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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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دستاویز قانون کے مطابق تعمیراتی جگہ پر داخل ہونے کے لئے کام کرنے والے کو کس قسم کا  .1
 اپنے پاس رکھنا الزمی ہے؟

)a(  ہانگ کانگ اور مکاؤ کے باشندوں کے لئے مین لینڈ سفری اجازت نامہ 
)b( وفاق ہائے انجمناِن تجارت ہانگ کانگ کی رکنیت کا کارڈ 
)c( طبی کارڈ 
)d( (یعنی کہ گرین کارڈ) مؤثر حفاظتی تربیتی سند برائے تعمیراتی صنعت 

 
 اجازت ہے؟ کس عالقے میں تعمیراتی فضلہ جالنے کی .2

)a( کھلے عالقے میں 
)b( ی عالقے میںضفضلہ جمع کرنے کے عار 
)c( مڻی ذخیره کرنے کے عارضی عالقے میں 
)d( کسی بھی عالقے میں ممنوعہ ہے 

 
 کون سا عمل غلط ہے؟  یا رکھنے کے لئے ان میں سے سخت ڻوپی (ہیٹ) پہننے .3

)a(  کانوں کو ڈھکنے والے گلوبند کے ساتھ 
)b( اس پر لیبل چپکانا 
)c(  میں سوراخ کرنابکسوئے سے اس 
)d( گرد سے بچاؤ کے ماسک کے ساتھ پہننا 

 
 خطرناک اشیاء کے ضمن میں آئل پینٹ کو ذیل درجہ بندی میں رکھا جاتا ہے .4

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

 
 ان میں سے کون سا رنگ رنگین پینٹ ہے؟ .5

)a( سرخ 
)b( سیاه 
)c( سفید 
)d( سلیڻی 
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 ان میں سے کون سے اجزاء کی بخارات بن کر اڑ جانے کی شرح سب سے سست ہے .6
)a( تِھنر 
)b( ترپائن 
)c( الکحل 
)d( آتش گیر تیل 

 
 طیف میں ان میں سے کون سے رنگ کی طول موج سے سے کم ہے؟ .7

)a( جامنی 
)b( سبز 
)c( سرخ 
)d( پیال 

 
 _____میں سختی النے کا مقصدپیک پولیسڻر آڻو باڈی لئی  2 .8

)a( آڻو باڈی لئی کے بنیادی رنگ میں اضافہ 
)b( آڻو باڈی لئی کو با آسانی پالستر کرنا 
)c( پولیسڻر اڻو باڈی لئی کو ڻھوس کرنا 
)d( آڻو باڈی لئی کے ماسکنگ قوت میں اضافہ کرنا 

 
 ________ذیل میں اسپرے پینٹ کے کھلنے کی وجہ کیا ہے .9

)a( پینٹ کی تہہ کا بہت سخت ہونا 
)b( درجہ حرارت بہت زیاده ہونا 
)c( پینٹ کے اندر نمی 
)d( پینٹ کے اندر بلبلوں کو موجود ہونا 

 
ھلنے سے روک سکتا نمی کی حالت میں ذیل میں سے کون سا طریقہ کار پینٹ اسپرے کو کِ  .10

 ہے؟
)a( پنکھا آن کرنا 
)b( باالئے بنفشی شعاعوں کے نیچے رکھنا 
)c( ہوادان کا پنکھا آن کرنا 
)d(  کھولناکھڑکیوں کو مکمل طور پر 
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لکڑی (سرخ) ریگ مال کےان میں سے کون سے نمونے ریت کے ذرات کا سب سے بڑے  .11
 قطر  کے حامل ہیں ؟

)a( 100 نمبر 
)b( 120 نمبر 
)c( 150 نمبر 
)d( 180 نمبر 

 
 ذیل میں سے کون سے پینٹ کی ُسوکھنے کی رفتار سب سے کم ہے؟ .12

)a( اینیمل پینٹ 
)b( اسپرے پینٹ 
)c(  برشنگ سنہری روغن 
)d( فاف سنہری روغنش 

 
 و متاثر کرنے واال بنیادی عنصر ه_______اسپرے کرتے وقت پینٹ کی کوالڻی ک .13

)a( خاص دباؤ 
)b( پینٹ کا اچھا معیار 
)c( اسپرے کی بدلتی رفتار 
)d( تھنر کا معیار 

 
کوڻنگ کو متاثر کرنے والے اسپرے کے لیے ہوا کے دباؤ کے استعمال کے لیے ڈاال گیا  .14

 ________ دباؤ ذیل ہونا چاہئیے
)a( فضائی دباؤ سے کم 
)b( فضائی دباؤ سے زیاده 
)c( فضائی دباؤ کے مساوی 
)d( باال میں سے کوئی نہیں 

 
 ہوسکتا ہے؟ ںیسے کون سا مرکب نہ ںیگروپس م لیکے مندرجہ ذ نٹیپ  .15

)a( ڻیکسچرڈ لیڻیکس پینٹ اور ایملشن پینٹ 
)b( صاف ستھرا سنہری روغنی پینٹ اور برشنگ سنہری روغن 
)c( وارنش اور آئل پینٹ 
)d( اور آئل پینٹ گالس لیڻیکس پینٹ 
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پینٹ میں رنگوں کا جتنا زیاده امتزاج ہو گا رنگت اور دھندال پن اتنا ہی ذیل  .16
 ________ہوگا

)a( کم 
)b( زیاده 
)c( ڻھنڈا پن 
)d( گرم 

 
 ی کھرچن کی عمومی چوڑائی ہوتی ہے ________بازار سے خریدے گئے روغن .17

)a( 1   انچ 
)b( 2  انچ 
)c( 3  انچ 
)d( باال تمام 

 
 چوڑائی کے روغنی کھرچن کی دستیابی بازار میں مشکل ہوتی؟ ان میں سے کس .18

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

 
 ؟طریقہ کار پر کاربند ہونا چاہئیے رنگ ساز کو ذیل میں سے کس حفاظتی .19

)a( ممانعت کی کام کے دوران سگریٹ نوشی 
)b( آتش گیر مصنوعات کو آگ سے دور رکھنا اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنا 
)c(  رونما ہونے سے بچانے کے لئے مناسب حفاظتی تدابیر اختیار کرناحادثات 
)d( باال تمام 

 
 _________ انسداد رشوت آرڈیننس کے مطابق ''فائدے'' کی تعریف میں شامل ہے .20

)a( صرف ذاتی خدمت 
)b( صرف قرضہ جات 
)c( صرف قرضہ جات اور خدمات 
)d( تحائف قرضہ جات اور خدمات 

 
اختتام پرچہ   - -  
 


