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इन्टरस्मस्डयट रेड टे्ट पेपर
रेड

:

्रक्चरल स््टल इरे क्टर

स््कल लेभल :

सेस्म-स््कल्ड वकक र

प्रश्न

ड्रइगं अनसु ार तोस्कएको ्थानमा स्नम्न आइटमहरूलाई परू ा गनकहु ोस:्

:

(1)

औजार तथा सामग्रीहरूका बारे मा जान्नहु ोस् र म्यानअ
ु ल औजारलाई चलाउनहु ोस् र
क्रेन अपरे टरसँग सही तररकामा सञ्चार गनकहु ोस:्
i.

औजारहरूसम्बन्धी प्रश्नहरू अनुसार इन्ड्रीमा सामान्यतया प्रयोग हुने औजार तथा
सामग्रीहरूलाई सही तररकामा छनौट गनकहु ोस;्

ii.

ह्यान्ड स्सग्नलहरूसम्बन्धी प्रश्नहरू अनसु ार क्रेन अपरे टरसँग सञ्चार गनकका लास्ग सही
तररकामा ह्यान्ड स्सग्नल (हातका सङ्के त) हरूलाई छनौट गनकहु ोस् र देखाउनहु ोस्

iii.

मेटल सरफे स (सतह) मा स्कनाराहरूलाई स्चल्लो बनाउन र वररपररका वेस्ल्डङ
्ल्यागलाई हटाउन स्वद्यतु ीय ह्यान्ड ग्राइस्न्डङ मेस्सनलाई चलाउनहु ोस् ।

(2) I-स्बमको स्लस्फ्टङ
i.

सही स्वस्धले स््लङहरू तथा म्यानअ
ु ल चेन ब्लक इन््टल (जडान) गनकहु ोस;्

ii.

सही स्वस्धमा हाते औजारहरूलाई चलाउनहु ोस् र स्बमलाई सरु स्ित रूपमा स्लफ्ट
गनकहु ोस् (मास्थ उठाउनहु ोस)् ;
म्यानअ
ु ल चेन लकलाई स्फक्स तथा लक गनकहु ोस् ।

iii.

(3) वस्कक ङ प्लेटफमकका लागू सरु िा नेट (जाली) इन््टल (जडान) गनकहु ोस् र मेटल फ्रेम
कम्पोनेन्टका लास्ग बोल्टलाई इन््टल (जडान)/टाइट गनकहु ोस्
i.

स्समल
ु ेटेड ्रक्चरल स््टल प्लेटफमकको होररजन्टल स्बमको ज्वाइन्टमा बोल्टलाई टाइट
गनक बोल्ट ज्वाइस्न्टङ स्वस्धलाई प्रयोग गनकहु ोस् ।

परीिाको समय अवस्ध :

3 घण्टा

ध्यान स्दनपु ने कुराहरू:

(1) काम सरुु गनकभु न्दा अगावै, परीिाथीहरूले पररस्िष्टमा भएको "परीिाथीहरूले ध्यान
स्दनपु ने कुराहरू" लाई ध्यानपवू कक पढ्न आवश्यक हुन्छ;
(2) परीिाथीले परीिा अवस्धभर सरु िा सावधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन् भने उनलाई
परीिामा अनत्तु ीर्क भएको मास्ननेछ; र
(3) प्रश्नपत्रमा 3 वटा पृष्ठ छन् । परीिाका सबै आइटमहरूको पर्ू ाकङ्क (फुल माकक ) 100 हो र
60 वा सोभन्दा मास्थको अङ्क ल्याएमा उत्तीर्क भएको मास्ननेछ ।
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स्डटेल ‘A’

I-स्बम

पो्ट 2

पो्ट 1

्रक्चरल स््टल इन्टरस्मस्डयट रेड टे्ट पो्ट

ड्रइगं अनपु ात अनसु ार छै न
नापहरू स्ममी मा छन्

स्ििेल ‘A’
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परीिाथीहरूले ध्यान स्दनपु ने कुराहरू:
1.
2.

परीिाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान स्दएर पढ्नपु छक र नबझु ेको कुराहरू परीिकसँग सोध्न सक्छन् ।
प्रश्नपत्रमा यस्द कुनै ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू स्दइएका छन् भने परीिाथीहरूले परीिा सरुु हुनभु न्दा अगावै
स्तनीहरूलाई ध्यान स्दएर पढ्नपु छक ।

3.

परीिाथीहरूले स्दइएका प्रश्नपत्र, ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनहरू अनसु ार परीिा स्दनपु छक ।

4.

परीिाथीहरूले परीिामा आउँदा सरु िा जत्तु ा आफै ले स्लएर आउनपु नेछ । अन्य चास्हने सरु िा सामाग्रीहरू भने रेड
टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनछ
े । परीिाथीहरूले कायक्थल सरु िाको सस्ु नस्ितता गनक सबै सरु िा सावधानीहरूलाई
अस्नवायक पालना गनकपु छक ।

5.

परीिामा चास्हने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनछ
े र उपलब्ध गररएका औजार तथा
सामाग्रीहरूको पयाकप्तता तथा गर्ु ्तर चेकजाँच भने परीिाथीहरू आफै ले गनकपु नेछ । परीिाथीहरूले सबै औजार तथा
सामाग्रीहरू रेड प्रास्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनपकु नेछ । परीिाथीहरूले परीिापस्छ सबै औजारहरू रेड
टेस््टङ सेन्टरलाई अस्नवायक स्फताक गनकपु छक । यस्द कुनै सम्या भएमा परीिाथीहरूले परीिकसँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।

6.
7.

परीिाथीहरूले परीिामा र सम्बस्न्धत कामहरू गनक प्रयोगका लास्ग स्दइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर
चलाउन तथा सानक आवश्यक हुन्छ ।
परीिा भइरहेको बेलामा परीिकले रे कडकको लास्ग समय-समयमा फोटो स्खचेर राख्नहु ुनेछ ।

8.
9.
10.

परीिाथीहरूलाई क्यामेरा वा मोबाइल फोनहरूबाट कुनै पस्न फोटो वा स्भस्डयो स्खच्न अनमु स्त हुदँ नै ।
आकस््मक अव्थामा बाहेक परीिाथीहरूलाई रेड टे्टको समय अवस्धभर आफ्नो मोबाइल फोन प्रयोग गनक अनमु स्त हुदँ नै ।
तल लेस्खएका मापदण्डहरूमा आधाररत रहेर मास्कक ङ (नम्बर स्दने) गररन्छ:

11.

a) ड्रइगं तथा ्पेस्सस्फके सनको सही बझु ाइ
b) परीिाभन्दा पस्हला सबै चास्हने तयारी
c) कायकहरूको (काम गने) प्रस्क्रयाहरू
d) कायकहरूको ्पष्टता तथा गर्ु ्तर
e) कायकहरूको प्रगस्त
f) सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गने
g) औजार तथा उपकरर्हरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने
h) सरु िा सावधानीहरूको पालना
i) अरु रेडहरूको बारे मा सोच्ने र स्वचार गने
j) परीिा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसफाइ
समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीिाथीहरूले परीिालाई अस्नवायक रोक्नपु छक ।

12.

परीिा सस्कएपस्छ परीिाथीहरूले प्रश्नपत्र अस्नवायक रूपमा परीिकलाई बझु ाउनपु छक ।

13.

परीिकलाई घसु स्दने प्र्ताव गनकु काननू ी अपराध हो र त्य्तो के सहरूलाई रेड टेस््टङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी.
(ICAC) मा ररपोटक गनेछ ।
यस्ि परीक्षार्थीले कुनै पस्न आवश्यक सरु क्षा सावधानीहरू पालना गनन नसके को र/वा कुनै िरलाग्िो
3
स्स्ट्र्थस्िहरूिा काि गरेको खण्ििा उनी फे ल भएको
िास्ननेछ ।
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