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 اظہار ال تعلقی
 

 دوباره ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کوسی آئی سی کی لکھی 
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 

۔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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خصوصی اجازت کے بغیر ایک کام کرنے والے مزدور کے لئے تعمیراتی مقام میں داخل  .1
 ہونے کی ممنوعہ عمر کیا ہوتی ہے؟

a. 18 سال سے کم کوئی بھی 
b. 19 سال سے کم کوئی بھی 
c. 20 سال سے کم کوئی بھی 
d. 21 سال سے کم کوئی بھی 

 
 مخصوص جگہ پر اجازت کے لئے کس گروه کو آنے کی اجازت ہوتی ہے؟ .2

a. انجینئر 
b. تعمیراتی سپر وائزر 
c.  ڻھیکیدار 
d. اندراج کا اجازت نامہ ہے یکے پاس محدود خالئ یکس 

 
اگر درج ذیل کیمیکل کے لیبلز کیمیکل پر چپساں ہو تو یہ کس کس قسم کے امالک کو ظاہر  .3

 کرتی ہے؟
a. آتش گیر 
b. زہریال 
c. نقصان ده 
d. دھماکہ خیز 

 
 

 خطرناک اشیاء کے حوالے سے اسپرے پرائمر پینٹ کس زمرے سے تعلق رکھتا ہے؟ .4
a.  3خطر ناک اشیاء نمبر 
b.  5خطر ناک اشیاء نمبر 
c.  7خطر ناک اشیاء نمبر 
d. باال میں سے کوئی نہیں 

 
 ؟سا رنگ سامنے آتا ہےپرائمری رنگوں (نیال اور پیال) کے یکساں نسبت میں مالپ کے بعد کون  .5

a. جامنی 
b. سبز 
c. نارنجی 
d. سیاه 
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 روغن کے رنگوں کو ذیل میں کس ایک میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ .6
a. سرخ یا غیر سرخ 
b. رنگ یا بے رنگ 
c. پیال یا غیر پیال 
d. نیال یا غیر نیال 

 

 
 ۔ہے برشنگ سنہری روغن کے کھلنے کی وجہ یہ .7

a. پینٹ کی تہہ بہت زیاده موڻی ہوتی ہے 
b. درجہ حرارت بہت زیاده ہوتا ہے 
c. پینٹ میں نمی ہوتی ہے 
d. پینٹ میں گیس کے بلبلے ہوتے ہیں 

 
 بنیادی مقصد سنہری روغن کی سطح کو کیا کرنا ہوتا ہے؟پالش کرنے کا  .8

a. مزید ہموار کرنا 
b. چمک کم کرنا 
c. سختی میں اضافہ کرنا 
d. افہ کرناچپکنے کے صالحیت میں اض 

 
داغ، ناہمواری اور غیر حل شده ذرات ہڻانے کے لئے ان میں سے برشنگ سنہری روغن سے  .9

 کون کا موم موذوں ہے؟ 
a. مومی لئی 
b. کھردرا مرکب 
c. مومی پالش 
d. مائع موم 

 
 خشک ہونے میں کم سے کم وقت درکار ہوتا ہے؟ کو پینٹ ےان میں سے کون س .10

a. اسپرے پینٹ 
b. اینیمل پینٹ 
c. برشنگ سنہری روغن 
d. شفاف سنہری روغن 
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گوند کو لکڑی میں گھسنے سے بچانے کے لئے ان میں سے  برشنگ سنہری روغن لگاتے وقت .11
  کون سے پینڻس کو بطور مہر بند پرائمر کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔

a. دافع دیمک پینٹ 
b. فلیٹ اینیمل پینٹ 
c. شیلیک پینٹ 
d. ملمع کاری 

 
 رنگ کی طول موج سب سے چھوڻی ہوتی ہے؟ طیف میں شامل کس .12

a. جامنی 
b. سبز 
c. سرخ 
d. پیال 

 
 ؟ان میں سے کون سا رگ رنگ کرنے کا پینٹ ہے .13

a. سیاه 
b. سفید 
c. سلیڻی 
d. سرخ 

 
لکڑی (سرخ) ریگ مال کےان میں سے کون سے نمونے ریت کے ذرات کا سب سے بڑے  .14

 قطر  کے حامل ہیں ؟
a. 100 نمبر 
b. 120 نمبر 
c. 150 نمبر 
d. 180 نمبر 

 
 

سے کس خصوصیت کا حامل  ںجسے لمبے عرصے تک محفوظ رکھا جائے وه ذیل میدہرا سائز  .15
 ہوجاتا ہے؟

a. بدبو دار اور چکنا 
b. بد بو دار اور میڻھا 
c. خشک اور بخارات کی شکل میں 
d. خشک اور نرم 
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 ریڻارڈر کا بنیادی کام کیا ہے؟ .16
a. پینٹ پر لگے گرد کے زرات ہڻانا 
b. کی مقدار کو کم کرنا استعمال کئے گئے تھنر 
c. پینٹ کی تہوں کی تعداد کو کم کرنا 
d. پینٹ کے ِکھلنے کی خصوصیت کم کرنا 

 
 بازار سے خریدے گئے پینٹ کی عمومی چوڑائی کیا ہوتی ہے؟ .17

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

 
 ذیل میں سے کون سی چوڑائی کے پینٹ کھرچن کی بازار سے خریداری مشکل ہوتی ہے؟ .18

a. 1  انچ 
b. 2 انچ 
c. 4 انچ 
d. 7 انچ 

 
 انسداد رشوت آرڈیننس کے مطابق ''فائدے'' کی تعریف میں شامل ہے۔ .19

a. تحائف قرضہ جات اور خدمات 
b. صرف ذاتی خدمات 
c. صرف قرضہ جات 
d. صرف قرضہ جات اور خدمات 

 
کی خالف ورزی ہوتا  9) 3(ذیل میں سے کون سا فعل انسداد رشوت آرڈیننس  .20

  ہے؟
a.  چوری کرنامزدور کا تعمیراتی جگہ سے سامان 
b. مزدور کی جانب سے حاضری ریکارڈ کے یوم کار میں اضافہ کرنا 
c. مزدور کو خدشات کی حامل سرمایہ کاری میں ملوث پایا جانا 
d. مزدور کی فون پر گیم ایپ میں کھیلنے کی عادت 

  -اختتام پرچہ-


