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फिस्सलेमर
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इन्टरस्मस्डयट रेड टे्ट

जब टाइटल

: माबबल वकब र (ड्राइ स्फस्क्सङ) [Marble Worker (Dry Fixing)]

ग्रेड

: सेस्म-स््कल्ड वकब र (Semi-Skilled Worker)

परीक्षाको स्वषयव्तु : तोस्कएको ्थानमा स्नम्न कायब परू ा गनबहु ोस:्
1.

वस्कब ङ प्लान अनुसार, 600x600mm बेस ब्लकका दईु वटा स्पसहरू इन््टल (जडान) गनब
बटरफ्लाई तथा एन्गल ब्राके टहरू प्रयोग गनबहु ोस;् र

2.

वस्कब ङ प्लान अनसु ार, 600x600mm मरु ल माबबलको एउटा स्पस इन््टल (जडान) गनब
बटरफ्लाई तथा एन्गल ब्राके टहरू प्रयोग गनबहु ोस् ।

3.

M10 एङ्कर बोल्टको जडानलाई बढाउनहु ोस् र प्रस्ियामा आवश्यक परीक्षणहरू गनबका
लास्ग टोकब रे न्चहरूलाई प्रयोग गनबहु ोस् ।

परीक्षाको समय अवस्ध:
ध्यान स्दनपु ने कुराहरू:

3 घण्टा
(1)

काम सरुु गनबभु न्दा अगावै, परीक्षाथीहरूले स्दइएको "परीक्षाथीहरूले ध्यान स्दनपु ने
कुराहरू" लाई पढ्नपु छब ।

(2)

यस्द परीक्षाथीले उपयक्त
ु सरु क्षा सावधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन् भने उनलाई
अनत्तु ीणब भएको मास्ननेछ ।

(3)

यो प्रश्नपत्र 4 पृष्ठको छ जसको पणू ाबङ्क (फुल ्कोर) 100 प्वाइन्ट हो र 60 वा
सोभन्दा मास्थको ्कोर ल्याएमा उत्तीणब भएको मास्ननेछ ।
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माबब施工圖
ल वकब रका लास्ग वस्कब ङ प्लान (ड्राइ स्फस्क्सङ)

फ्रन्ट भ्यु प्लान

साइड भ्यु प्लान

此圖不按比例繪劃
所有尺寸以毫米( mm)為單位

यो प्लान वा्तस्वक अनपु ातमा आधाररत छै न;
नापहरू स्मस्लस्मटर (mm) हरूमा छन् ।

2
ILD (Nepali)

परीक्षाथीले ध्यान स्दनपु ने कुराहरू:

1.

परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान स्दएर पढ्नपु छब र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसँग सोध्न सक्छन् ।

2.

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

3.

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

4.

परीक्षाथीहरूले जाँचमा आउँदा सरु क्षा जत्तु ा आफै ले स्लएर आउनपु नेछ । अन्य चास्हने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेड
टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षाथीहरूले कायब्थल सरु क्षाको सस्ु नस्ितता गनब सबै सरु क्षा सावधानीहरूलाई
अस्नवायब पालना गनबपु छब ।

5.

परीक्षामा चास्हने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ र उपलब्ध गररएका औजार तथा
सामाग्रीहरूको पयाबप्तता तथा गणु ्तर चेकजाँच भने परीक्षाथीहरू आफै ले गनबपु नेछ । परीक्षाथीहरूले सबै औजार तथा
सामाग्रीहरू रेड प्रास्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनबपु नेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापस्छ सबै औजारहरू रेड टेस््टङ
सेन्टरलाई अस्नवायब स्फताब गनबपु नेछ । यस्द कुनै सम्या भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

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

परीक्षाभन्दा पस्हला सबै चास्हने तयारी

c)

कायबहरूको (काम गने) प्रस्ियाहरू

d)

कायबहरूको ्पष्टता तथा गणु ्तर

e)

कायबहरूको 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 पर्ु याउने

j)

परीक्षा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसफाइ

11.

समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीक्षाथीहरूले परीक्षालाई अस्नवायब रोक्नपु छब ।

12.

परीक्षा सस्कएपस्छ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र अस्नवायब रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु छब ।

13.

परीक्षकलाई घसु स्दने प्र्ताव गनबु काननू ी अपराध हो र त्य्तो के सहरूलाई रेड टेस््टङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी.
(ICAC) मा ररपोटब गनेछ ।

यफि परीक्षार्थीले र्ुनै पफन आवश्यर् िरु क्षा िावधानीहरू पालना गनब निर्े र्ो र/वा र्ुनै िरलाग्िो
फस्र्थफिहरूमा र्ाम गरेर्ो खण्िमा उनी िे ल भएर्ो माफननेछ ।
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