
Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–III • EXAMINATION – SUMMER 2013 

Subject Code: 330604 Date: 15-06-2013        
Subject Name: Construction Technology 
Time: 02:30 pm - 05:00 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 to be Authentic. 

Q1 (A) Draw figure showing components of a residential building and differentiate                07 
             between load bearing and RCC frame structure  .                                 
      (B) What is shallow foundation? Write different type of shallow foundation and               07  
             explain any one with neat sketch.                                                                                                
Q2 (A)  Describe the causes of failure of foundation and state remedial measures                    07 
      (B)  State different types of bond and explain with neat sketch 1 ½(one and half)              07  
             thick brick wall in English bond.                                                                        
                                                       OR 
      (B) Define following terms                                                                                                   07 
            (1) Stretcher course. (2) King closer. (3) Queen closer.  (4) Sill. (5) Frog. 
            (6)Lintel. (7) Toothing.                                                                                                                
Q.3(A) What is water cement ratio? Explain its importance                                                      07  
      (B) Describe various methods of mixing of concrete constituents’.                                     07 
                                                   OR 

(A) Draw the sketch for foundation of a masonry wall in black cotton  soil. What  
 precautions are to be taken for foundation in black cotton soil?                                    07 

      (B) Write the methods’ of curing of concrete. Explain any one in detail.                            07       
Q4 (A) List different types of scaffolding and explain any one in detail.                                   07 
      (B)  Give classification of stairs. Draw the sketches of (1) dog legged stair.                       07 
             (2) Open  newel stair. (3) Bifurcated stair.                                                                                  
                                                   OR 
Q4 (A) Design a stair for government office having stair case hall 3.00 meter x 7.00               07   
               meter and floor height 3.30 meter.                                                                                        
      (B) Draw sketch of any two with labeling. (1) King post truss. (2) Lean to roof.                07  
            (3)RCC slab. (4) Panelled door.                                                                                                

            Q5 (A) Explain safety measures required for erection of concrete framed structure and           07 
                        masonry work.                                                                                                             

       (B) State types of grouting. Explain any one in detail.                                                         07 
                                                   OR 
Q5 (A) Differentiate between repair, restoration and retrofitting.                                               07 
      (B) Explain precautions to taken while construction of a new masonry structure                 07 
             in earthquake prone area.    
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-૧ (અ) રહઠાણના ંમકાનના ંભાગો દશાવતી વ છ આ િત દોર  તેના ંકાય  જણાવો અને             07      

           “ભારવાહ  ઇમારત” તથા “ ડ ચર” વ ચેનો તફાવત આપો.            

(બ) િછછરો પાયો એટલે ુ?ં િછછરા પાયાના કારો જણાવો તથા ગમે તે એકની રચના લખો.   07 

-૨ (અ) પાયાના િન ફળ જવાના કારણો સમ વો તથા એના માટ ુ ંકાળ  લેવાની હોય છે?        07 

      (બ) બો ડના કારો લખો તથા ૧ ૧/૨ (દોઢ) ટ ડાઇની દવાલ માટ લીશ બો ડની રચના   07 

           આ િત સ હત સમ વો. 
                                            અથવા 

(બ) નીચેનાની યા યા આપો.                                                                    07                                                                 

           (૧) ચર કોસ  (૨) ક ગ લોસર  (૩) વીન લોસર  (૪) સીલ  (૫) ોગ  (૬) લ ટલ. 

           (૭) િૂથગ. 

-૩ (અ) વોટર-િસમટ ણુો ર ુ ંછે? એની અગ યતા સમ વો.                                      07 

(બ) કો ટના ઘટક ને મી  કરવાની પ ધિત સમ વો.                                           07 
                             અથવા 

  -૩   (અ)કાળ  માટ મા ંપાયાની રચનાની વ છ આ િત દોરો. કાળ  માટ મા ંતૈયાર કરાતા પાયા 

               માટ કઈ તકદાર  રાખશો? 

(બ) કો ટ ુ ં ોર ગ કરવાની પ ધિતઓ લખો અને એક ુ ંિવ તારથી વણન કરો.               07 

-૪ (અ) પાલખના કારો જણાવો અને એક ુ ંિવ તારથી વણન કરો.                                 07 

(બ) દાદર ુ ંવગ કરણ લખો તથા નીચેના દાદરનો રખીય લાન દોરો.                          07            

     (૧)ડોગ લેગેડ દાદર  (૨) ઓપન નેવેલ દાદર  (૩) બાયફરકટડ દાદર  
                                             અથવા 

-૪ (અ) સરકાર  કચેર ના હોલ ૩ મીટર x ૭ મીટર માટ દાદરની રચનાની ડઝાઇન કરો., લોરથી  07 

            લોર ચાઇ ૩.૩૦ મીટર છે તેની આ િત દોરો.                                                                              

(બ) રખા િત દોરો અને ુ દા ુદા ભાગોના નામ આપો.    (કોઇપણ બે)                          07  

            (૧) કગ પો ટ સ  (૨) એક ઢાળવા ં છાપ ું (લીન ુ ફ)  (૩) આર.સી.સી. લેબ  

            (૪)પેન ડ ડોર   

-૫ (અ) ટ મ કચર અને ચણતરકામ દરિમયાન લેવાના સલામતીના ંપગલા ંિવ તારથી     07                      

    સમ વો.                                                                                     

 (બ) ાઉટ ગના કાર જણાવો અને ગમે તે એક િવ તારથી સમ વો                            07  
                            અથવા 

   -૫ (અ) ર પેર ર ટોરશન તથા ર ોફ ટ ગ વ ચેના ભેદ સમ વો.                                   07 

   (બ) કંૂપ ભાિવત િવ તારમા ંનવા ંમકાન બનાવતી વખતે જ ર  સાવચેતીના ુ ાઓ          07 

        સમ વો.                                                                                                                                                                    
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