NYS रा य िवभाग - अनुमितपत्र सेवा िडिभजन
नङ िविश टता प्रयोगा मक
परीक्षा प्रिक्रयाह

िन न कुरा तपाईंलाईं पूरा गनर् भिनने परीक्षाका प्रिक्रयाह को िववरण हो।
तपाईंलाई यस परीक्षाको प्र येक ख डको लािग िनदशनह र सोका लािग छु याइएको समय बारे सच
ू ना िदइनेछ। गनर्को लािग िनदशन
नपाएस म कुनै पिन प्रिक्रया सु नगनुह
र् ोस ्। परीक्षाथीर्ह को बीचमा बो न अनुमित छै न।
एउटा हातले पानीबाट गिरने नङको याहार र ह का, सतही मािलस प्रा त गनछ; अक हातले सुख्खा याहार आधिु नक नङ प्रिक्रयाह प्रा त

गनछ। पानीबाट गिरने नङको याहारका लािग सुख्खा नङ याहार तथा आधिु नक प्रिक्रयाह को लािग प्रयोग गन हात छनोट गन कायर् पूणर्
पमा तपाईंमा िनभर्र छ। आव यक आधिु नक नङ प्रिक्रयाह को सारांश यस प्रकार छ:


सुख्खा याहार प्रा त गिररहे को हातका कुनै तीनवटा नङह मा पािलस लगाइनेछ:
·
·



पािलस लगाइएका दईु वटा नङह ले िस क र फाइबरग्लासको आवरण प्रा त गनछन ्

पािलस लगाइएको एउटा नङले एक्राइिलक (acrylic) ओभरले प्रा त गनछ

सोही हातको बाँकी प्राकृितक नङले नयाँ ढाँचामा एक्राइिलक प्रा त गनछ

कृपया नोट गनुह
र् ोस:् सौ दयर् विृ द्ध स ब धी कानून थता िनयमह अनस
ु ार यस परीक्षाको प्र येक पक्षमा उिचत सरसफाई र कीटनाशक
प्रिक्रयाह पूरा गरे रदे खाउनु पदर् छ।

भाग I - टे बल सेट-अप (15 िमनेट)
सु गनर् िनदशन िदएपिछ, तपाईंलाई िन न कुराह गनर् भिननेछ:
चरण 1

तपाईंको िकटबाट पिहले नै िमसाएर रािखएको सतह सरसफाई गन घोल र स बि धत सामग्रीह

आव यक प्रिक्रयाह

हटाउन र

पूरा गरे र तपाईंलाई िनिदर् ट गिरएको कायर् सतहको सरसफाई गनर्। यस समयमा तपाईंको कायर्

टे शनमा न ट गिरने व तह
ु को लािग झोला संलग्न गनर् सिु नि चत हुनुहोस ्।

चरण 2

दिू षत सामग्रीह लाई पिछ िभजाउनका लािग आ नो कीटनाशक ट्रे /क टे नर सेटअप गनर्। यस समयमा रगतको स पकर्

चरण 3

सुरिक्षत र यवि थत तिरकाले परीक्षाको भाग II मा आव यक सबै सामग्री र आपूितर्ह सेटअप गनर्। हात धन
ु

िवकारका लािग तपाईंको क टे नरलाई सेट आउट गनर् पिन सिु नि चत हुनुहोस ्।

पानी राख्ने कचौरामा पानी भनर् आ नो प्रे बोतलको पानी प्रयोग गनर्।

भाग II – आधारभत
ू नङ याहार तथा थप प्रिक्रयाह का लािग तयारी (20 िमनेट)
परीक्षकले तपाईंको टे बल सेटअप जाँच गिरसकेपिछ तपाईंलाई अगािड ब न भनेपिछ, तपाईंले िन न कुराह गनप
ुर् छर् :
चरण 1
चरण 2

तपाईंले आ नो हात र तपाईंको मोडलको हातको सरसफाई गनप
ुर् छर् ।
बोडर् वा फाइलको प्रयोग गरी पिहलो हातका सबै नङह लाई आकार िदनप
ु छर् । (यो यो हात हो जसलाई
िभजाइनेछ, क्यिु टकल िक्रम वा तेल प्रा त गनछ, ह का मािलस गिरनेछ र आधिु नक प्रिक्रयाह को लािग प्रयोग गिरने
छै न।)
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चरण 3

हात धन
ु े पानी राख्ने कचौरामा हात िभजाउनका लािग पिहलो हातलाई राख्नुपछर् र बोडर् वा फाइलको प्रयोग गरी

दो ो हातका सबै नङह लाई आकार िदनुपछर् । यो नै यो हात हो जसलाई आधिु नक नङ प्रिक्रया प्रदशर्न गनर् प्रयोग

गिरनेछ।
चरण 4

पिहलो हातलाई कचौराबाट िझक्नुहोस ् र सख्
ु खा बनाउनुपछर् ।

चरण 5

पिहलो हातका नङ र क्यिु टकलह मा क्यिु टल िक्रम वा तेल लगाउनप
ु छर् र 10-15 सेके ड राख्नप
ु छर् ।

चरण 6

क्युिटकल पुसरको प्रयोग गरी दब
र् ोस:् क्युिटकल
ु ै हातका क्युिटकलह लाई पछािड धके नुपछर् । कृपया नोट गनुह

चरण 7
चरण 8
चरण 9

का नका लािग अनुमित छै न।

लोशन, तेल वा िक्रम लगाउनप
ु छर् र यूनतम दईु वटा फरक मािलस ट्रोकको प्रयोग गरी 1-2 िमनेटका लािग

पानी यािनक्युर प्रा त गरी पाखुरामा ह का, सतही मािलस गनप
ुर् छर् ।

िल ट रिहत नङ वाइप वा पािलस हटाउने पदाथर् वा एि टसेि टकमा िभजाइएको कटन ब स प्रयोग गरी नङ लेट

र प्र येक औंलाको क्युिटकल क्षेत्रबाट पािलस हटाउनुपछर् ।

दब
ु ै हातका नङह मा नङ एि टसेि टक प्रे गनप
ुर् छर् ।

चरण 10

चमकता याउन पानी यािनक्युर प्रा त गरे को हातका नङह लाई बफ गनप
ुर् दर् छ।

चरण 11

चमकता हटाउन आधिु नक नङ प्रिक्रया प्रा त गन हातको नङह लाई बफ गन/िच याउने गनप
ुर् छर् ।

भाग III - िटपको प्रयोग र आकार िदने (25 िमनेट)
जाँचका लािग अब नचािहने कुनै पिन सामग्रीह लाई तपाईंको िकटमा राख्नुहोस ् र भाग III र IV पूरा गनर्का लािग आव यक हुने सामग्री
सेटअप गनह
ुर् ोस ्।
पानी यािनक्यरु प्रा त नगरे का हातका कुनै पिन तीनवटा नङह मा तपाईंले अब िटपह लगाउनप
ु नछ। प्र येक नङले पिछ ओभरले प्रा त
गनछन ्: 1 िस क लेप, 1 फाइबरग्लास लेप (एिक्टभेटर/एिक्सलेटर आव यक छ) र 1 एक्राइिलक ओभरले।
चरण 1

तीनवटा िटपह चयन गरे र लगाउनुहोस ्; यिद आव यक भएमा, लगाउनु पव
ू र् प्राकृितक नङह को आकार अनु प

र् ोस:् फ्रे च िटपह का लािग
बनाउन िटपह को आकारलाई पिरवतर्न गनर् फाइलको प्रयोग गनह
ुर् ोस ्। कृपया नोट गनुह

अनुमित छै न।
चरण 2

िटपह लाई उिचत पमा लगाएर इ छाइएको ल बाइमा का नुहोस ्।

चरण 3

िटपह

चरण 4

प्राकृितक नङ

लेटमा पूणर्

उ पादनह का लािग अनुमित छै न।

पमा िमलाउनुहोस ्। कृपया नोट गनुह
र् ोस:् तरल पदाथर्

लेि डङ

अि तम आकारका लािग िटपह फाइल गनह
ुर् ोस ्।

भाग IV - लेप लगाउने (30 िमनेट) - कूल दई
ु वटा नङह ले यािब्रक लेपह प्रा त गनछन ्।
चरण 1

िस क र फाइबरग्लास लेपह लाई आधारभूत आकारमा का नुहोस ्।

चरण 2

फाइबरग्लास लेपलाई पाखा लगाउनुहोस ् र प्रिक्रयाह को आव यकता अनुसार िटप गिरएको नङह

चरण 3

एउटामा िस क लगाउनुहोस ्, िट्रम गनह
ुर् ोस ् र टाँ नुहोस ्।

म ये

प्रिक्रयाह को आव यकता अनुसार एउटा नङमा फाइबरग्लास लेप लगाउनुहोस ्, िट्रम गनह
ुर् ोस ्, टाँ नह
ु ोस ् र

एिक्टभेटर प्रयोग गनह
ुर् ोस ्।
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चरण 4
चरण 5

िस क लेप प्रा त गरे को नङमा जानुहोस ्; लेप लगाइएका दब
ु ै नङह लाई आकार िदनुहोस ्।
लेप लगाइएका नङह लाई बफ गनह
ुर् ोस ् र तेल लगाउनुहोस ्।

भाग V - एक्राइिलक प्रयोग (30 िमनेट)
जाँचका लािग अब नचािहने कुनै पिन सामग्रीह लाई तपाईंको िकटमा राख्नुहोस ् र भाग V पूरा गनर्का लािग आव यक हुने सामग्री सेटअप
गनह
ुर् ोस ्।
बाँकी रहे का िटप गिरएका नङले दईु रङको (फ्रे च) एक्राइिलक ओभरले प्रा त गनछ; बाँकी रहे को िटप नगिरएको नङले नयाँ ढाँचाको गाढा
आकार प्रा त गनछ। गाढा आकारको नङ एक वा दईु रङको हुनसक्छ।
चरण 1

तरल पदाथर् र पाउडर उ पादनह तयार गनह
ुर् ोस ्।

चरण 2

दईु वटा नङह को प्राकृितक भागमा प्राइमर लगाउनुहोस ्।

चरण 3

आकृितको प्रयोग प्राकृितक नङलाई गाढा आकार िदनुहोस ्।

चरण 4

िटपसँगै नङमा दईु रङको एक्राइिलक ओभरले लगाउनुहोस ्।

चरण 5

आकृित हटाउनह
ु ोस ् र गाढा आकार िदइएको नङलाई आकार िदनुहोस ्।

चरण 6

एक्राइिलक ओभरले प्रा त गरे को नङलाई आकार िदनुहोस ्।

चरण 7

दईु वटा एक्राइिलक नङह लाई बफ गनह
ुर् ोस ्/तेल लगाउनह
ु ोस ्।

चरण 8

पािलस लगाउनका लािग कायर् क्षेत्र तयार गनह
ुर् ोस ्।

चरण 9

पािलस लगाउनका लािग सबै नङह लाई तयार गनह
ुर् ोस ्।

भाग VI - पािलस लगाउने र सफा गन (15 िमनेट)
जाँचका लािग अब नचािहने कुनै पिन सामग्रीह लाई तपाईंको िकटमा राख्नुहोस ् र भाग VI पूरा गनर्का लािग आव यक हुने सामग्री सेटअप
गनह
ुर् ोस ्।
िन नानस
ु ार सबै दशवटा नङह मा पािलस लगाइनेछ:
चरण 1

पारदशीर् आधार तह लगाउनुहोस ्। कृपया नोट गनुह
र् ोस:् िरज िफलरका लािग अनुमित छै न।

चरण 2

रातो पािलसको दईु तह लगाउनुहोस ्।

चरण 3

मािथ लो तह लगाउनुहोस ्।

चरण 4

आव यक भएमा छाला वा क्युिटकल क्षेत्रमा लागेको पािलस मेटाउनुहोस ्।

चरण 5

तपाईंले पािलस लगाएर सकाएपिछ आ नो कायर् क्षेत्र सफा गनह
ुर् ोस ् र सबै सामानह लाई पन
ु : याक गनह
ुर् ोस ्।

अ यथा िनदिशत गिरएमा, तपाईंका फोहोरलाई जाँच कक्षबाट बािहर जाँदा तपाईंले फा न सक्नुहुनेछ।
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