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रेड टे्ट पेपर
पद

: ग्लेस्ट्िएर

ग्रेि

: स्ट््कल्ड कामदार

टेस्कटका डिषय
िस्कतहु रू
: तोडकएको स्कथानमा डनम्न काययहरू परू ा गनयहु ोस:्
1. एलस्ट्ु मस्ट्नयम स्ट्वन्स्टडोबाट ग्लासलाई डिसम्यानटल (खोलखाल) गनुहोस् र जिान (इन्स्कटल) गनुहोस । (30%)
(i). ड्रइङ 1 अनसु ार, ह्यान्ि टुल प्रयोग गरे र एउटा 6 mm मोटो ग्लास सीधा गरे र र एउटा 180 mm
डायोमीटरको एग्ि्ट फ्यान होल काट्नहु ोस् ।
(ii). टप के समेन्ट स्ट्वन्स्टडोबाट ग्लास डिसम्यानटल गनुहोस् र ग्लासलाई सफा गनुहोस् । त्यो ग्लासलाई
सरुु को स्ट्वन्स्टडो के समेन्टमा िडान गनुहोस् र इन्टरनल ग्लास साइडमा ग्लास डसलेन्ट (glass sealant)
ले भनुहोस् ।
2.

्टील स्ट्वन्स्टडोमा ग्लास िडान गनुहोस् ।
(25%)
(i). ड्रइङ 1 अनसु ार, ह्यान्ि टुल प्रयोग गरे र एउटा 6 mm मोटो वायर ग्लास सीधा गरे र काट्नहु ोस् र
उक्त वायर ग्लासलाई तोस्ट्कएको स्ट्वन्स्टडोमा िडान गनुहोस् ।

3.

साश डोर िडान गनुहोस्
(25%)
ड्रइङ 1 अनसु ार, खाली हातले ग्लास बोक्नहु ोस् र डबल क्लोस्ट्िङ ग्लास डोर (ढोका) िडान गनुहोस्
। यसमा देहायका काम पछय न:्
(i). डबल क्लोस्ट्िङ लेस्ट्मनेटेड ग्लास डोर का 12x370x2000mm का दइु िटा डपसलाई म्यानअ
ु ल
ह्यन्स्टडस्ट्लङ तररकाद्वारा तोस्ट्कएको प्लेन र उपयक्त
ु ्थानमा िोड्नहु ोस् । ग्लास सानुभन्स्टदा पस्ट्हले, तपाईलें
सो ग्लासको 4 िटा कुनाहरू सही तररकाले सरु डित गररएका छन् भनेर पक्का गनयपु छय ।
(ii). औसत दरु ी कायम गनु डबल क्लोस्ट्िङ लेस्ट्मनेटेड ग्लास डोर ग्राउन्ि कब्ज़ा तथा साइडमा
िोस्ट्डएको र ्थीर गररएको हुनपु र्ु ।

4.

डसलेन्ट भनुहोस्
(20%)
ड्रइङ 2 अनसु ार, आयताकार फ्रेममा, स्ट्मरर ग्लास बीचको ग्याप (लगभग 15mm) मा ग्लास डसलेन्ट
भनयहु ोस,् 6 िटा स्ट्मरर ग्लास समान प्लेनमा राखेको हुनपु र्ु ।

समय अवस्ट्ध

: 5 घण्टा (एक घण्टा खाना खाने समय बाहेक)

ध्यान स्ट्दनपु ने कुराहरू :
(1)
(2)
(3)

परीक्षाथीहरूले संलग्न गररएको टेस्कटसम्बन्धी आिश्यकताहरूलाई ध्यानपिू यक पढ्नपु नेर् ।
यडद परीिाथीले टेस्कट अिडधभर सरु िा सािधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन् भने उनलाई
अनत्तु ीर्य भएको माडननेछ ।
यो प्रश्नपत्र 4 पेजको छ । पर्ू ायङ्क (फुल माकय ) 100 हो । उत्तीर्ायङ्क (पास माकय ) 60 हो ।
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ग्लेस्ट्िएरको लास्ट्ग रेड टे्ट
ड्रइङ नं. 1

----------------

6mm मोटो लेस्ट्मनेटेड ग्लास
laminated glass
--------- कस्ट्टङको पोिीशन
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2

ग्लेस्ट्िएरको लास्ट्ग रेड टे्ट
ड्रइङ नं. 2

स्ट्फल सीलेंट फ्रेम

6 mm मोटो ग्लास
स्ट्फल सीलेंट

यो रे खास्ट्ित्र ्के लअनसु ार ड्रइङ गररएको र्ै न
सबै डाइमेन्सनहरू डममी मा र्न्
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सेक्शन A-A
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परीिाथीहरूले ध्यान डदनपु ने कुराहरू:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

परीिाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान डदएर पढ्नपु छय र नबझु ेको कुराहरू परीिकसँग सोध्न स्छन् ।
प्रश्नपत्रमा यडद कुनै ड्रइगं तथा स्कपेडसडफके सनहरू डदइएका छन् भने परीिाथीहरूले परीिा सरुु हुनभु न्दा अगािै
डतनीहरूलाई ध्यान डदएर पढ्नपु छय ।
परीिाथीहरूले डदइएका प्रश्नपत्र, ड्रइगं तथा स्कपेडसडफके सनहरू अनसु ार परीिा डदनपु छय ।
परीिाथीहरूले परीिामा आउँदा सरु िा जत्तु ा आफै ले डलएर आउनपु नेछ । अन्य चाडहने सरु िा सामाग्रीहरू भने
रेि टेडस्कटङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीिाथीहरूले काययस्कथल सरु िाको सडु नडितता गनय सबै सरु िा
सािधानीहरूलाई अडनिायय पालना गनपयु छय ।
परीिामा चाडहने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेि टेडस्कटङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ र उपलब्ध गररएका
औजार तथा सामाग्रीहरूको पयायप्तता तथा गर्ु स्कतर चेकजाँच भने परीिाथीहरू आफै ले गनपयु नेछ ।
परीिाथीहरूले सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेि प्राड्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनपयु नेछ ।
परीिाथीहरूले परीिापडछ सबै औजारहरू रेि टेडस्कटङ सेन्टरलाई अडनिायय डफताय गनयपु छय । यडद कुनै समस्कया
भएमा परीिाथीहरूले परीिकसँग सोध्न र बझ्ु न स्छन् ।
परीिाथीहरूले परीिामा र सम्बडन्धत कामहरू गनय प्रयोगका लाडग डदइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई
सम्हालेर चलाउन तथा सानय आिश्यक हुन्छ ।
परीिा भइरहेको बेलामा परीिकले रे कियको लाडग समय-समयमा फोटो डखचेर राख्नहु ुनेछ ।
परीिाथीहरूलाई ्यामेरा िा मोबाइल फोनहरूबाट कुनै पडन फोटो िा डभडियो डखच्न अनमु डत हुदँ नै ।
आकडस्कमक अिस्कथामा बाहेक परीिाथीहरूलाई रेि टेस्कटको समय अिडधभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनय
अनमु डत हुदँ नै ।
तल लेडखएका मापदण्िहरूमा आधाररत रहेर माडकय ङ (नम्बर डदने) गररन्छ:
a) ड्रइगं तथा स्कपेडसडफके सनको सही बझु ाइ
b) परीिाभन्दा पडहला सबै चाडहने तयारी
c) काययहरूको (काम गने) प्रडियाहरू
d) काययहरूको स्कपष्टता तथा गर्ु स्कतर
e) काययहरूको प्रगडत
f)

सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गने

g) औजार तथा उपकरर्हरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने
h) सरु िा सािधानीहरूको पालना
i)

अरु रेिहरूको बारे मा सोच्ने र डिचार गने

11.

j) परीिा सडकएपडछ समानहरूलाई डमलाउने र सरसफाइ
समय सडकने डबडत्तकै सबै परीिाथीहरूले परीिालाई अडनिायय रो्नपु छय ।

12.

परीिा सडकएपडछ परीिाथीहरूले प्रश्नपत्र अडनिायय रूपमा परीिकलाई बझु ाउनपु छय ।

13.

परीिकलाई घसु डदने प्रस्कताि गनयु काननू ी अपराध हो र त्यस्कतो के सहरूलाई रेि टेडस्कटङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी.
(ICAC) मा ररपोटय गनेछ ।
यदि परीक्षार्थीले कुनै पदन आवश्यक सरु क्षा सावधानीहरू पालना गनन नसके को र/वा कुनै डरलाग्िो
दथर्थदिहरूमा काम गरेको खण्डमा उनी फे ल भएको मादननेछ ।
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