت مضبوط بنانے کے لیے 

 
ذیل میں کون سے عالمات کنکریٹ کو ظاہر کرتی  .11

 ہیں؟
a. A 
b. B 
c. C 
d. D 

 
 

  دہرا سائز جسے لمبے عرصے لئے محفوظ کیا گیا ہے، ذیل ہوگا .12
a. بدبو دار اور چکنائی واال 
b. بدبودار اور میڻھا 
c. خشک اور بخاراتی 
d. خشک اور مالئم 

 
 پانی شامل کرنے کے بعد ڻائل فلرآمیزش استعمال کرنے میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ .13

a. 2-3  گھنڻے 
b. 7-8  گھنڻے 
c. 9-10  گھنڻے 
d. 11-12 گھنڻے 

 
 ذیل میں سے کس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے؟ بورڈ کے درمیان جوڑ کوپالسڻر  .14

a. پالسڻر میں اخبار چپکا کر 
b. کوئی شے نہ چپکا کر 
c. پالستر پر کاغذی تولیہ چپکا کر 
d. پالستر پر کاغذی ڻیپ چپکا کر 
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 کام آتا ہے ذیل ہے۔جپسم پاؤڈر کا اہم جزو جو جوڑوں کو پُر کرنے کے  .15
a. کیلشیم کاربونیٹ 
b. کیلشیم سلفیٹ 
c. کیلشیم آکسائیڈ 
d. ) آئرنIIIآکسائیڈ ( 

 
 دور کر سکتا ہے؟چکنائی ذیل میں سے کون سا پرائمرز لکڑی کی سطح پر لگائی گئی  .16

a. چپڻا اینیمل پرائمر 
b. ایسفالٹ پرائمر 
c. ایلو مینئم پرائمر 
d. اینڻی فولنگ پینٹ 

 
 کس قسم کے اوزار کا استعمال کیا جانا چاہئے؟ سطح اور دراڑیں پر کرنے کے لیے .17

a. رنگ کرنے کی کھرپی 
b. فلنگ کے لیے فوالدی پلیٹ 
c. پینٹ کی کھرچنی 
d. باال تمام 

 
 بازار سے خریدے گئے رنگ ساز کھرچن کی عام طور پر چوڑائی ہوتی ہے۔ .18

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

 
 ایک رنگ ساز کو ذیل میں سے کون سے حفاظتی طریقہ مشق پر عمل کرنا چاہئے؟  .19

a. کام کے دوران سگریٹ نوشی منع ہے۔ 
b. آتش گیر مصنوعات کو آگ سے دور رکھیں حفاظتی تدابیر اپنائیں 
c. حادثات سے بچاؤ کے لئے مناسب احتیاطی تدابیر اپنائیں 
d. باال تمام 
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 کی خالف ورزی پر ذیاده سے زیاده سزا ہے۔ 9رڈیننس کی شق انسداد رشوت آ .20
a. 10 سال قید کی سزا 
b. 20 سال قید کی سزا 
c. $10,000  سال قید کی سزا 1جرمانہ اور 
d. $500,000  سال قید کی سزا 7جرمانہ اور 

 
 -اختتام پرچہ-


