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डिस्क्लेमर

CIC को लिलित अनमु लतलिना यस सामग्रीको कुनै पलन भागिाई कुनै पलन रूपमा वा कुनै पलन माध्यमिाट पनु रुत्पादन वा
प्रसारित गनन नपाइसक्छ । यस सामग्रीमा िहेका जानकािीिे सत्यता सलु नलित गनन उलित प्रयासहरू गरिएतापलन CIC िे
पाठकहरूिाई सम्भव भएसम्म पेशासँग सम्िलधित सल्िाहकािहरूसँग उपयक्त
ु स्वतधर सल्िाह िोज्न प्रोत्साहन गछन ि
पाठकहरूिे कुनै पलन सम्िद्ध कामहरू गदान यस सामग्रीिाई उक्त पेशासम्िधिी सल्िाहको लवकल्पको रूपमा लिनु वा
लनभनि पननु हदँ नै ।

सोधपछ
ु हरू
यस सामग्रीको सम्बन्धमा भएका सोधपछ
ु हरू हङकङ कन्स्कर्सन इन्िस्करी रेि टेडस्कटङ सेन्टर लाई डनम्न ठे गानामा सोध्न
सडकन्छ:

95, Yue Kwong Road

९५ यु कोङ्ग रोड

Aberdeen
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फोन नम्बर
फ्याक्स नम्बर
इमेल
वेबसाइट
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इन्टरमिमियट ट्रेि टे स्ट

पद

: मेटल वकक र

ग्रेि

: सेडम डस्ककल्ि वकक र

परीक्षाको डवषयवस्कत：
ु तोडकएको स्कथानमा डनम्न आइटमहरूलाई परू ा गनकहु ोस:्

समय अवडध

(a)

फ्रेम आकारको डनमाकण गनक उपयक्त
ु सामग्री, औजार तथा उपकरणहरू छनोट
गनकहु ोस,् वकक डपसको वेल्िको सतहलाई समतल (फ्लल्याट) हुनेगरी घोट्नहु ोस् (कायक
ड्रइगं नं. 1);

(b)

350 x350 x0.8mm मोटाइ भएको ग्यालभानाइज्ि डस्कटल डिटको डपसलाई
काट्नहु ोस् । बोल्टहरूले डि्स (डस्कथर) गरे र डिट तथा फ्रेमलाई डड्रल तथा ट्याप
गनकहु ोस् (कायक ड्रइगं नं. 1 तथा 2) ।

: 3 घण्टा

ध्यान डदनपु ने कुराहरू : (1) परीक्षाथीले परीक्षासम्बन्धी डदइएका आवश्यकताहरूलाई ध्यानपवू कक पढ्नपु नेछ ।
(2) यडद परीक्षाथीले परीक्षा अवडधभर सरु क्षा सावधानीहरू अबलम्बन गरे नन/् गररनन् भने उनलाई
अनत्तु ीणक भएको माडननेछ;
(3) यसमा 4 वटा पृष्ठ छन् । पणू ाकङ्क (िुल माकक ) 100 हो । उत्तीणाकङ्क (पास माकक ) 60 हो ।
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इन्टरमिमियट ट्रेि टे स्ट
पद

: िेटल वर्क र

ग्रेि

: सेमि मस्र्ल्ि वर्क र

र्ायक ड्रइगं न.ं 1

50X50X3mm माइल्ड ्टील
एंगल

ह्यक्स प्रयोग द्वारा काट्नु

स्कपेडसडिके सन तथा आवश्यकताहरू
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

50

इन्नर (डभत्री) वेल्िहरू बाहेक सबै वेल्िहरू िुल वेल्ि हुन् जो 12mm लामो c-c को ट्याक (tack) वेल्ि हुन् ।
सबै वेल्िहरूमा कुनै पडन डििे ्ट (डबग्रेको भाग) हुनहु ुदुँ नै ।
कायकको समाडिपडछ, सबै प्रकारका स्कलेग (slag) तथा स्कपॉटर (spatter) लाई हटाउनहु ोस् ।
वकक डपसको वेल्िको सतहलाई समतल (फ्लल्याट) हुनगे री घोट्नहु ोस् ।
फ्रेम समकोण (राइट एन्गल) हरूमा , 350mm लम्बाइमा ±3mm हुनपु नेछ ।
फ्रेम िाइमेन्सनको टोलेरेन्स ±3mm हुनपु नेछ ।
फ्रेमको सतह समतल (फ्लल्याट) हुनपु नेछ, फ्लले्सरु ा (flexura) को टोलेरेन्स ≤3mm हुनपु नेछ ।

्नीप द्वारा काट्नु
ग्यालवनाईजड ्टील शीट

सबै िाइमेन्सनहरू डममी मा छन्
स्कके ल अनसु ार छै न
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इन्टरमिमियट ट्रेि टे स्ट
पद

: िेटल वर्क र

ग्रेि

: सेमि मस्र्ल्ि वर्क र

र्ायक ड्रइगं न.ं 2

ग्यालवनाईजड ्टील शीट

ग�ाइि
ं डंग

फ्ला
ट

5- ⌀ 6.8 & ट्याप्ड
ग�ाइि
ं डंग

फ्ला
ट

स्कपेडसडिके सन तथा आवश्यकताहरू
1. सेन्टरदेडि सेन्टरसम्म होल (प्वाल) हरूको टोलेरेन्स ±3mm हुनपु नेछ ।
2. पाुँचवटा बोल्टहरूले फ्रेम तथा डिटहरूलाई बडलयोसुँग डि्स गनकहु ोस् ।
3. फ्रेम तथा डिटको डकनारा (edge) ±2mm हुनपु नेछ ।
सबै िाइमेन्सन डममी मा छन्
स्कके ल अनसु ार छै न
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परीक्षाथीहरूले ध्यान डदनपु ने कुराहरू:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्रहरू ध्यान डदएर पढ्नपु छक र नबझु ेको कुराहरू परीक्षकसुँग सोध्न स्छन् ।
प्रश्नपत्रमा यडद कुनै ड्रइगं तथा स्कपेडसडिके सनहरू डदइएका छन् भने परीक्षाथीहरूले परीक्षा सरुु हुनभु न्दा अगावै
डतनीहरूलाई ध्यान डदएर पढ्नपु छक ।
परीक्षाथीहरूले डदइएका प्रश्नपत्र, ड्रइगं तथा स्कपेडसडिके सनहरू अनसु ार परीक्षा डदनपु छक ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा आउुँदा सरु क्षा जत्तु ा आिै ले डलएर आउनपु नेछ । अन्य चाडहने सरु क्षा सामाग्रीहरू भने रेि
टेडस्कटङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनेछ । परीक्षाथीहरूले कायकस्कथल सरु क्षाको सडु नडितता गनक सबै सरु क्षा सावधानीहरूलाई
अडनवायक पालना गनकपु छक ।
परीक्षामा चाडहने सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेि टेडस्कटङ सेन्टरबाट नै उपलब्ध हुनछ
े र डतनीहरूको पयाकिता तथा
गणु स्कतरको चेकजाुँच तथा पडु ि भने परीक्षाथीहरू आिै ले गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले सबै औजार तथा सामाग्रीहरू रेि
प्राड्टस अनसु ार सही तररकाले प्रयोग गनकपु नेछ । परीक्षाथीहरूले परीक्षापडछ सबै औजारहरू रेि टेडस्कटङ सेन्टरलाई
अडनवायक डिताक गनकपु छक । यडद कुनै समस्कया भएमा परीक्षाथीहरूले परीक्षकसुँग सोध्न र बझ्ु न स्छन् ।
परीक्षाथीहरूले परीक्षामा र सम्बडन्धत कामहरू गनक प्रयोगका लाडग डदइएका औजार तथा सामाग्रीहरूलाई सम्हालेर
चलाउन तथा सानक आवश्यक हुन्छ ।
परीक्षा भइरहेको बेलामा परीक्षकले रे किकको लाडग समय-समयमा िोटो डिचेर राख्नहु ुनेछ ।
परीक्षाथीहरूलाई ्यामेरा वा मोबाइल िोनहरूबाट कुनै पडन िोटो वा डभडियो डिच्न अनमु डत हुदुँ नै ।
आकडस्कमक अवस्कथामा बाहेक परीक्षाथीहरूलाई रेि टेस्कटको समय अवडधभर आफ्लनो मोबाइल िोन प्रयोग गनक अनमु डत
हुदुँ नै ।
तल लेडिएका मापदण्िहरूमा आधाररत रहेर माडकक ङ (नम्बर डदने) गररन्छ:
a) ड्रइगं तथा स्कपेडसडिके सनको सही बझु ाइ
b) परीक्षाभन्दा पडहला सबै चाडहने तयारी
c) कायकहरूको (काम गने) प्रडियाहरू
d) कायकहरूको स्कपिता तथा गुणस्कतर
e) कायकहरूको प्रगडत
f) सामग्रीहरूलाई सही ढङ्गले चलाउने तथा प्रयोग गने
g) औजार तथा उपकरणहरूलाई सही ढङ्गले प्रयोग गने
h) सरु क्षा सावधानीहरूको पालना
i) अरु रेिहरूको बारे मा सोच्ने र डवचार गने
j) परीक्षा सडकएपडछ समानहरूलाई डमलाउने र सरसिाइ

11.

समय सडकने डबडत्तकै सबै परीक्षाथीहरूले परीक्षालाई अडनवायक रो्नपु छक ।

12.

परीक्षा सडकएपडछ परीक्षाथीहरूले प्रश्नपत्र अडनवायक रूपमा परीक्षकलाई बझु ाउनपु छक ।

13.

परीक्षकलाई घसु डदने प्रस्कताव गनकु काननू ी अपराध हो र त्यस्कतो के सहरूलाई रेि टेडस्कटङ सेन्टरले आइ.सी.ए.सी.
(ICAC) मा ररपोटक गनेछ ।

यमद परीक्षार्थीले र्ुनै पमन आवश्यर् सरु क्षा सावधानीहरू पालना गनक नसर्े र्ो र/वा र्ुनै िरलाग्दो मस्र्थमिहरूिा
र्ाि गरेर्ो खण्ििा उनी फे ल भएर्ो िामननेछ ।
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