
                                                                                                                                                                                                                                                                

Seat No.: __________                                                 Enrolment No._____________ 
   

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering Semester –V Examination Dec’11- Jan’12 

 

Subject code: 330604                     Date: 26/12/2011 

Subject Name: Construction Technology 

Time:  10.30 am – 01.00 pm                                      Total Marks: 70 
 

Instructions: 

1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks. 

4. English version is considered Authentic. 

 

(a) Draw Figure showing components of residential Building and state their functions. 

 

07 Q.1 

(b) What is shallow foundation? Write types of shallow foundations & give construction 

detail of any one type. 

 

07 

(a) List different types of Brick masonry and draw sketch of any two. 

 

07 

(b) List different types of Stone masonry and draw sketch of any two. 

 

07 

 OR  

Q.2 

(b) What is Water-Cement ratio? How does it affect strength of concrete. 

 

07 

(a) Define Scaffolding and state and explain different types of Scaffolding. 

 

07 Q.3 

(b) Describe characteristics of Good Formwork. 

 

07 

  OR  

(a) What are main constituents of Concrete? State their charateristics. 

 

07 Q.3 

(b) State different types of brick bonds and explain any one with neat sketch. 

 

07 

(a) State different types of Door and Explain with neat sketch any two of them. 

  

07 Q.4 

(b) State Ideal requirements of Good Stair.                                                                                                                                                                                                                                              

 

07 

  OR  

(a) What are different types of Grouting ? Explain any one in detail. 

  

07 Q. 4 

(b) What is Guniting? State its uses.  

 

07 

(a) State machineries used for earthwork and explain any one in detail. 

 

07 Q.5 

(b) State importance of Building Maintenance. 

 

07 

  OR  

(a) State and explain the methods of repairing and retrofication of earthquake damaged 

structure.  

 

07 Q.5 

(b) Describe the causes of accident in construction work and state the safety precautions for 

masonry work. 

07 
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VVVV    રહઠા� ણના મકાનના ભાગો દશા�વતી ���છ આ�તી દોર� તેના કાય�જણાવોૃ .    07 5|`Gv!5|`Gv!5|`Gv!5|`Gv!    

AAAA    િછછરો પાયો એટલે & ું? િછછરા પાયાના *કારો +ણાવો તથા ગમે તે એકની રચના 

લખો.    

07 

VVVV    /દા/દા *કારના 0ટના ચણતર કામની યાદ� બનાવીુ ુ ,  ગમે તે બે *કારની આ�તી ૃ

દોરો.    

07    

AAAA    /દા/દા *કાુ ુ રના પ3થરના ચણતર કામની યાદ� બનાવી  ગમે તે બે *કારની આ�તી ૃ

દોરો.    

07 

    VYJFVYJFVYJFVYJF     

5|`GvZ5|`GvZ5|`GvZ5|`GvZ    

AAAA    પાણી-િસમ67ટ 8ણોતર & છે ુ ુ ?, કો9:ટની તાકાત પર તેની અસર કવી ર�તે થાય છે � ?    07 

VVVV    પાલખની �યા<યા અને  /દા/દા *કાર આપી સમ=વોુ ુ .    07 5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#    

AAAA    સારા ફોમ� વક�ની લા?ણીકતાઓ સમ=વો.    07 

        VYJFVYJFVYJFVYJF     

VVVV    કો9:ટના A<ય ધટકો કયા છે ુ ? તેની લા?ણીકતાઓ જણાવો.    07 5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#5|`Gv#    

AAAA    0ટના બો7ડના *કારો લખો. તથા કોઈપણ એક બો7ડની રચના આ�તી સ9હત ૃ સમ=વો.    07    

VVVV    બારણાના /દા/દા *કાર ુ ુ જણાવો અને આ�તી દોર� ૃ ગમે તે બે સમ=વો.    07  
5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$    AAAA    આદ�શ દાદરની જE9રયાતો લખોુ .    07 

        VYJFVYJFVYJFVYJF     

VVVV    FાઉટHગના *કારો જણાવો અને ગમે તે એકને સિવ�તાર સમ=વો.    07 5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$5|`Gv$    

AAAA    ગનાઈટHગ એટલે & ું? તેનો ઉપયોગ જણાવો.    07 

VVVV    માટ�કામ માટના સાધનો જણાવો તથા ગમે તે એકને સિવ�તાર સમ=વો� .    07 5|`Gv55|`Gv55|`Gv55|`Gv5    

AAAA    મકાન નીભાવની અગIયતા જણાવો.    07 

        VYJFVYJFVYJFVYJF     

VVVV    Jકંૂપમા ંLકશાન પામેલ મકાનના ર�પેરHગ અને ર�Mોફ�ટHગની ર�ત લખો અને ુ

સમ=વો.    

07 5|`Gv55|`Gv55|`Gv55|`Gv5    

AAAA    બાધંકામની રચનામા ંઅક�માતના કારણો જણાવો અને ચણતરકામ માટ લેવામા ંઆવતી �

સલામતી    તકદાર� જણાવો� .    

07 
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