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इन्स्टटस्ट्मिस्ट्डएट रेड टे्ट पेपर
स्ट्िर्िक

: ग्लेस्ट्िएर

दिाि

: सेमी-स्ट््कल्ड कमिचारी

टेष्टको स्ट्बर्य

: तोस्ट्कएको ्थानमा स्ट्नम्न कायिहरु परु ा गनिहु ोस् ।
1. स्ट्चत्रमा देखाए अनरुु प, हाते औिार (hand tool) प्रयोग गरर ६एमएम (6mm) बाक्लो
स्ट्ससाको एक टुक्रा स्ट्सधा रुपमा काट्नहु ोस् ।
2. मास्ट्थल्लो झ्यालको कब्िा (casement) बाट स्ट्ससा स्ट्नकाल्नहु ोस र सफा गनिहु ोस । सफा
गरे पस्ट्ि पस्ट्हलेकै झ्यालको कब्िामा फे री स्ट्ित्र परिबाट स्ट्ससा टाल्ने (हावा पास्ट्न स्ट्िनि
नस्ट्दने(sealant )) हालेर स्ट्ससा स्ट्फट गनिहु ोस ।
3. १२mm×३७०mm×२१००mm िएको एउटा ढोकाको स्ट्ससा तोस्ट्कएको ठाउमा लैिाने र स्ट्मलाएर
राख्ने ,तर सानिु िन्स्टदा पस्ट्हला, त्यो स्ट्ससाको चारै कुना सेफ्टी प्रोटेक्टेड (safety protected) ि वा
िै न हेने ।
4. तोस्ट्कएको काठको बोडिमा एक टुक्रा ६००mm×८००mm को ऐनाको स्ट्ससा , ऐनाको पेच
प्रयोग गरे र स्ट्फट गने ।

समय अवधी

:

३ घण्टा

ध्यान स्ट्दनु पने कुराहरु : (a) हरे क परीक्षाथीले परीक्षा सरुु गनिु िन्स्टदा पस्ट्हले अस्ट्नवायि रुपमा लेस्ट्खएको नोट
पढ्नु पनेि ।
(b) यस्ट्द कुनै परीक्षाथीले परीक्षाको समयमा सेफ्टी सम्बस्ट्न्स्टध कुनै पस्ट्न स्ट्नयम पालना
नगरे मा, त्यो पररक्षाथी ्वत फे ल हुनेि; र
(c)
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यो प्रश्न पत्र ३ पेिको रहेको ि , सबै स्ट्बर्यहरु स्ट्मलाएर पर्ू ािङ्क १०० हुनेि
अस्ट्न ६० अथवा त्यो िन्स्टदा बढी अक
ं ल्याउने परीक्षाथी मात्र पास हुनेि ।
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इन्टजमिजिएट ट्रेि टेस्ट प्रश्न पत्र
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परीक्षार्थीहरूले ध्यान स्िनपु ने कुराहरू:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

परीक्षार्थीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान स्िएर पढ्नपु छछ र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न सक्छन् ।
प्रश्नपत्रमा यस्ि कुनै ड्रइगं तर्था ्पेस्सस्िके सनहरू स्िइएका छन् भने परीक्षार्थीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्िा अगावै
स्तनीहरूलाई ध्यान स्िएर पढ्नपु छछ ।
परीक्षार्थीहरूले स्िइएका प्रश्नपत्र, ड्रइगं तर्था ्पेस्सस्िके सनहरू अनसु ार परीक्षा स्िनपु छछ ।
परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा आउँिा सरु क्षा जत्तु ा आिै ले स्लएर आउनपु नेछ । अन्य चास्हने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेड टेस््टङ
सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षार्थीहरूले कायछ्र्थल सरु क्षाको सस्ु नस्ितता गनछ सबै सरु क्षा सावधानीहरूलाई अस्नवायछ
पालना गनछपु छछ ।
परीक्षामा चास्हने सबै औजार तर्था सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ र स्तनीहरूको पयाछप्तता तर्था
गणु ्तरको चेकजाँच तर्था पस्ु ि भने परीक्षार्थीहरू आिै ले गनछपु नेछ । परीक्षार्थीहरूले सबै औजार तर्था सामाग्रीहरू रेड
प्रास्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनछपु नेछ । परीक्षार्थीहरूले परीक्षापस्छ सबै औजारहरू रेड टेस््टङ सेन्टरलाई
अस्नवायछ स्िताछ गनछपु छछ । यस्ि कुनै सम्या भएमा परीक्षार्थीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।
परीक्षार्थीहरूले परीक्षामा र सम्बस्न्धत कामहरू गनछ प्रयोगका लास्ग स्िइएका औजार तर्था सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर
चलाउन तर्था सानछ आवश्यक हुन्छ ।
परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे कडछको लास्ग समय-समयमा िोटो स्िचेर राख्नहु ुनेछ ।
परीक्षार्थीहरूलाई क्यामेरा वा मोबाइल िोनहरूबाट कुनै पस्न िोटो वा स्भस्डयो स्िच्न अनमु स्त हुिँ नै ।
आकस््मक अव्र्थामा बाहेक परीक्षार्थीहरूलाई रेड टे्टको समय अवस्धभर आफ्नो मोबाइल िोन प्रयोग गनछ अनमु स्त
हुिँ नै ।
तल लेस्िएका मापिण्डहरूमा आधाररत रहेर मास्कछङ (नम्बर स्िने) गररन्छ:
a) ड्रइगं तर्था ्पेस्सस्िके सनको सही बझु ाइ
b) परीक्षाभन्िा पस्हला सबै चास्हने तयारी
c) कायछहरूको (काम गने) प्रस्ियाहरू
d) कायछहरूको ्पिता तर्था गणु ्तर
e) कायछहरूको प्रगस्त
f) सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तर्था प्रयोग गने
g) औजार तर्था उपकरणहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने
h) सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
i) अरु रेडहरूको बारे मा सोच्ने र स्वचार गने
j) परीक्षा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसिाइ

11.

समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीक्षार्थीहरूले परीक्षालाई अस्नवायछ रोक्नपु छछ ।

12.

परीक्षा सस्कएपस्छ परीक्षार्थीहरूले प्रश्नपत्र अस्नवायछ रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु छछ ।

13.

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

यजि परीक्षार्थीले कुनै पजन आवश्यक सरु क्षा सावधानीहरू पालना गनि नसके को र/वा कुनै िरलाग्िो
जस्र्थजिहरूमा काम गरेको खण्िमा उनी फे ल भएको माजननेछ ।
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