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تعلقیاظہار ال   
 

 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 

۔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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ده ہو املی لیڻر سے زی 500خطر ناک کیمیکلز کا لیبل زده ایسا عالقہ جسکی گنجائش  .1
 میں سے کس سے کم نہیں ہونا چاہئےاسے ذیل 

)a( 100  ملی میڻرx 100 ملی میڻر 
)b( 100  ملی میڻرx 150 ملی میڻر 
)c( 100  ملی میڻرx 200 ملی میڻر 
)d( 150  ملی میڻرx 200 ملی میڻر 
 

 
کے  یسخت ڻوپ یکس ریکے مطابق ، کس کو بغ شنزیگولی) ریفڻیسائڻس (س کنسڻرکشن .2

 ممانعت ہے؟ یداخل ہونے ک ںیمقام م یراتیتعم
)a( تعمیراتی مزدور 
)b( تکنیکی عملہ 
)c( انجینئرز 
)d( کوئی بھی 

 
  اگر آپ کی آنکھ میں کوئی ذره چال جائے تو آپ کو چاہئے .3

)a( پانی سے اپنی آنکھیں دھوئیں 
)b( اپنے ہاتھ کے پچھلے حصے کو آنکھ مسلنے اور دبانے کے لئے استعمال کریں 
)c( فوری حفاظتی چشمہ پہنیں 
)d( یں اور مدد کے لئے پکاریںاپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر 

 
 ذیل میں سے کیا وجہ ہے کہ مزدورون کو سخت ڻوپی (ہیٹ) پہننا درکار ہوتا ہے؟ .4

)a( خوبصورت لگنے کے لئے 
)b( ہوا اور بارش سے بچاؤ کے لئے 
)c( سر کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے 
)d( مزدوروں کے مختلف درجات کی نشاندہی کے لئے 

 
دیوار پر بیرونی آبی پینٹ سے پینڻنگ کرتے وقت غیر                   باال متعلقہ نمی .5

 موذوں ہے۔
)a( 35% 
)b( 45% 
)c( 65% 
)d( 85% 
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 ۔است ختم کیا جا سکتا ہےپانی ملے بیرونی پینٹ کو براه ر .6
)a( شیشے کی سطح پر 
)b( پالسڻک کی سطح پر 
)c( زنگ آلود سطح پر 
)d( ان میں سے کوئی نہیں 

 
 میں شروع ہوگا۔                      پیک پینٹ مالوٹ کے بعد چند گھنڻوں کے لیے  2  .7

)a( سخت کرنا 
)b( مائع حالت میں النا 
)c( بھاپ بن کر اڑنا 
)d( لگانا تہہ پینٹ کی سطح پر چمک کی 

 
 ان میں سے کون سا رنگ رنگ سازی کے لئے موذوں ہے؟ .8

)a( سرخ 
)b( سیاه 
)c( سفید 
)d( سلیڻی 

 
کون سے نمونے ریت کا زرات کے سب سے بڑے لکڑی (سرخ) ریگ مال کے ان میں سے  .9

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

 
 

 ایملشن پینٹ استعمال کرتے وقت معتلقہ نمی کا کون سا درجہ کام کے لیے موذوں نہیں ہے؟ .10
)a( 35% 
)b( 45% 
)c( 65% 
)d( 85% 
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 کم از کم انتطار کرنا چائے ے لئےدوباره لگانے کو دھوپ میں ایملشن پینٹ ک .11
)a( 2  گھنڻے 
)b( 6  گھنڻے 
)c( 8 گھنڻے 
)d( 9 گھنڻے 

 
 بھاپ بن کر اڑنے میں ان میں سے کون سا کیمیکل سست ترین رفتار کا حامل ہے؟ .12

)a( نیفتھا 
)b( تھنر 
)c( تارپین 
)d( الکحل 

 
 آئل پینٹ استعمال کرتے وقت پینٹ بہنے کی بنیادی وجہ ہے  .13

)a( برش کا سرا بہت چھوڻا ہوتا ہے 
)b(  گہرا ہوتا ہےرنگ بہت 
)c( پینٹ ناہمواری کے ساتھ کیا گیا ہوتا ہے 
)d( تھنر کی بہت زیاده مقدار شامل کی گئی ہوتی ہے 

 
عالمتی حروف لکھتے وقت ذیل میں حروف تہجی کے کونسے گروه مختصر ترین فاصلے  .14

 پر ہوتے ہیں۔
)a( H E 
)b( A T 
)c( S B 
)d( D F 

 
کی شرح ذیل سے زیاده لکڑی کی نمی پینٹ کی چپکنے کی صالحیت کم کر دیتی ہے۔ نم مواد  .15

 نہیں ہونی چاہئے:
)a( 12% - 15% 
)b( 22% - 25% 
)c( 32% - 35% 
)d( 42% - 45% 



4 TPW (Urdu) 

 آئل پینٹ ذیل میں کس کے لئے غیر موذوں ہے؟ .16
)a( پینٹ شده پرانی سطح پر 
)b( نئی تیار کرده دھاتی سطح 
)c( نئی تیار کرده لکڑی کی سطح 
)d( نئی پالستر کی سطح 

 
 کھرچن کی عمومی چوڑائی ہوتی ہے۔بازار سے خریدی گئی پینٹ  .17

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

 
مصنوعی پینٹ (مصنوعی اینیمل) کے لیے پینٹ برش بنانے کے لئےکس قسم کا مواد استعمال   .18

 کیا جاتا ہے؟
)a( خرگوش کے بال 
)b( بھیڑئے کی کھال 
)c( کھردرے بال 
)d( بکرے کی کھال 

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

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

 
 ہے؟ جہینت ایعمل ہو تو اس کا ک یکا کوئ یرشوت ستان ںیصنعت م یراتیتعم اگر .20

)a( کاروباری ماحول بہتر ہوتا ہے 
)b( تعمیراتی معیار گر جاتا ہے 
)c( شفاف ڻینڈرنگ ہوتی ہے 
)d(  ہوجاتی ہےتعمیرات کی الگت کم 

 
 -اختتام پرچہ -


