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ग्राउटिङ वर्क रर्ा लाटि ट्रेड िेकि

रेड:

ग्राउस्टङ वकक र )Grouting Worker(

ग्रेड:

स््कल्ड वकक र )Skilled Worker(

परीक्षाका स्वषयव्तु

: कृ पया प्रश्नपत्रका आवश्यकताहरू अनसु ार तोस्कएको ्थानमा स्नम्न कायकहरू परू ा गनकहु ोस-् :
1.

ग्राउस्टङभन्दा पस्हले स्नम्न गणु ्तर परीक्षणहरूका लास्ग ्लरी बनाउनका लास्ग पवू -क

)10%(

स्नधाकररत घोल्ने( स्मश्रण )अनपु ातलाई पालना गनकहु ोस:्
(i) फ्लो टे्ट;
(ii) ब्लीस्डङ टे्ट ।

2.

तैयारीको आवश्यक कायक परू ा गररसके पस्छ:
(i)  150mmके स्सङमा स्समेन्ट मोटाकर भनकका लास्ग मेकास्नकल-प्याकर ग्राउट स्वस्ध
a.

प्रयोग गनकहु ोस:्
ग्राउस्टङ मेस्सन सही अव्थामा छ स्क छै न भनेर चेकजााँच गनकहु ोस् ।

b.

सरु स्क्षत तररकामा हाइ प्रेसर होजलाई ग्राउस्टङ मेस्सनमा सही तररकामा जोड्नहु ोस् ।

c.  150mmके स्सङमा मेकास्नकल प्याकर जडान( इन््टल )गनकहु ोस् ।
d.

तोस्कएको प्रेसर)4 bars/ 58 lbf) सम्म नपस्ु गाँदासम्म  150mmके स्सङमा स्समेन्ट
मोटाकर भनकका लास्ग एअर-प्याकर ग्राउस्टङ स्वस्ध प्रयोग गनकहु ोस् ।

(ii)  150mmके स्सङमा स्समेन्ट मोटाकर भनकका लास्ग एअर-प्याकर ग्राउस्टङ स्वस्ध

प्रयोग गनकहु ोस:्
a.

ग्राउस्टङ मेस्सनसही अव्थामा छ स्क छै न भनेर चेकजााँच गनकहु ोस् ।

b.

सरु स्क्षत तररकामा हाइ प्रेसर होजलाई ग्राउस्टङ मेस्सनमा सही तररकामा जोड्नहु ोस् ।

c.  150mmके स्सङमा एअर-प्याकर जडान( इन््टल )गनकहु ोस् ।
d.

प्रे तोस्कएको सर )3.5 bars/ 51 lbf) सम्म नपस्ु गाँदासम्म  150mmके स्सङमा
स्समेन्ट मोटाकर स्छराउनका लास्ग ग्राउस्टङ मेस्सन प्रयोग गनकहु ो ।
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)90%(

(iii)  150mmके स्सङमा स्समेन्ट मोटाकर भनकका लास्ग इन्फ्लअ
ु न्ट पाइप स्वस्ध प्रयोग गनकहु ोस्

a.

ग्राउस्टङ मेस्सन सही अव्थामा छ स्क छै न भनेर चेकजााँच गनकहु ोस् ।

b.

सरु स्क्षत तररकामा हाइ प्रेसर होजलाई ग्राउस्टङ मेस्सनमा सही तररकामा जोड्नहु ोस् ।

c.  150mmके स्सङमा स्समेन्ट मोटाकर भनकका लास्ग सही स्वस्ध प्रयोग गनकहु ोस् ।
d.

तोस्कएको प्रेसर )3.5 bars/ 51 lbf) सम्म नपस्ु गाँदासम्म  150mmके स्सङमा
स्समेन्ट मोटाकर स्छराउनका लास्ग ग्राउस्टङ मेस्सन प्रयोग गनकहु ोस् ।

(iv) 150mmके स्सङस्भत्रको रे स्जड्यल
ु ( बााँकी )मोटाकर सफा गनकका लास्ग प्रेसर-वास्िङ

स्वस्ध प्रयोग गनकहु ोस् ।
a.

प्रेसर वास्िङका लास्ग सबै उपकरणहरूलाई सही तररकामा जोड्नहु ोस् ।

b.  150mmके स्सङलाई सही तररकामा सफा गनकहु ोस् ।

(v) काम परू ा भएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने ,सरसफाइ र मेन्टेनेन्स गररनपु छक ।

परीक्षाथीले प्रेसरको पवू -क स्नधाकररत एकाइ पस्ु ि गनकका लास्ग ह्ताक्षर गनकपु छक :
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परीक्षाको समय अवस्ध:

3 घण्टा )समानहरूलाई स्मलाउने र सरसफाइको कामसस्हत(

ध्यान स्दनपु ने कुराहरू:

(1)

परीक्षाथीले परीक्षासम्बन्धी स्दइएका आवश्यकताहरूलाई पढ्नपु छक ;

(2)

यस्द परीक्षाथीले परीक्षा अवस्धभर सरु क्षा सावधानीहरू अबलम्बन गनक सके नन/् सररनन्
भने उनलाई अनत्तु ीणक भएको मास्ननेछर;

(3)

यो प्रश्नपत्र 5 पृष्ठको छ । पणू ाकङ्क( फुल माकक 100 )हो । उत्तीणाकङ्क( पास माकक 60
हो।
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परीक्षाथीले ध्यान स्दनपु ने कुराहरू:

1.

परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान स्दएर पढ्नपु छक र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसाँग सोध्न सक्छन् ।

2.

प्रश्नपत्रमा यस्द कुनै ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू स्दइएका छन् भने परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्दा अगावै
स्तनीहरूलाई ध्यान स्दएर पढ्नपु छक ।

3.

परीक्षाथीहरूले स्दइएका प्रश्नपत्र ,ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू अनसु ार परीक्षा स्दनपु छक ।

4.

परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउाँदा सरु क्षा जत्तु ा आफै ले स्लएर आउनपु नेछ । अन्य चास्हने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेड
टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षाथीहरूले कायक्थल सरु क्षाको सुस्नस्ितता गनक सबै सुरक्षा सावधानीहरूलाई
अस्नवायक पालना गनकपु छक ।

5.

परीक्षामा चास्हने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ र उपलब्ध गररएका औजार तथा
सामाग्रीहरूको पयाकप्तता तथा गणु ्तर चेकजााँच भने परीक्षाथीहरू आफै ले गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले सबै औजार तथा
सामाग्रीहरू रेड प्रास्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापस्छ सबै औजारहरू रेड टेस््टङ
सेन्टरलाई अस्नवायक स्फताक गनकपु छक । यस्द कुनै सम्या भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसाँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।

6.

परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्बस्न्धत कामहरू गनक प्रयोगका लास्ग स्दइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर
चलाउन तथा सानक आवश्यक हुन्छ ।

7.

परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे कडकको लास्ग समय-समयमा फोटो स्िचेर राख्नहु ुनेछ ।

8.

परीक्षाथीहरूलाई क्यामेरा वा मोबाइल फोनहरूबाट कुनै पस्न फोटो वा स्भस्डयो स्िच्न अनमु स्त हुदाँ नै ।

9.

आकस््मक अव्थामा बाहेक परीक्षाथीहरूलाई रेड टे्टको समय अवस्धभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनक अनमु स्त
हुदाँ नै ।
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10.

तल लेस्िएका मापदण्डहरूमा आधाररत रहेर मास्ककङ( नम्बर स्दने )गररन्छ:
a) ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनको सही बझ
ु ाइ
b)

परीक्षाभन्दा पस्हला सबै चास्हने तयारी

c)

कायकहरूको( काम गने )प्रस्ियाहरू

d)

कायकहरूको ्पिता तथा गणु ्तर

e)

कायकहरूको प्रगस्त

f)

सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गने

g)

औजार तथा उपकरणहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने

h)

सरु क्षा सावधानीहरूको पालना

i)

अरु रेडहरूको बारे मा स्वचार परु य् ाउने

j)

परीक्षा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसफाइ

11.

समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीक्षाथीहरूले परीक्षालाई अस्नवायक रोक्नपु छक ।

12.

परीक्षा सस्कएपस्छ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र अस्नवायक रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु छक ।

13.

परीक्षकलाई घसु स्दने प्र्ताव गनकु काननू ी अपराध हो र त्य्तो के सहरूलाई रेड टेस््टङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी. )ICAC(
मा ररपोटक गनेछ ।
यटि परीक्षार्थीले र्ुनै पटन आवश्यर् सरु क्षा सावधानीहरू पालना िनक नसर्े र्ो र/वा र्ुनै डरलाग्िो
टकर्थटिहरूमा र्ाम िरेर्ो खण्डमा उनी फे ल भएर्ो माटननेछ ।
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