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 اظہار ال تعلقی
 

 دوباره آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کوسی 
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  میشہ, اس کے باوجود سی آئی سی ہ 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
 نہ ہو۔اونچائی ذیل میں کس سے کم 

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

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

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

 
 والے کو سخت ہیٹ (ڻوپی) پہننا درکار ہوتا ہے؟ذیل میں سے کون سی وجہ سے کام کرنے  .3

)a( خوبصورتی کے لئے 
)b( بارش اور ہوا سے بچاؤ کے لئے 
)c( 'سر کو زخمی ہونے سے بچانے کے لئے 
)d( کام کرنے والوں کے مختلف درجات کی نشاندہی کے لئے 

 
 ۔خطر ناک اشیاء کے حوالے سے وارنش کو کس زیل ذمرے میں شامل کیا جاتا ہے .4

)a(   3خطر ناک اشیاء نمبر 
)b(  5 خطر ناک اشیاء نمبر  
)c(  7خطر ناک اشیاء نمبر 
)d( باال میں سے کوئی نہیں 

 
 جپسم پاؤدر کا اہم جزو جسے جوڑ بھرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ .5

)a( کیلشئم کاربونیٹ 
)b( کیلشئم سلفیٹ 
)c( کیلشئم آکسائیڈ 
)d(  آئرن(III)  آکسائیڈ 

 



2 
TPP (Urdu) 

 

سفید چونے کے پتھر کا اہم جزو جسے عام طور پر جوڑ بھرنے کے لیے استعمال کیا جاتا  .6
 ہے، یہ ہے

)a( کیلشیم سلفیٹ 
)b( کیلشیم کاربونیٹ 
)c( کیلشیم آکسائیڈ 
)d( ایلومینیم آکسائیڈ 

 
 دہرا سائز جسے لمبے عرصے کے لیے محفوظ کیا جائے یہ ہوجائے گا .7

)a(  بخاراتی شکل میںخشک اور 
)b( خشک اور نرم 
)c( بدبودار اور میڻھا 
)d( بدبودار اور چکنا 

 
دیوار کے پالستر پر ریگ مال گھستے وقت لکڑی (سرخ) ریگ مال کا کون سا درجہ  .8

 روائیتی طور پر استعمال ہوتا ہے؟
 
)a( 40-50 نمبر 
)b(  100-150 نمبر 
)c(  190-200 نمبر 
)d(  230-240 نمبر 

 
 ۔ہوتی ہےوال پیپر پلندے کی عمومی چوڑائی   .9

)a( )19  (ملی میڻر 485انچ 
)b( )21  (ملی میڻر 535انچ 
)c( )23  (ملی میڻر 585انچ 
)d( )25  (ملی میڻر 635انچ 
 

 
 ۔ہوتی ہے لمبائیوال پیپر پلندے کی عمومی   .10

)a( 5 ) فٹ) 16.5میڻر 
)b( 10 ) فٹ) 33میڻر 
)c( 15 ) فٹ) 49.5میڻر 
)d( 20 ) فٹ) 66میڻر 
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 ۔پیپر لگانے سے پہلے دیوار پر استعمال ہونے واال پینٹ ہوتا ہےعام طور پر دیوار پر وال  .11
)a( سڑک پر نشانات لگانے وال پینٹ 
)b( زنک کرومیٹ پرائمر 
)c( ڻیکسچر واال کوٹ 
)d( وارنش 

 
  لئی سے منسلک نہیں ہوتا؟  تعمیراتی عمل کے دوران کس قسم کا وال پیپر .12

)a( PVC  وال پیپر 
)b( دھاتی وال پیپر 
)c( مخملی وال پیپر 
)d(  نہیںان میں سے کوئی 

 
ان میں سے کون سے مواد ہاتھ سے مالئے کئے گئے وارنش اور دہرے فلر کی آمیزش کو  .13

 خشک کرنے کا وقت کم کر سکتے ہیں؟
)a( دہرا سائز 
)b( جپسم پاؤڈر 
)c( سفید چونے کا پتھر 
)d( وارنش 

 
ذیل میں سے کون سے لکڑی (سرخ) کے ریگ مال کے نمونے ریت کے زرات کے سب  .14

 سے بڑے قطر کے حامل ہیں؟
)a(  100 نمبر 
)b(  120 نمبر 
)c(  150 نمبر 
)d( 180  نمبر 

 
 ان میں سے کون سے مواد بخارات بن کر بھاپ میں اڑنے میں سست ترین ہیں؟  .15

)a( نیفتھا 
)b( تارپین 
)c( تھنر 
)d( الکحل 
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 وال پیپر لگاتے وقت ان میں سے کون سا طریقہ کار درست ہے؟ .16
)a(  پیپر لگائیں۔دیوار کے وارنش لگے حصے پر پالستر کی سطح پر وال 
)b( دیوار کے ایملشن پینٹ لگے حصے پر پالستر کی سطح پر وال پیپر لگائیں۔ 
)c( دیوار کے ڈسڻیمپر لگے حصے پر پالستر کی سطح پر وال پیپر لگائیں۔ 
)d(  لگے حصے پر پالستر کی سطح پر وال پیپر لگائیں۔ چونے کے پانیدیوار کے 

 
 دنا مشکل ہوتا ہے؟ ذیل میں سے کس چوڑائی کا پینٹ کھرچن بازار سے خری .17

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

 
وال پیپر کے خشک ہوجانے پر اگر بلبلے پائے جائیں تو ایک فرد کو اسے ڻھیک کرنے کے  .18

 لیے کیا کرنا چاہئیے؟
)a( وال پیپر کی تبدیلی 
)b( مزید کسی عالج کے بغیر کڻر کی مدد سے ہوائی بلبلوں کو کاڻنا 
)c(  پیسٹ میں ڻیکا لگا کر، اور پھر ہوائی بلبلوں کو ہموار کر کے 
)d( ہوائی بلبلوں کے ساتھ والے مقامات کو ڈھکنے کے لیے براه راست نئے وال پیپر کا استعمال 

 
 تعمیراتی صنعت میں رشوت لینے کا کوئی واقع ہوتا ہے تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں؟ .19

)a( تعمیرات کا میعار کم ہوتا ہے 
)b( ی ماحول کم ہوتا ہےکاروبار 
)c( ایک اچھا ڻینڈر تخلیق ہوتا ہے 
)d( تعمیرات کی الگت کم ہوجاتی ہے 

 
 کی خالف ورزی پر زیاده سے زیاده جرمانہ ہوتا ہے۔ 9انسداد رشوت آرڈیننس کی دفعہ  .20

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

اختتام پرچہ    - - 


