
ਜਮਾਤ ਬਾਰਵੀ 

ਵਵਸ਼ਾ  ਕੰਨਸਟ੍ਰਕ੍ਸ਼ਨ 
Four year Pattern 

ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ੱਤਰ ਵਵੱਚ ਕ ੱਲ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ  ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋ 15 ਤਕ  1 ਅੰਕ ਵਾਲੇ ਹਨ  ਜ ੋਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ I  

ਕ ੱਲ ਸਮਾਾਂ – 1 ਘੰਟੇ੍           ਕ ੱਲ ਅਕੰ- 15 

 

1. IPS ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ੋ

a) Indian Patent Stone b) Indian Program stone c) Indian Paint Store d) Indian Proper Steel 

2. ਫਰਸ਼ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਮਮਸ਼ਰਣ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਮਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 

a)1:2:4   b) 1:3:6   c)1:1.5:3  d) 1:1:2 

3. ਰੈਂਡਮ ਰੱਬਲ ਮਿਣਾਈ ਮਿਿ ਮਕਹੜੀ pointing ਿਰਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ 

a)Flush Pointing   b)Weather Pointing  c) ਦਨੋੋਂ   d)ਇਨ੍ਾਾਂ ਮਿੱਿੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ 

4. ਮਕਹੜੀ ਪੱਥਰ ਮਿਣਾਈ ਮਿਿ ਅਣ ਢੁੱਕਿੇਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਿਰਤ ੇਜਾਾਂਦੇ ਹਨ   

a)ਅਸ਼ਲਰ  ਮਿਣਾਈ       b)ਰੱਬਲ  ਮਿਣਾਈ     c)ਹੈੱਡਰ ਮਿਣਾਈ     d)ਸਟਰੈਿਰ ਮਿਣਾਈ 

5. ਗੇੇ੍ਨਾਈਟ ਪੱਥਰ ਦਾ ਰੰਗ ਮਕਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ

a) ਸਫੈਦ ਗੁਲਾਬੀ    b) ਕਾਲਾ ਹਰਾ  c)  ਪੀਲਾ ਸੰਤਰੀ  d) ਲਾਲ ਗੁਲਾਬੀ 

6. ਫਰਸ਼ ਦਾ ਲੈਿਲ ਿੈਕੱ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਹੜਾ ਔਜ਼ਾਰ ਿਰਮਤਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ  

a)ਸਪੀਮਰਟ ਲੈਿਲ    b) ਕਰਨੀ       c)ਫੀਤਾ      d)ਹਥੌੜੀ 

7. ਮਸਾਲਾ ਮਕਸ ਔਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹ ੈ

a)    ਕਰਨੀ              b)ਫੀਤਾ      c)ਸਪੀਮਰਟ ਲੈਿਲ      d) ਸਾਹਲੁ 

8. ਰਬਲ ਮਿਣਾਈ ਮਿਿ .............. ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

a) ਅਣਘੜੇ ਹੋਏ  b) ਘੜੇ ਹੋਏ   c) ਇੱਟ ਦੇ  d) ਇਹਨਾਾਂ ਮਿੱਿੋ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ 

9. ਸਾਹਲੁ ਦਾ ਕਮੰ ਕੀ ਹੈ  

a) ਸੇਧ ਦੇਖਣਾ    b) ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ    c) ਮਸਾਲਾ ਫੈਲਾਉਣਾ d) ਤੋੜਨਾ 

10. ਪੱਥਰ ਮਿਣਾਈ ਦੇ ਜੋੜਾ ਨੰੂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ................. ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ ਤਕ ਮਸਾਲੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

a) mm20  b) mm2    c) mm100   d) mm200  

11.ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਮਿਿ ਮਕੰਨੇ ਇੰਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ 

a) 10 b)12  c) 14 d)13 

12. ਮਿਣਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਕੰਨੇ ਮਦਨ ਬਾਅਦ ਤਕ ਤਰਾਈ ਕਰਨੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹ ੈ

a)2          b)7       c)15     d) 30 

13. ਸੀਮਮੰਟ ਦੇ ਇਕ ਥੈਲੇ ਦਾ ਿਜਨ ਮਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈ

a)12KG  b)23KG  c)29KG  d)50KG 

14. ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ .................ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਜੋਮੜਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

a)22%    b)10%     c)18%     d)29% 

15. (1:2:4) ਮਿੱਿ ਸੀਮਮੰਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ 

a) 2    b)1     c)4      d) ਇਹਨਾਾਂ ਮਿੱਿੋ ਕੋਈ ਨਹੀ ਾਂ 

 

 


