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कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री काउिन्सल
पाइिलङ अपरेिटभ (पकर्ु िसभ पाइल) ट्रे ड टे स्ट प्र�
【 भाग B (बह� वैकिल्पक) प्र� 】
परी�ाथ�को नाम (अग्रं जे ी):
परी�ाथ� नं.:
HK ID नं.:
परी�ा िमित:

वषर्

मिहना

समय अविध: 20 िमनेट
बह� वैकिल्पक प्र�ह�: कुल 10 वटा प्र�ह�, हरे कका लािग 4 अङ्क
परी�ाथ�ले ध्यान िदनपु न� कुराह�:
कृ पया प्र�को सबैभन्दा उपय�
ु जवाफ छे उको बाकसमा ठीक िचन्ह लगाउनहु ोस् () ।
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िमित

1.

मेिशनको सेट अप गदार् के कुरामा अिनवायर् �पमा ध्यान िदइनपु छर् ?
(a) ठोिक्कनबाट बच्नका लािग अन्य मेिशन सेटह�सँग समन्वय गनर्पु छर् र जिमन िस्थर तथा
सरु ि�त छ
(b) आगलागीबाट बािहर िनक्लनका िनिम्त बाटो छे िकनबाट रोक्नका लािग अन्य मेिशन
सेटह�सँग समन्वय गनर्पु छर्
(c) सामग्रीको ढुवानी वा ल्याउन-लैजानका िनिम्त बाटो छे िकनबाट रोक्नका लािग अन्य मेिशन
सेटह�सँग समन्वय गनर्पु छर्
(d) पैदल यात्रु िहँड्ने बाटो छे िकनबाट रोक्नका लािग अन्य मेिशन सेटह�सँग समन्वय गनर्पु छर्

2.

म्यान के ज को स्पेिसिफके सनह� के -के ह�न्छन् ?
(a) म्यान के जमा खसेको खण्डमा सुर�ा उपलब्ध गराउन सक्ने पयार्� गाडर् रे लह� अिनवायर्
�पमा ह�नपु छर्
(b) म्यान के जलाई अिनवायर् �पमा योग्य व्यि�द्वारा िनरी�ण ग�रनपु छर् र के जमा मान्य
िमितसिहतको प्रमाणपत्र टाँिसएको ह�नपु छर्
(c) म्यान के जमा अन्य औजार तथा उपकरणह�लाई बोक्नका लािग थप ठाउँ ह�नैपछर्
(d) प्रयोग गनर्भ
ु न्दा पिहले हरे क िदन सरु �ा सपु रभाइजरद्वारा िनरी�ण ग�रनपु छर्

3.

H-पाइलह�लाई जोडेपिछ गाड्ने कायर्लाई जारी राख्नभु न्दा पिहले कुन प्रिक्रया चल्नपु छर् भनेर
कृ पया संि��मा उल्लेख गनर्हु ोस् ?
(a) प्रयोग गनर्भ
ु न्दा पिहले पाइलह� इन्जीिनयरद्वारा अनमु ित प्रदान ग�रएका योग्य वेिल्डङ
िनरी�कद्वारा ग�रने िविभन्न परी�णह�मा उ�ीणर् ह�नपु छर्
(b) प्रयोग गनर्भ
ु न्दा पिहले पाइलह�लाई इन्जीिनयरद्वारा अनमु ित प्रदान ग�रएका योग्य व्यि�द्वारा
सरु �ात्मक रङको लेयरले पेन्ट ग�रनपु छर्
(c) प्रयोग गनर्भ
ु न्दा पिहले पाइलह�लाई इन्जीिनयरद्वारा अनमु ित प्रदान ग�रएका योग्य व्यि�द्वारा
दतार् ग�रनपु छर् र समय रे कडर् ग�रनपु छर्
(d) प्रयोग गनर्भ
ु न्दा पिहले पाइलह� इन्जीिनयर तथा सरु �ा अिधकारीद्वारा ग�रने िनरी�णमा
उ�ीणर् ह�नपु छर्

4.

H-पाइलह�को गाड्ने कायर् परू ा भयो भनेर मान्नभु न्दा पिहले कुन अवस्थामा पगु ेको ह�नपु छर् ?
(a)
(b)
(c)
(d)
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पाइिलङ कमर्चारीद्वारा िनणर्य ग�रनपु छर्
साइटमा H-पाइलह�लाई बराबर भाग मा बाड्ने र ितनीह�लाई प्रयोग गन�
करार अनसु ारको गिहराइमा पगु ेपिछ र आवाज आउन बन्द भएसँगै H-पाइललाई गड्न
अवरोध भएपिछ
सामान्यतया, H-पाइललाई िडजाइन अनसु ारको गिहराइसम्म गािडनपु छर् वा पाइल चट्टानी
परत पगु ेको छ र स्वीकृ त प्लानमा अिन्तम तािलका अन�
ु प छ र इन्जीिनयरद्वारा ग�रने
िनरी�णमा उ�ीणर् गनर्पु छर्
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5.

मानौं िक साइटमा दईु वटा H-पाइलह� छन् जसमा पिहलो दईु जोडीका आँकडा ह� समान छन तर
अिन्तम जोडीका आँकडाह� फरक छन,् उदाहरणका लािग, पिहलो पाइलमा आँकडा 305 x 305
x 180 रहेको छ भने दोस्रो पाइलमा आँकडा 305 x 305 x 223 रहेको छ । तपाईलें ितनीह�को
िभन्नताह�लाई कसरी पिहचान गनर्हु �न्छ ?
(a) ितनीह� िभन्न-िभन्न देशह�मा िनमार्ण ग�रएका ह�न्
(b) प्रोजेक्टको रे किडर्ङमा सिजलो होस् भन्नका लािग आँकडाह�को दईु वटा सेट फरक रहेका छन्
(c) दईु वटा H-पाइलह�को आकारह� मल
ू तः समान रहेका छन् तर तौलह� िभन्न छन् । ठूलो
आँकडा भएको दोस्रो पाइल ग�ङ्गो छ र त्यसमा बाक्लो सामग्री रहेको छ
(d) दईु वटा H-पाइलह�को आकारह� समान तौलसिहत मल
ू तः समान रहेका छन् । िभन्नता
भनेको ितनीह�को िनमार्ण िभन्न-िभन्न िमितह�मा भएको िथयो

6.

विकर् ङ प्लेटफमर्का लािग गाडर् रे लह�को उचाइको रे न्ज िनम्नह� मध्ये कुन ह�न्छ ?
(a) 400 देिख 550 mm सम्म

7.

(b)

600 देिख 850 mm सम्म

(c)
(d)

900 देिख 1150 mm सम्म
1200 देिख 1450 mm सम्म

कामदारह�ले घम्ु ने पाटपजु ार्ह� भएका मेिशनह�लाई सञ्चालन गदार् कटन को पन्जाह� िकन
प्रयोग गनर्हु द�ँ नै ?
(a) कटनका पन्जाह�ले तेल सोस्ने गछर् न्
(b)

कटनका पन्जाह� िबिग्रने गछर् न्

(c)

कटनका पन्जाह� मेिशनका घुम्ने पाटपजु ार्ह�मा अिल्झने गछर् न्
कटनको पन्जाले सिजलैसँग छालाको एलज� गराउने गछर् न्

(d)
8.
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मेटल लाई काट्नका लािग अब्रेिसव िव्हल किटङ मेिशन प्रयोग ग�रँ दा स�ु मा के लगाइनपु छर् ?
(a) कटनको पन्जा
(b) सरु �ात्मक चस्मा
(c) वेिलङ्टन बटु
(d) चच्ु चो िनक्लेको कपडाको टोपी
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9.

10.
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क्रेनको सञ्चालनको क्रममा िचत्रमा व्यि�द्वारा िदइएको �ान्ड िसग्नल ले के जनाउँछ :

(a)

सबै कुरालाई रोक्ने

(b)

आकिस्मक रोक्ने

(c)

िलएर जाने

(d)

बमु लाई मािथ उठाउने

क्रेनको सञ्चालनको क्रममा िचत्रमा व्यि�द्वारा िदइएको �ान्ड िसग्नलले के जनाउँछ :

(a)

सहायक होइस्टलाई प्रयोग गन�

(b)

लोडलाई अस्वीकार गन�

(c)

लोडलाई जबजर्स्ती तल छोड्न सिकन्छ

(d)

लोड सिजलैसँग फुट्ने िकिसमको छ
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