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रेड टे्ट पेपर
रेड

: मररन कन््रक्सन प्लान्ट अपरे टर (डेररक) (Marine Construction Plant Operator (Derrick))

स््कल लेभल : स््कल्ड वकक र (Skilled Worker)
प्रश्न

: वा्तस्वक साइट वातावरण अनुसार स्नम्न कायक गनकहु ोस:्

1.

बार्कलाई तोस्कएको स्िशास्तर कररब 2 m स्शफ्ट गनकका लास्ग स्वन्ड्लसलाई स्नयन्रण

(10 अङ्क)

गनकहु ोस् ।

2.

सञ्चालनभन्िा पस्हले स्नम्न आइटमहरूलाई तयार तथा चेकर्ााँच गनकहु ोस:्


(10 अङ्क)

मान्य बार्क लाइसेन्स, डेररक (स्शयरलेगहरू) को परीक्षाको प्रमाणपर र स््लस्गङ
टुलहरू;



इन्धन (फ्यल
ु ) को लेभल, इस्न्र्न आयल, कुलन्ट र क्रेनको ब्रेस्कङ स्स्टमको
कायकसम्पािन;



मे्ट रोप (mast rope), क्रेन प्लेटफमक, डेररक, स््लङ, होइ्ट ररङ (hoist ring),
हुक, गाइ रोप तथा अन्य सहायक स््लस्गङ टुलहरूका अव्थाहरू;



मास्थका तैयारी प्रस्क्रया तथा सरु क्षा उपायहरू परू ा गररसके पस्छ डेररकलाई काम गने
उचाइमा उठाउनहु ोस् र वकक स्पसलाई स्लफ्ट गनक (मास्थ उठाउन) तयार गनकहु ोस् ।

3.

20 सेकेन्डस्भर लगातार 2 पटकसम्म हुक/ग्रेब बके टलाई तोस्कएको ्थानमा लैर्ानहु ोस्
(सामान्यतया हुक/ग्रेब बके ट चेस्र्ङ भस्नन्छ) (hook/ grab bucket), हुक/ग्रेब बके टको
स्धकतम स््वङ (हस्ल्लने) 2 m भन्िा बढी हुनहु िुाँ नै ।
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(10 अङ्क)

4.

वा्तस्वक साइट वातावरण अनसु ार परीक्षाथीले स्नम्न परीक्षा आइटमहरूबाट एउटा रोज्ने:


(40 अङ्क)

लगातर 10 पटकसम्म बार्क क्यास्बनमा भएका सामग्रीहरू (अथाकत,् बार्कमा
पस्हलािेस्ि नै रहेका सामग्रीहरू) लाई ग्रेब गनक (समात्न), वा्तस्वक काम गने
्थानमा डम्प गनक (फाल्न) का लास्ग बके ट (bucket) वा ग्रैपल (grapple)
लाई प्रयोग गने; वा



लगातार 10 पटकसम्म वा्तस्वक काम गने ्थानमा समन्ु रबाट ्लर् (फोहोर)
लाई ग्रेब गने र त्यसलाई बार्क क्यास्बनमा डम्प गने ।

5.

वा्तस्वक साइट वातावरण अनसु ार लगातार 10 पटकसम्म स्सवाल (seawall) वा अन्य
स्प्रका्ट कस्न्क्रट ब्लकहरूलाई स्लफ्ट गनक र तोस्कएको काम गने ्थानमा राख्न हुकलाई

(20 अङ्क)

प्रयोग गनकहु ोस् ।
6.

लोड टेस््टङका लास्ग 50 ~ 90 mm पररस्ध (सकक म्फरन्स) भएको वायर रोप कोर (वायर)

(10 अङ्क)

(wire rope core) (लम्बाइ इच्छा अनसु ार) लाई काट्नहु ोस् र स््टल फोकक (steel
fork) लाई 600 mm व्यास (डायस्मटर) भएको क्वाड्रूपल ररङ बके ट (quadruple ring
buckle) साँग र्ोड्न ह्यान्ड टुलहरूलाई प्रयोग गनकहु ोस् ।

परीक्षा अवस्ध:
ध्यान स्िनपु ने कुराहरू:

3 घण्टा
(1)

काम सरुु गनकभु न्िा अगावै, परीक्षाथीहरूले पररस्शष्टमा भएको "परीक्षाथीहरूले ध्यान
स्िनपु ने कुराहरू" लाई ध्यानपवू कक पढ्न आवश्यक हुन्छ;

(2)

परीक्षाथीले परीक्षा अवस्धभर सुरक्षा सावधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन् भने उनलाई
परीक्षामा अनत्तु ीणक भएको मास्ननेछ; र

(3)

प्रश्नपरमा 4 वटा पृष्ठ छन् । परीक्षाका सबै आइटमहरूको पणू ाकङ्क (फुल माकक ) 100 हो
र 60 वा सोभन्िा मास्थको अङ्क ल्याएमा उत्तीणक भएको मास्ननेछ
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परीक्षाथीले ध्यान स्िनपु ने कुराहरू :

1.

परीक्षाथीहरूले प्रश्नपरहरू ध्यान स्िएर पढ्नपु छक र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसाँग सोध्न सक्छन् ।

2.

प्रश्नपरमा यस्ि कुनै ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू स्िइएका छन् भने परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्िा अगावै
स्तनीहरूलाई ध्यान स्िएर पढ्नपु छक ।

3.

परीक्षाथीहरूले स्िइएका प्रश्नपर, ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू अनसु ार परीक्षा स्िनपु छक ।

4.

परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउाँिा सरु क्षा र्त्तु ा आफै ले स्लएर आउनपु नेछ । अन्य चास्हने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेड
टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षाथीहरूले कायक्थल सरु क्षाको सस्ु नस्ितता गनक सबै सरु क्षा सावधानीहरूलाई
अस्नवायक पालना गनकपु छक ।

5.

परीक्षामा चास्हने सबै और्ार तथा सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ र उपलब्ध गररएका और्ार तथा
सामाग्रीहरूको पयाकप्तता तथा गुण्तर चेकर्ााँच भने परीक्षाथीहरू आफै ले गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले सबै और्ार तथा
सामाग्रीहरू रेड प्रास्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापस्छ सबै और्ारहरू रेड टेस््टङ
सेन्टरलाई अस्नवायक स्फताक गनकपु छक । यस्ि कुनै सम्या भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसाँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।

6.

परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्बस्न्धत कामहरू गनक प्रयोगका लास्ग स्िइएका और्ार 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 हुिाँ नै ।

9.

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

तल लेस्िएका मापिण्डहरूमा आधाररत रहेर मास्ककङ (नम्बर स्िने) गररन्छ:
a)

ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनको सही बझु ाइ

b)

परीक्षाभन्िा पस्हला सबै चास्हने तयारी

c)

कायकहरूको (काम गने) प्रस्क्रयाहरू

d)

कायकहरूको ्पष्टता तथा गणु ्तर

e)

कायकहरूको प्रगस्त

f)

सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गने

g)

और्ार तथा उपकरणहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने

h)

सरु क्षा सावधानीहरूको पालना

i)

अरु रेडहरूको बारे मा स्वचार पर्ु याउने

j)

परीक्षा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसफाइ

11.

समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीक्षाथीहरूले परीक्षालाई अस्नवायक रोक्नपु छक ।

12.

परीक्षा सस्कएपस्छ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपर अस्नवायक रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु छक ।

13.

परीक्षकलाई घसु स्िने प्र्ताव गनकु काननू ी अपराध हो र त्य्तो के सहरूलाई रेड टेस््टङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी.
(ICAC) मा ररपोटक गनेछ ।

यस्ि पिीक्षार्थीले कुनै पस्न आवश्यक सिु क्षा सावधानीहरू पालना गनन नसके को ि/वा कुनै डिलाग्िो
स््र्थस्िहरूमा काम गिेको खण्डमा उनी फे ल भएको मास्ननेछ ।
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