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 اظہار ال تعلقی
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پالنٹ اور سازوسامان کا کارگزار (ضربی پائل) انڻرمیڈیٹ ڻریڈ 

 ڻیسٹ تحریری موک ڻیسٹ پیپر

 علمی ڻیسٹ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            :      امیدوار کا نمبر
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  نوٹ برائے امیدواران:
 

 ۔ ()کے ساتھ والے خانے میں ڻک کا نشان لگائیںبراه کرم سوال کے سب سے موزوں جواب 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 



IPE (Urdu) 2 

A اوزار و سامان 
 
 
 ؟نہیںمندرجہ ذیل میں سے کونسی قوت ارتعاشیہ ہتھوڑے کو چالنے کے قابل  .1

)a( آبی قوت 
)b( ڈیزل 
)c( برقی قوت 
)d( کیمیائی تبدیلی 

 
 
 
 

 

)1خاکہ (  
 

 کے درست نام کا انتخاب کیجئے۔ "A) میں پائلنگ مشین کے حصہ "1براه کرم خاکہ ( .2
)a( ضربی پائل 
)b( عقب پتوار 
)c( لیڈر 
)d( ترتیب پذیربریسنگ 

  

B 
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 کے درست نام کا انتخاب کیجئے۔ "B) میں پائلنگ مشین کے حصہ "1براه کرم خاکہ ( .3
)a( ضربی پائل 
)b( عقب پتوار 
)c( لیڈر 
)d( ترتیب پذیربریسنگ 
 
 
 

 کے درست نام کا انتخاب کیجئے۔ "C) میں پائلنگ مشین کے حصہ "1براه کرم خاکہ ( .4
)a( ضربی پائل 
)b( عقب پتوار 
)c( لیڈر 
)d( ترتیب پذیربریسنگ 
 
 
 

 جب پائلنگ شروع ہوتی ہے، تو پوزیشنگ کے لئے کس قسم کا ہتھوڑا استعمال ہونا .5
 چاہئے؟ 
)a( وزنی ہتھوڑا 
)b( کم وزن ہتھوڑا 
)c( ارتعاشیہ ہتھوڑا 
)d( کوئی مخصوص قسم نہیں 

 
 
 ہتھوڑاکس قسم کا جب پائلنگ جلد ہی تکمیل کو پہنچتی ہے، تو آخری سیٹ کے لئے  .6

 استعمال ہونا چاہئے؟ 
)a( وزنی ہتھوڑا 
)b( کم وزن ہتھوڑا 
)c( ارتعاشیہ ہتھوڑا 
)d( کوئی مخصوص قسم نہیں 
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B ڻریڈ معلومات 
 
 
 بھاری لوڈ اڻھانے کے وقت کیا نوٹ کرنا چاہئے؟ .7

)i( کرین کی سیٹ اپ پوزیشن 
)ii( لفڻنگ پوائنٹ اور کرین کے درمیان کا فاصلہ 
)iii(  جھکاؤبوم کا 
)iv( اوورلوڈ االرم کا محتاط ہونا 

 
)a( )i) اور (ii( 
)b( )iii( 
)c( مندرجہ باال تمام 
)d( مندرجہ باال میں سے کوئی بھی نہیں 

 
 

 مکعب میڻر کنکریٹ کی اینٹ کو اڻھانا ضروری ہو، تو وزن کا تخمینہ کیا ہوگا؟ 4اگر  .8
)a( 4  ~ 2 ڻن                                                                                            
)b( 7  ~ 5 ڻن 
)c( 10  ~ 8 ڻن 
)d( 14  ~ 11 ڻن 
 
 

 اونچائی پر آپ کس طرح تار کو چھوڑتے ہیں؟ .9
)a(  اوزار کا مرضی کے ساتھ انتخاب کریںموزوں لئے کام کے 
)b( انسانی کڻہرے میں کھڑے ہوجائیں کرتے ہوئے لیتعم یوضاحتوں ک یحفاظت 
)c( پر کھڑے ہوں ہویسٹکو بڑھانے کے لئے براه راست  یکارکردگ 
)d( سے اوپر چڑھنے اور تار کو چھوڑنے کے لئے کہا جائے رفیق کارچست  یانتہائ 
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 پائل کی چلنے کی سمت ہونی چاہئے: Hپائلنگ کے دوران  .10
)a( سمت کے مطابقتص کرده پالن کے مخ                                                     
)b(  لیکن ملحقہ کوئی مقرره سمت نہیںH پائل سے مختلف ہونا چاہئے 
)c( کوئی مقرره سمت نہیں، کارگزار فیصلہ کرے گا 
)d( مندرجہ باال میں سے کوئی بھی نہیں 

 
 

 پائل کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے: Hہر ایک  .11
)a( میڻر 10کم  کم از         
)b(  میڻر 5کم از کم 
)c( کوئی تشریح نہیں 
)d( کے مطابق تشریح مختص کرده میں پالن                                                     

 
 

 پائل کو پتھر کی طرف H ہے جب  غلطمندرجہ ذیل میں سے کونسی صورت  .12
  ؟مارا جاتا ہے 
)a( H پائل کے دھنسنے کی رفتار کم ہوجاتی ہے 
)b( پائل ہتھوڑا پھالنگنے لگتا ہے 
)c( ضربی آواز بلند ہوتی ہے 
)d( ضربی آواز دھیمی ہوتی ہے 

 
 
 

C تعمیراتی تفصیالت 
 
 

13.  H :پائل کو عام طور پر جوڑنے کا طریقہ ہے 
)a( برقی قوس ویلڈنگ 
)b( قفل بند بذریعہ پیچ اور بولٹ 
)c( H  موجودگی کی لیپنگاوور پائلز میں موزوں 
)d( مندرجہ باال میں سے تمام  

 
 

 چانک سےاگر ا کیا چالؤ جاری ره سکتا ہےضربی پائلنگ کے عمل کے دوران  .14
 ؟پائل کی بیندھنے کی رفتار زیاده یا کم ہوجائے 
)a( چاہئے یتیز ہون رفتار ہاں، تکمیل کی لئے 
)b(  ،کو آگاه کرنا چاہئےسپروائزر  ای نئریانجاس کے بعد ہاں 
)c( نہیں، جانچ کے لئے مکینک کو آگاه کرنا چاہئے 
)d(  کو آگاه کرنا چاہئے سپروائزر ای نئریانجور پر طنہیں، فوری 
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 جب ضربی پائلنگ شروع ہوتی ہے، تو آپ کو کرنا چاہئے: .15
)a(  ہتھوڑے کو جتنا ہوسکے اتنا اڻھائیں اور زور سےH پائل کو ماریں 
)b(  ہتھوڑے کو تھوڑا سا اڻھائیں، پوزیشن مقرر کرنے کے لئے H پائل کو ماریں 
)c( خیر کئے بغیر جتنا زیاده ہوسکے چالئیںتا کام کے دورانیے میں 
)d( معیار نہیں کرده کوئی مقرر 

 
 پائل مشینوں کی تعداد میں کوئی حد بندی ہے؟ H کیا مقام پر موجود  .16

)a( نہیں 
)b(  ہےپر منحصر  تیملک یک یکمپنمقدار 
)c( مقام کے رقبے کے اوپر منحصر ہے 
)d( پر منحصر ہے اتیضرور یک کے محکمے تحفظ یاتیماحول 

 
 

 ئل کی گہرائی کا آپ کس طرح تعین کرسکتے ہیں؟اپ  Hزیر زمین جانے والے .17
)a(  پیمائش کے لئےH  چالئی جارہی ہیںپائلز کی تعداد کو یاد کرلیں جو کہ 
)b( H پائل پرنشان زده کی گئی لمبائی کا استعمال کریں 
)c( مسطر کی مدد سے پیمائش لیں اور گہرائی کا تعین کریں 
)d( H پائل کے بیندھنے کی رفتار کی مدد سے تخمینہ لگا کر 

 
 

 کیا آخری سیٹ میں وزنی ہتھوڑے کے لئے کوئی مخصوص صفت موجود ہے؟ .18
)a( چاہئےہونا فراہم  ےعیکے ذر کننده فروخت مجاز کیاکو برانڈ  ےک ےہتھوڑ 
)b( پہلے سے منظور شده ہونا چاہئےسے  نئریانج ے کوہتھوڑ 
)c( ہتھوڑے کو بالکل نیا ہونا چاہئے اور پہلے دفعہ استعمال کیا جانا چاہئے 
)d( ایک خاص رنگ سے رنگ دار کرنا چاہئے وہتھوڑے ک 
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D  والے ہاتھ کے اشارےپالنٹ آپریشن میں استعمال ہونے 
 
 

 کرین آپریشن کے دوران تصویر میں فرد کی طرف سے ہاتھ کے .19
 ہے: اشارے کا مطلب

)a( ہویسٹ کو اڻھائیں 
)b( مرکزی ہویسٹ کا استعمال کریں 
)c( آہستہ سے ہویسٹ کو نیچے کریں 
)d( آہستہ سے ہویسٹ کو اڻھائیں 

 

 

 
 
 

 کرین آپریشن کے دوران تصویر میں فرد کی طرف سے ہاتھ کے .20
 اشارے کا مطلب ہے: 
)a( ہویسٹ کو اڻھائیں 
)b( ہویسٹ کو نیچے کریں 
)c( آہستہ سے ہویسٹ کو نیچے کریں 
)d( آہستہ سے ہویسٹ کو اڻھائیں 

 
 
 

 
 
 
 

 کرین آپریشن کے دوران تصویر میں فرد کی طرف سے ہاتھ کے .21
 اشارے کا مطلب ہے:

)a( سب کام روک دیں 
)b( ہنگامی طور پر رک جائیں 
)c( چل پڑیں 
)d( بوم کو اڻھائیں 
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 کرین آپریشن کے دوران تصویر میں فرد کی طرف سے ہاتھ کے .22
 اشارے کا مطلب ہے:

)a( سب کام روک دیں 
)b( ہنگامی طور پر رک جائیں 
)c(  چل پڑیںمیری طرف سے 
)d( چل پڑیں 
 
 

 

 
 
 
 

 کرین آپریشن کے دوران تصویر میں فرد کی طرف سے ہاتھ کے .23
 ہے: اشارے کا مطلب

)a( میری طرف چل پڑیں 
)b( میری طرف سے چل پڑیں 
)c( رک جائیں 
)d( آہستہ سے چل پڑیں 

 
 

 
 
 
 
 

 کرین آپریشن کے دوران تصویر میں فرد کی طرف سے ہاتھ کے .24
 ہے: اشارے کا مطلب

)a( لوڈ کی دائیں جانب جنبش کریں 
)b(  جانب ہےدائیں لوڈ آپ کی 
)c( بائیں طرف جنبش کریں 
)d( دائیں طرف جنبش کریں 
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 رین آپریشن کے دوران تصویر میں فرد کی طرف سے ہاتھ کےک .25
 ہے: اشارے کا مطلب

)a( بہت خوب 
)b( بوم کو اڻھائیں 
)c( براه کرم بائیں طرف دیکھئے 
)d( تکمیل 

 

 
 
 
 
 

 کرین آپریشن کے دوران تصویر میں فرد کی طرف سے ہاتھ کے .26
 ہے: اشارے کا مطلب

)a(  موجودگی پر دھیان دیںاونچائی پر شے کی 
)b( آہستہ سے بوم کو اڻھائیں 
)c( آہستہ سے لوڈ کو اڻھائیں 
)d(  بارش ہونے لگی ہے 

 

 
 

 
 
 
 

 کرین آپریشن کے دوران تصویر میں فرد کی طرف سے ہاتھ کے .27
 ہے: اشارے کا مطلب

)a( بہتر سے بہتر کام ہورہا ہے 
)b( نیچے کریں وبوم کو اڻھائیں اور لوڈ ک 
)c(  لٖوڈ کو اڻھائیںبوم کو نیچے کریں اور 
)d( جتنا اونچا اتنا بہتر 
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 کرین آپریشن کے دوران تصویر میں فرد کی طرف سے ہاتھ کے .28

 اشارے کا مطلب ہے:
)a( ہویسٹ کو نیچے کریں 
)b( آہستہ سے ہویسٹ کو نیچے کریں 
)c( زمین پر لوڈ کو رکھ دیں 
)d( زمین پر موجود شے پر دھیان دیں 

 

 
 
 
 
 

 کرین آپریشن کے دوران تصویر میں فرد کی طرف سے ہاتھ کے .29
 اشارے کا مطلب ہے:

)a( ہویسٹ کو نیچے کریں 
)b( فوری طور پر کام شروع کردیں 
)c( کھانے کا وقت ہوا جاتا ہے 
)d( سب کچھ کرنے میں رک جائیں 

 
 
 
 
 
 
 

E معلومات سے متعلق حفاظت 
 
 

 :، لفڻنگ آالت کی جانچ ہونی چاہئےعام طور پر   .30
)a(  ماه 4ہر 
)b(  ماه 5ہر 
)c(  ماه 6ہر 
)d(  ماه 7ہر 
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، اور دیگر کارگزاز مقام پر ہوں، تو ان کو پائلز کو جوڑا جاتا ہے جب ویلڈنگ کے عمل سے .31
 نقصان پہنچنے سے روکنے کے لئے مندرجہ ذیل میں سے کونسے اقدام کو اپنانا چاہئے؟

)a( کی موجودگی نوڻس یچوکس رہنے کے لئے انتباہ 
)b( کی موجودگی، اور رکاوٹ لگا کر کام کی جگہ پر کام کرنا نوڻس یانتباہ 
)c( مقام پر موجود تمام افراد کو حفاظتی چشمے کو پہننے کا حکم دینا 
)d( تمام عملے کو مقام سے چلے جانا چاہئے،ویلڈنگ کے عمل کی تکمیل کے بعد واپس آنا 

 چاہئے 
 
 

 کو چالنے کے لئے کرین کارگزار کی کیا قابلیت ہونی چاہئے؟ لفڻنگ آالت .32
)a(  تربیت حاصل ہوکرین کارگزار کو پرانے پیشہ ور کارگزاروں کے تحت سخت 
)b( ہوگی یمکمل کرن تیتربمتعلقہ کو  کار گزار نیکے ذمہ دار کر آالت کے آپریشن لفڻنگ 

 درست نے کے لئےآالت کو چال اور لفڻنگ میں کامیابی حاصل کرنا ہوگی سٹیڻاور 
 رکھنا ہوگا الئسنس 

)c( افضل کارگزار کی زیر نگرانی تربیت حاصل کرنا ہوگی کمپنی کے 
)d( ممندرجہ باال تما 
 

 
 کس فارم کوان کو استعمال کرنے سے پہلے تمام لفڻبگ آالت کی ہفتہ وار جانچ ہوگی اور  .33

 حل کرنا ہوگا؟
)a( محفوظ آپریشن" استعمال کرنے سے پہلےگ آالت کی ہفتہ وار جانچ ہوگی اور ان کو نلفڻ" 

 " حل کرنا ہوگا 1کو بنانے کے لئے "فارم  رپورٹ
)b( محفوظ آپریشن"  گ آالت کی ہفتہ وار جانچ ہوگی اور ان کو استعمال کرنے سے پہلےنلفڻ"

 " حل کرنا ہوگا 2کو بنانے کے لئے "فارم رپورٹ 
)c( محفوظ آپریشن"  استعمال کرنے سے پہلےگ آالت کی ہفتہ وار جانچ ہوگی اور ان کو نلفڻ"

 " حل کرنا ہوگا 3کو بنانے کے لئے "فارم رپورٹ 
)d( محفوظ آپریشن"   گ آالت کی ہفتہ وار جانچ ہوگی اور ان کو استعمال کرنے سے پہلےنلفڻ"

 " حل کرنا ہوگا 5کو بنانے کے لئے "فارم رپورٹ 
 

 



IPE (Urdu) 12 

 سرڻیفکیٹ کی کیا مدت ہونی چاہئے:لفڻنگ تار کے      .34
)a( 1 ماه 
)b( 3 ماه 
)c( 6 ماه 
)d( 12 ماه 

 
 

 " کا مرکزی مقصد ہے:ڻاک"سائٹ سیفڻی  .35
)a( کارگزاروں کی خاطر تواضع کرنے کے لئے تروتازگی فراہم کرنا 
)b( کام کے دورانیے کو پورا کرنے کے لئے ایک معمول 
)c( کام کے عمل پر رپورٹ دینے اور گفتگو کرنے کے لئے 
)d(  معلومات فراہم کرنا ںیسے حفاظت کے بارے م یباقاعدگ کو رگزاروںک 

 
 

 مندرجہ ذیل میں سے کونسے طریقہ کار کو اپنانا چاہئے جب کارگزار وزنی لوڈ .36
 کی منتقلی کررہے ہوں؟

)a( کام کو تیزی سے مکمل کرنے کے لئے زیاده چہل کرنے کی کوشش کیجئے 
)b(  اپنائیںکمر سیدھی رکھنے کے لئے درست طرز عمل کو 
)c( جسم کی تربیت کے لئے جتنا ہوسکے، ریک پر لوڈ کو پھینک دیں 
)d( گہری سانس لیں، چالئیں اور لوڈ کو اڻھائیں 

 
 

 یلے کر جارہا ہے، تو جسم کا کون سا حصہ آسان لوڈبھرکم  یبھار گزارگر کارا .37
 اگر لفڻنگ کا انداز درست نہ ہو؟ ہوسکتا ہے یسے زخم

)a( گردن 
)b( کمر 
)c( ڻانگ 
)d( بازو 

 
 

 کی ضرورت ہے۔ مثال کے یتو بہتر ہوسکتا " سے گریز نہیںلفڻنگاگر "مینول      .38

 ۔ مندرجہ ذیل میں سے ، کھچاؤ یا چلنے کے وقت اور فاصلے کو کم کرناطور پر

 کس عمل کے تحت ان طریقوں کا خالصہ کیا جاسکتا ہے؟          

)a( لوڈ کو دوباره ڈیزائن کرنا 

)b(  ڈیزائن کرناطریقہ کار کو دوباره کام کے 

)c( کام کے ماحول کو بہتر بنانا 

)d(  دینا اجرت ادهی، زکام کے وقت کو طویل کرنا 
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 سوتی کپڑے کے دستانے کارگزاروں کو گھومنے والی مشینوں کو چالنے کے لئے  .39
 کیوں نہیں پہننے چاہئے؟

)a( سوتی کپڑے کے دستانے تیل کو جذب کرتے ہیں 
)b( کے دستانے خراب ہوجائیں گے سوتی کپڑے 
)c( مشین کے گھومنے والے حصے میں پھنس جائیں گے سوتی کپڑے کے دستانے 
)d( سوتی کپڑے کے دستانے باآسانی جلد کی الرجی کا سبب بن سکتے ہیں 
 
 

 کام کے چبوترے کو بچھانے کے لئے لکڑی کی تختی کی کم از کم موڻائی کیا ہونی     .40

 :چاہئے

)a( 20 ملی میڻر 
)b( 25 ملی میڻر 
)c( 30 ملی میڻر 
)d( 40 ملی میڻر 
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