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此文件關於建造機械技工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造
業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of intermediate trade test for Construction Plant
Mechanic. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong
Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.
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पद

:

कन््रक्सन प्लान्ट मेकास्नक

ग्रेि

:

सेस्म-स््कल्ड रेड टे्ट

परीक्षाको निषयि्तु: स्िइएको कामहरूको ड्रइगं अनसु ार तोस्कएको ्थानमा स्नम्न आइटमहरूलाई परू ा गनुहोस:्
अङ्क
(1) स्िइएको ड्रइगं हेरेर आवश्यक स्िभज
ु ाकार (राइएन्गल
ु र) आकार बनाउनका लास्ग

20

5mm मोटो एम.एस. (m.s.) प्लेटमा स्िन्ह लगाउनहु ोस,् घोट्नहु ोस् र काट्नहु ोस् ।
(2) स्िइएको ड्रइगं हेरी वेस्ल्डङ मेस्सनको सही इलेस्क्ट्रक करे न्टलाई प्रयोग गरे र कस्न्टन्यसु

25

स्िलेट वेल्ड (continous fillet weld) का साथ एम.एस. प्लेटको िवु ै साइडहरूलाई जोड्नहु ोस् ।
(3) अस्क्स-एसेटाइस्लन उपकरणलाई सही ढङ्गले तैयार गरी िेकजााँि गनुहोस,् प्रेसर (िाप)

20

एड्ज्ट गनुहोस् र स्िन्ह लगाइएका लाइनहरू अनसु ार वकु स्पसलाई काट्नहु ोस् (हरे क
100mm को लम्बाइमा) । (कायु गनु स्िइने समय: 20 स्मनेट)
(4) 20mm GI पाइपलाई आवश्यक लम्बाइ अनसु ार काट्नहु ोस्, कट पाइपमा थ्रेड

20

बनाउनहु ोस् र त्यसलाई स्िइएको कस्प्लङमा जडान गनुहोस् ।
(5) कस्न्िट स्बमहरूलाई झण्ु ड्याएर मास्थ उठाउन स्लस्टटङ स्गयर प्रयोग गनुहोस् ।

15

(कायु गनु स्िइने समय: 15 स्मनेट)
समय अिनि

: 3 घण्टा

ध्यान नदनपु ने कुराहरू : (1) यस्ि परीक्षाथीले सरु क्षा सावधानीहरू स्बना परीक्षा स्िएमा उनलाई अनत्तु ीणु भएको मास्ननेछ;
(2) यो प्रश्नपि 4 पेजको छ । पणू ाुङ्क (िुल माकु ) 100 हो । उत्तीणाुङ्क (पास माकु ) 60 हो ।
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कन्स्ट्रक्सन प्लान्स्टट मेकाननकका लानि इन्स्टटरनमनियट रे ि टे्ट कायय ड्रइिं

स्िि (1):
तल िेखाए अनसु ार 5-mm मोटो एम.एस. (m.s.) प्लेटलाई स्िभजु ाकार (राइएन्गल
ु र) आकारमा स्िन्ह लगाउनहु ोस,् काट्नहु ोस् र
घोट्नहु ोस् ।

स्िि (2):
एम.एस. प्लेटको िवु ै साइडहरूमा स्िलेट वेल्ड ।

ड्रइगं ्के ल अनसु ार छै न
सबै डाइमेन्सनहरू स्ममी मा छन्
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स्िि (3):

100x10 माइल्ड स््टल टल्याट बार
कस्ट्टिंग लाइन

सबै डाइमेन्सनहरू स्ममी मा छन् ।
्के ल अनसु ार छै न

्पेस्सस्िके सन तथा आवश्यकताहरू
1. प्लेटमा कोररएका लाइनहरू अनुसार वकु स्पसलाई काट्नहु ोस्
2. परीक्षाथीले टलोर (भइु )ाँ मा काम गनु आवश्यक हुन्छ ।
3. कटसु ्रेटनेसको टोलेरेन्स (Tolerance of kerf’s straightness) 3mm भन्िा बढी हुनहु िुाँ नै ।
4. किु को िौडाइ 4mm भन्िा बढी हुनहु िुाँ नै ।
5. किु को पपेस्न्डकुलर (perpendicular) 2.5mm भन्िा बढी हुनहु िुाँ नै ।
6. किु को तलपरि टााँस्सएको ्लेग (slag) लाई हटाइनपु छु ।
स्िि (4):

19

19
200

ड्रइगं ्के ल अनसु ार छै न
सबै डाइमेन्सनहरू स्ममी मा छन्
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परीक्षाथीहरूले ध्यान स्िनपु ने कुराहरू:
1.

परीक्षाथीहरूले प्रश्नपिहरू ध्यान स्िएर पढ्नपु छु र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसाँग सोध्न सक्छन् ।

2.

7.

प्रश्नपिमा यस्ि कुनै ड्रइगं तथा ्पेस्सस्िके सनहरू स्िइएका छन् भने परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्िा अगावै
स्तनीहरूलाई ध्यान स्िएर पढ्नपु छु ।
परीक्षाथीहरूले स्िइएका प्रश्नपि, ड्रइगं तथा ्पेस्सस्िके सनहरू अनसु ार परीक्षा स्िनपु छु ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउाँिा सरु क्षा जत्तु ा आिै ले स्लएर आउनपु नेछ । अन्य िास्हने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेड
टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षाथीहरूले कायु्थल सरु क्षाको सस्ु नस्ितता गनु सबै सरु क्षा सावधानीहरूलाई
अस्नवायु पालना गनुपछु ।
परीक्षामा िास्हने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेड टेस््टङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनछ
े र उपलब्ध गररएका औजार तथा
सामाग्रीहरूको पयाुप्तता तथा गणु ्तर िेकजााँि भने परीक्षाथीहरू आिै ले गनुपनेछ । परीक्षाथीहरूले सबै औजार तथा
सामाग्रीहरू रेड प्रास्क्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनपु नेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापस्छ सबै औजारहरू रेड
टेस््टङ सेन्टरलाई अस्नवायु स्िताु गनुपछु । यस्ि कुनै सम्या भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसाँग सोध्न र बझ्ु न सक्छन् ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्बस्न्धत कामहरू गनु प्रयोगका लास्ग स्िइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर
िलाउन तथा सानु आवश्यक हुन्छ ।
परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे कडुको लास्ग समय-समयमा िोटो स्खिेर राख्नहु ुनेछ ।

8.
9.
10.

परीक्षाथीहरूलाई क्यामेरा वा मोबाइल िोनहरूबाट कुनै पस्न िोटो वा स्भस्डयो स्खच्न अनमु स्त हुिाँ नै ।
आकस््मक अव्थामा बाहेक परीक्षाथीहरूलाई रेड टे्टको समय अवस्धभर आटनो मोबाइल िोन प्रयोग गनु अनमु स्त हुिाँ नै ।
तल लेस्खएका मापिण्डहरूमा आधाररत रहेर मास्कु ङ (नम्बर स्िने) गररन्छ:

3.
4.

5.

6.

a) ड्रइगं तथा ्पेस्सस्िके सनको सही बझु ाइ
b) परीक्षाभन्िा पस्हला सबै िास्हने तयारी
c) कायुहरूको (काम गने) प्रस्ियाहरू
d) कायुहरूको ्पष्टता तथा गणु ्तर
e) कायुहरूको प्रगस्त
f)

सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले िलाउने तथा प्रयोग गने

g) औजार तथा उपकरणहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने
h) सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
i)

अरु रेडहरूको बारे मा सोच्ने र स्विार गने

11.

j) परीक्षा सस्कएपस्छ समानहरूलाई स्मलाउने र सरसिाइ
समय सस्कने स्बस्त्तकै सबै परीक्षाथीहरूले परीक्षालाई अस्नवायु रोक्नपु छु ।

12.

परीक्षा सस्कएपस्छ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपि अस्नवायु रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु छु ।

13.

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

यदि परीक्षार्थीले कुनै पदन आवश्यक सरु क्षा सावधानीहरू पालना गनन नसके को र/वा कुनै डरलाग्िो दस्र्थदिहरूमा
काम गरेको खण्डमा उनी फे ल भएको मादननेछ ।
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