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CCR-A ड्रइगं , स्ववरण तथा स्ित्रहरूको व्याख्या
1.

2.

तल देखाइएको माकक (स्िन्ह) के हो ?
बाउन्ड्री माकक

(b)

सेन्टर माकक

(c)

लेभस्लङ माकक

(d)

टस्नकङ माकक

(a)

स्सढी (Step)

(b)

्टेर साइड (Stair side)

(c)

्टेरनोज (Stairnose)

(d)

राइस्जङ (Rising)

्टेर (भर्याङ) मा “Q” द्वारा जनाउने भाग के हो ?

CCR-B कायक प्रस्िया
3.

(a)

्पस्लङ कस्न्िटका सामान्य कारणहरूमा स्नम्न पदकछन:्
(1)

रासायस्नक क्षय (Chemical erosion)

(2)

भौस्तक अस्तिमण (Physical encroaching)

(3)

उच्ि तापिम वा पोलाई (आगो) बाट प्रभास्वत

(4)

कमसल कस्न्िटको प्रयोग

(a)
(b)
(c)
(d)

1, 2, 3
1, 2, 4
2, 3, 4
1, 2, 3,4

1
CCR (Nepali)

4.

स्सस्लङ वा स्बममा कस्न्िटलाई ममकत गदाक यस्द क्षेत्र एकदमै ठूलो भएमा तपाईलले
ं :
(a) यसलाई अन्य ममकतका काम झैं समान तररकामा कम गनकपु छक
(b) धेरै काम जम्मा नहुन स्दनका लास्ग एक्कासी कामको गस्तलाई बढाउनपु छक
(c) पयाकप्त सामग्रीहरूको व्यव्था गनकपु छक र एकै पटकमा कामलाई सक्काउनपु छक
(d) इस्न्जस्नयर वा सपु रभाइजरका आवश्यकताहरूका आधारमा ्रक्िर (संरिना) लाई बस्लयो गनकपु छक र
त्यसपस्छ काम गनक सरुु गनकपु छक

5.

कस्न्िटलाई काट्दाको समयमा तपाईलें कुरालाई नोक्सान गनकबाट बच्नपु छक :
(a) ग्याप
(b) खल
ु ा (नबााँस्धएका) सामग्रीहरू
(c) स्बग्रेको कस्न्िट
(d) कस्न्िट स्भत्रका बारहरू तथा पस्हला नै स्बछ्याइएको सामग्री

6.

बार प्रोटेस्क्टभ लेयरको मोटाइलाई:
(a) स्नमाकताद्वारा तोस्कएको हुनपु छक
(b) इन्जीस्नयरद्वारा स्नदेस्ित हुनपु छक
(c) वेल्डरद्वारा स्नणकय गररएको हुनपु छक
(d) ममकत गनेद्वारा स्नणकय गररएको हुनुपछक

7.

इस्न्जस्नयरको अनमु स्त स्बना, सबै बारहरूलाई के गनक सस्कदैन:
(a) वेल्ड गनक
(b) स्खया हटाउन
(c) तेल नलगाउन
(d) सफा गनक

8.

्टस्फङ मोटाकर (भनकका लास्ग प्रयोग गररने मसला) रास्खने ठाउाँलाई सबैभन्दा पस्हला अस्नवायक रूपमा के गररनपु छक :
(a) डाइलटु ेड सल्फररक एस्सडले स््प्रंकल गररनपु छक (छस्ककनपु छक )
(b) लस्ु िके स्टङ आयल लगाइनपु छक
(c) राम्रो देस्खने तथा ठोस सबै सामग्रीहरूलाई च्यातेर फाल्नपु छक
(d) स्खया लागेका तथा खल
ु ा (नबााँस्धएका) सबै सामग्रीहरूलाई हटाइनपु छक
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9.

्यान्ड (बालवु ा) ग्राउट भदाक बारहरूको पछास्ड भनकक
ु ो उद्देश्य के हुन्छ:
(a) काममा कस्ठनाइलाई बढाउन
(b) बार बेस आयल लगाउनमा सस्जलो
(c) क्यरु रङ कम्पाउण्ड लगाउनमा सस्जलो
(d) बारहरूको पछास्ड ग्यापहरूलाई कम गनक

10.

्यान्ड ग्राउट भरे पस्छ, स्नम्न मध्ये कुन पस्न आवश्यक पछक ?
(a) क्यरु रङ
(b) तापद्वारा सक
ु ाउने
(c) आयल स््प्रंकल गने (छकक ने)
(d) घाम आउन स्दने

CCR-C सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले ह्यान्डस्लङ तथा प्रयोग गने
11.

बारहरूको पछास्ड स्खया लगेको दाग स्नरीक्षण गनकका लास्ग तपाईलें के प्रयोग गनकपु छक :
(a) टेस्ल्कोप
(b) क्यामेरा
(c) स्नरीक्षण ऐना
(d) औल
ं ाहरूले छुने

12.

इपोक्सी (epoxy) बाहेक, सामान्य बार बेस आयलले स्नम्नलाई पस्न प्रयोग गछक :
(a) टाइल ग्लु (Tile glue)
(b) इमल्सन पेन्ट (Emulsion paint)
(c) स्समेन्ट टाइप बार बेस आयल
(d) गैर-स्समेन्ट टाइप बार बेस आयल

13.

कस्न्िटलाई ममकत गनकका लास्ग सबै सामग्रीहरु अस्नवायक रूपमा:
(a) महाँगो हुनपु छक
(b) स्तो हुनपु छक
(c) कामदारका सीपहरूसाँग मेल खाने हुनपु छक
(d) इन्जीस्नयरद्वारा पव
ू क ्वीकृ त गररएको हुनपु छक
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14.

समय सीमाभन्दा बढी भएर बााँकी रहेको जोइस्न्टङ कम्पाउण्डलाई के गररनपु छक ?
(a) प्रयोग गनक जारी राख्ने
(b) भस्वष्यमा कुनै स्दन प्रयोग गने
(c) प्रयोग गनकबाट बच्ने
(d) पस्छ प्रयोग गने

15.

घोलेपस्छ, स्समेन्ट टाइप जोइस्न्टङ कम्पाउण्डलाई कस्हले प्रयोग गररनपु छक ?
(a) प्रभावकाररता गम
ु ाएपस्छ
(b) तोस्कएको समयस्भत्र
(c) प्रोजेक्ट परू ा भएपस्छ
(d) ्यान्ड ग्राउट भरे पस्छ

CCR-D सरु क्षा उपायहरू
16.

काननु ले अस्नवायक गराए अनसार कन््रक्सन साइटहरूमा प्रवेि गने कामदारहरूले अस्नवायक रूपमा के लगाउनपु छक :
(a) कटनको पन्जा
(b) प्लास््टकको पन्जा
(c) सरु क्षा हेल्मेट
(d) सरु क्षा बेल्ट

17.

आाँखामा कुनै बास्हरी व्तु स्छरे मा तपाईलें :
(a) आफ्नो हातको पछास्डको भागले आाँखाहरू स्मच्नु र स्थच्नपु छक
(b) तत्कालै गगल (ि्मा) लगाइहाल्नपु छक
(c) पानीले आाँखामा छ्याप्नपु छक
(d) आाँखालाई बन्द गरे र मद्दत माग्नपु छक

18.

्काफोल्ड वस्कक ङ प्लेटफमकमा जडान गररएको टोबोडकको उिाइ कम्तीमा पस्न स्नम्न हुनपु छक :
(a) 125 mm
(b) 150 mm
(c) 175 mm
(d) 200 mm
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19.

लु लाग्ने (स्हट ्रोक) गराउने सबैभन्दा बढी सम्भावना स्नम्न काम गने वातावरणहरू मध्ये कुनले गराउनेछ ?
(a) एअर-कस्न्डसस्नङ स्बनाका ्थानहरू
(b) तातो तथा आद्रता भएको वातावरण
(c) कभर (ढाक्ने कुरा) नभएको ्थानहरू
(d) एकदमै बढी घाम नलाग्ने ्थानहरू

20.

होइ्ट गररएका (मास्थ उठाइएका) सामानहरू मुस्न तपाईलें कस्हले काम गनक सक्नहु ुन्छ ?
(a) कुनै पस्न समयमा गनकहुन्न
(b) तपाईलें ररफ्लेस्क्टभ, िस्म्कलो भे्ट लगाउाँदा
(c) प्लान्ट अपरे टरको स्नदेिनमा
(d) सामानहरू सनक रोस्कएपस्छ
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