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रेड टे्ट पेपर
रेड ： कन््रक्सन प्लान्ट मेकास्नक
ग्रेड ： क्राफ्ट्सम्यान
परीक्षाका स्वषयव्तु

： भाग A :

अस्नवायय आइटमहरू

समय अवस्ध :

4½ घण्टा

तोस्कएका ्थानहरूमा स्नम्न (7) आइटमहरू परू ा गनयहु ोस:्

अङ्क
1.

स्िइएको ड्रइगं हेरेर 5-mm मोटो एम.एस. (m.s.) प्लेटमा स्िन्ह
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लगाउनहु ोस,् घोट्नहु ोस् र काट्नहु ोस् ।
आवश्यक स्िभजु ाकार (राइएन्गल
ु र) आकार बनाउनका लास्ग लेप
लगाउनहु ोस् ।
2.

स्िइएको ड्रइगं हेरेर वेस्डडङ करे न्टलाई एड्ज्ट (आवश्यकता अनसु ार
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स्मलाउने) गनयहु ोस् र एम.एस. प्लेटको िवु ै भागहरूमा स्फलेट वेडड
(fillet weld) परू ा गनयहु ोस् ।
3.

अस्क्स-एसेटाइस्लन उपकरणलाई सही ढङ्गले तैयारगरी िेकजााँि
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गनयहु ोस,् प्रेसर (िाप) एड्ज्ट गनयहु ोस् र िइु वटा लाइनहरू अनसु ार वकय
स्पसलाई काट्नहु ोस् । (हरे क 100mm को लम्बाइमा)
4.

20mm GI पाइपलाई आवश्यक लम्बाइ अनस
ु ार काट्नहु ोस,् कट

5

पाइपमा थ्रेड बनाउनहु ोस् र त्यसलाई स्िइएको कस्प्लङमा जडान गनयहु ोस् ।
5.
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गेसोस्लन इस्न्जन वाटर पम्प प्रयोग गरे र वाटर होज जोड्ने र खोडने
(त्यसपश्चात)् लगायत पानीको टंकीबाट पानीलाई बास्हर स्नकालेर खाली
गनयहु ोस्

1

5

6.

आयस्लङ, ब्रेक-स्ड्क एड्ज्टमेन्ट तथा वस्कय ङ टे्टसस्हत होइ्ट ब्रेक
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(hoist brake) को एउटा सेटलाई खोलखाल तथा जोडजाड गनयहु ोस् ।
7.

परीक्षाका स्वषयव्तु

पेरोलबाट िडने कस्न्क्रट पोकर भाइब्रेटर (concrete poker vibrator)
का सबै पाटपजु ायहरूलाई खोलखाल गनयहु ोस,् ममयत गनयहु ोस् र
स्तनीहरूले काम गने अव्था हुनेगरी जोडजाड गनयहु ोस् ।
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： भाग B : छनोट गनय पाइने आइटमहरू
समय अवस्ध : 1½ घन्टा
B(1) : स्बस्डडङ वक्सय एस्प्लके सनहरूका लास्ग
B(2) : स्सस्भल इन्जीस्नयररङ वक्सय एस्प्लके सनहरूका लास्ग

भाग B(1)
तोस्कएका ्थानहरूमा स्नम्न (3) आइटमहरू परू ा गनयहु ोस:्
अङ्क
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1.

ममयतका लास्ग स्वद्यतु बाट िडने कस्न्क्रट पोकर भाइब्रेटरका कनेक्टर
(connector), कस्प्लङहरू (couplings) तथा स्वद्यतु ीय पाटपजु ायहरूलाई
खोलखाल गनयहु ोस;् र जोडजाड गररसके पस्छ मेगर टे्ट (megger test)
तथा रस्नङ टे्ट (running test) गनयहु ोस् ।

2.

हाइ प्रेसर वाटर पम्पका सबै पाटपजु ायहरूलाई खोलखाल गनयहु ोस् र त्यसपस्छ
जोडजाड गनयहु ोस,् र त्यसपस्छ फ्लो डाइरे क्सन, फ्लो रे ट तथा वाटर प्रेसरका
टे्टहरू गनयहु ोस् ।

3.

कायय्थलमा मटेररयल होइ्ट (material hoist) लाई खडा (जोडजाड)
तथा कायय्थलमा मटेररयल होइ्ट (material hoist) लाई खडा
(जोडजाड) तथा खोलखाल गनेको प्रस्क्रया तथा सरु क्षा अभ्यासहरूका
बारे को प्रश्नहरूको सही जवाफ स्िनहु ोस् (छुट्टै पानामा) ।
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भाग B(2)
तोस्कएका ्थानहरूमा स्नम्न (2) आइटमहरू परू ा गनयहु ोस:्
1.

4-्रोक इन्टरनल कम्बसन स्डजेल इस्न्जनको इन्लेट तथा एक्ज्ट
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भडभहरूको स्क्लयरे न्स (स्नकासी) लाई स्नरीक्षण तथा एड्ज्ट गनयहु ोस,् फ्टय
स्सस्लन्डरलाई एक््प्लोसन पोस्जसनमा राख्नहु ोस् र जोडजाड गररसके पस्छ
रस्नङ टे्ट गनयहु ोस् ।
रस्नङ टे्ट 3 पटकस्भि परू ा गररसक्नपु छय (प्रस्त पटक अस्धकतम 20 सेकेन्ड),
अन्यथा यस आइटममा कुनै अङ्क प्राप्त हुने छै न ।
2.

समय अवस्ध

:

ध्यान स्िनपु ने कुराहरू:

हाइड्रोस्लक स्सस्लन्डरलाई आवश्यक प्रेसरमा एड्ज्ट गनयहु ोस् र त्यसपस्छ
आयल स्सललाई फे नयहु ोस् ।
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6 घण्टा (खाना खाने समय बाहेक)

(1) यस्ि परीक्षाथीले टे्ट अवस्धभर सरु क्षा सावधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन् भने उनलाई
अनत्तु ीणय भएको मास्ननेछ;
(2) यो प्रश्नपि 6 पेजको छ । परू ै परीक्षाको पणू ायङ्क 100 हो । जसमा भाग A मा 65 र भाग B मा 35
अङ्क छ । उत्तीणायङ्क 60 हो ।
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कन्स्ट्रक्सन प्लान्स्टट मेकाननकका लानि रेड टे्ट
कार्य ड्रइिं

स्िि (1):
तल िेखाए अनसु ार 5-mm मोटो एम.एस. प्लेटमा स्िन्ह लगाउनुहोस,् काट्नहु ोस् र घोट्नहु ोस् ।

स्िि (2):
एम.एस. प्लेटको िवु ै भागहरूमा स्फलेट वेडड

ड्रइगं ्के ल अनसु ार छै न
सबै मापहरू स्ममी मा छन्
4
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स्िि (3):

100x10 माइडड स््टल फ्डयाट बार

कस्टंग लाइन

्पेस्सस्फके सन तथा आवश्यकताहरू
1. प्लेटमा कोररएका रे खाहरू अनसु ार वकय स्पसलाई काट्नहु ोस्
2. परीक्षाथीले फ्लोर मा काम गनय आवश्यक हुन्छ ।
3. कफ्सय ्रेटनेसको टोलेरेन्स 3mm भन्िा बढी हुनहु ुिाँ नै ।
4. कफय को िौडाइ 4mm भन्िा बढी हुनहु ुिाँ नै ।
5. कफय को पपेस्न्डकुलर 2.5mm भन्िा बढी हुनहु ुिाँ नै ।
6. कफय को तलपरट्ट टााँस्सएको ्लेगलाई हटाइनपु छय ।
स्िि (4):

19
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200

ड्रइगं ्के ल अनसु ार छै न
सबै मापहरू स्ममी मा छन्
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परीक्षाथीले ध्यान स्िनपु ने कुराहरू :
1.
2.

7.

परीक्षाथीहरूले प्रश्नपिहरू ध्यान स्िएर पढ्नपु छय र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसाँग सोध्न सक्छन् ।
प्रश्नपिमा यस्ि कुनै ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू स्िइएका छन् भने परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्िा अगावै स्तनीहरूलाई ध्यान
स्िएर पढ्नपु छय ।
परीक्षाथीहरूले प्रश्नपि, स्िइएका ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू अनसु ार परीक्षा स्िनपु छय ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउाँिा सरु क्षा जत्तु ा आफै ले स्लएर आउनपु नेछ । अन्य िास्हने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेड टेस््टङ
सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनछ
े । परीक्षाथीहरूले कायय्थल सरु क्षाको सस्ु नस्श्चतता गनय सबै सरु क्षा सावधानीहरूको पालना गनयपु नेछ ।
टे्टमा िास्हने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ र उपलब्ध गररएका औजार तथा
सामाग्रीहरूको पयायप्तता तथा गणु ्तर िेकजााँि भने परीक्षाथीहरू आफै ले गनपयु नेछ । परीक्षाथीहरूले सबै औजार तथा
सामाग्रीहरू रेड प्रास्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनयपु नेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापस्छ सबै औजारहरू रेड टेस््टङ
सेन्टरलाई अस्नवायय स्फताय गनपयु नेछ । यस्ि कुनै सम्या भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसाँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्बस्न्धत कामहरू गनय प्रयोगका लास्ग स्िइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर िलाउन तथा
सानय आवश्यक हुन्छ ।
परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे कडयको लास्ग समय-समयमा फोटो स्खिेर राख्नहु ुनेछ ।

8.
9.
10.

परीक्षाथीहरूलाई क्यामेरा वा मोबाइल फोनहरूबाट कुनै पस्न फोटो वा स्भस्डयो स्खच्न अनमु स्त हुिाँ नै ।
आकस््मक अव्थामा बाहेक परीक्षाथीहरूलाई रेड टे्टको समय अवस्धभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनय अनमु स्त हुिाँ नै ।
तल लेस्खएका मापिण्डहरूमा आधाररत रहेर मास्कय ङ (नम्बर स्िने) गररन्छ:

3.
4.
5.

6.

a) ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनको सही बझ
ु ाइ
b) परीक्षाभन्िा पस्हला सबै िास्हने तयारी
c) काययहरूको (काम गने) प्रस्क्रयाहरू
d) काययहरूको ्पष्टता तथा गण
ु ्तर
e) काययहरूको प्रगस्त
f)

सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले िलाउने तथा प्रयोग गने

g) औजार तथा उपकरणहरूको सही ढङ्गले प्रयोग
h) सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
i)

अरु रेडहरूको बारे मा सोच्ने र स्विार गने

j)

परीक्षा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसफाइ

11.

समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीक्षाथीहरूले अस्नवायय रूपमा परीक्षालाई रोक्नपु नेछ ।

12.

परीक्षा सस्कएपस्छ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपि अस्नवायय रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु नेछ ।

13.

परीक्षकलाई घसु स्िने प्र्ताव गनयु काननू ी अपराध हो र त्य्तो के सहरूलाई रेड टेस््टङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी. (ICAC) मा
ररपोटय गनेछ ।
र्नि परीक्षार्थीले कुनै पनन आवश्र्क सरु क्षा सावधानीहरू पालना िनय नसके को र/वा कुनै डरलाग्िो न्र्थनिहरूमा
काम िरेको खण्डमा उनी फे ल भएको मानननेछ ।
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