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Seat No.: ________                                                      Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–III • Examination – SUMMER • 2014 

Subject Code: 330604 Date: 21-06-2014        

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 to be Authentic. 

Q.1 (a) Draw a neat sketch showing all the components of a building and narrate them.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      07 

 (b) Explain the Importance of machineries for construction. 07 

    
Q.2 (a) Define following  terminology : 

(1) Queen closer 

(2) Water Cement Ratio 

(3) Putlog 

(4) Hand Rail 

(5) Pointing of Joints 

(6) Truss 

(7) Plinth 

07 

 (b) Enlist different types of shallow foundation and explain any one in detail. 07 

  OR  

 (b) Write short note on “Construction and uses of  Under reamed Pile” 07 

    
Q.3 (a) Give comparison between Stone masonry and Brick masonry. 07 

 (b) What do you mean by “Workability of concrete”? Enlist factors affecting it 

and also explain the laboratory test for measuring workability. 

07 

  OR  

Q.3 (a) Write short note on “English Bond”. 07 

 (b) State methods adopted for under water concreting and explain “Tremie 

Method”.  

07 

    
Q.4 (a) Enlist types of scaffolding and explain any one in detail. 07 

 (b) Explain with neat sketch “Glazed door”. 07 

  OR  

Q. 4 (a) Write down ideal requirements of good stair and explain with illustrations. 07 

 (b) Explain different types of  “Pointing” with neat sketch. 07 

    
Q.5 (a) Enlist the various precautions to be taken to prevent accidents due to 

machinery. 

07 

 (b) Write short note on “ Preventive Measures”. 07 

  OR  

Q.5 (a) Write short note on “Defects in Concrete work.” 07 

 (b) Enlist suggestions for new construction of masonry building in earthquake 

sensitive area. 

07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ મકાનના બધા ભાગો દાાળતી નામનનદેન ળાલી આક્રુનત દોરો. ૦૭ 

 બ બાધકામ માટે મીનો ની અગત્યતા સમજાળો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ નીચેના દોની વ્યાખ્યા  આો. 

1) ક્ળીન ક્ોઝર 
2) ાણી સીમેંટનો ગણુોત્તર 
3)પટુ્ોગ 
4) હને્ડ રૈઇ 
5)સાધાઓનુું ટીકારી 
6)ટ્ર્સ 
7)પ્ીંથ 

 

૦૭ 

 બ છીછરા ાયાના પ્રકારો જણાળી, ગમે તે એક નળસ્તારથી સમજાળો. ૦૭ 

  અથવા  

 બ ટૂુંકનોધ ખો. “અંડર રીમ્ડ ાઇની રચના અને તેના ઉયોગો.” ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ થ્થરના ચણતરકામ અને ઇંટના ચણતરકામની સરખામણી કરો. ૦૭ 

 બ કોંક્રીટની સકુાયાતા એટે શુું? સકુાયાતાને અસર કરતા રીબલો ની યાદી ખો 
અને તે માટેના ેબોરેટરી રીક્ષણ ળણાળો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ ટૂુંકનોધ ખો. “ઇંગ્ી બોંડ” ૦૭ 

 બ ાણીના તળલયે કોંક્રીટીંગની ધ્ધનતઓ ખો અને ટ્રીમી દ્ધનત ળણાળો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ાખના પ્રકારોની યાદી ખો અને ગમે તે એક નળસ્તારથી સમજાળો. ૦૭ 

 બ સ્ળચ્છ આક્રુનત દોરી સમજાળો “ગ્ેઝ્ડ ડોર” ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ દાદરની આદા જરુરીયાતો ખો અને ઉદાહરણ આી સમજાળો. ૦૭ 

 બ નળનળધ ટીકારીના પ્રકારો આક્રુનત દોરી સમજાળો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ મીનના ીધે થતા અકસ્માતો અટકાળળા માટેની તકેદારીઓની યાદી ખો. ૦૭ 

 બ ટૂુંકનોધ ખો. “પ્રીળેંટીળ મેઝસા” ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ ટૂુંકનોધ ખો. “કોંક્રીટમાું ઉદભળતી ખામીઓ” ૦૭ 

 બ ભકૂુંગ્રસ્ત નળસ્તારમાું નળા બાધકામ માટેના ઉયોગી સચૂનોની યાદી ખો. ૦૭ 
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