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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

Q.2

(a)

(i) Enlist data required for preparing an estimate.
(ii) Give the multiplying factor for the following item in painting work
(for one side only) .
(a) Partly paneled & partly glazed door.
(b) Fully louvered window.
(c) Steel rolling shutter.
(d) Collapsible door.

03
04

(b)

What are the main purposes of valuation?

07

(a)
(b)

07
07

(b)

Give the principles of specification writing. &explain any two.
Derive the rate analysis for 12 mm thick cement plaster in 1:3 cement sand
mortar
OR
Write the factors affecting the rate analysis.

(a)

Work out the quantities of following items from fig No.1. of residential
Building by center line method.
Excavation for foundation

Q.3

07

07

(b)

(i) D.P.C at plinth level
(ii) Cement concrete (1:4:8) in foundation
OR
Workout the quantities of following items from Fig. No. 1 of residential
Building by center line method.

03
04

(a)
(b)

Stone masonary in 1:5 cement sand mortar in foundation &plinth.
Outside 20 mm thick cement plaster in 1:3 cement sand mortor

07
07

Workout the quantities of the following item of work from fig. No. 2
For R.C.C. beam.
(i) R.C.C. work in beam in 1:1.5:3
(ii) Formwork for beam.

03
04

Find the quantity of main steel 16mm dia. bar only.

07

Q.3

Q.4
(a)
(b)

OR
Q. 4

Workout the quantities of the following item of work from fig No. 2
For R.C.C. beam
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(a)
(b)

Find the quantity of steel stirrups 8mm dia.

07

(i) Find the quantity of cement,sand & aggregate required for beam for
proportion 1:1.5:3

04
03

(ii) Find the total quantity of steel in kg. for R.C.C. beam , considering 1.5 %
steel
Q.5

(a)

(b)

An old building has been purchased by a person at a cost of Rs.15, 00,000/excluding cost of the land. Calculate amount of sinking fund at 8% interest,
assuming the futures life of the building as 20 years and the scrap value of
the building as 10% of the cost of purchase.
A building has monthly rent is Rs.4000 total outgoings are 20% of total
annual rent and rate of interest is 8% on his investment find capitalized

07
07

Value of the building.

Q.5

(a)
(b)
(c)

OR
Explain following terms
(i) Book value (ii) Capitalized value (ii) Salvage value
Give the difference between free hold property and lease hold property

03
04

A building owner constructed a building in a developing area of a city.
Find the annual rent from following data.
(i) Construction cost of building = Rs.10,00,000
(ii) Cost of land = Rs.6,00,000
(iii)
Return on value of land =6%
(iv) Return of cost of const =8%
(v) Total outgoing is 20% of total income.

07
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ુ રાતી
જ
.૧

અ

(i) અંદાજ બનાવવા માટે જ રી માિહતીઓની યાદી બનાવો.

૦3

(ii) નીચેની આઇટે મ માટે ક્લરકામની રાશી ગણવા માટે ગુણક સંખ્યા આપો

૦૪

( એક બાજુ માટે )
(a) અંશત તકતી અને અંશત કાચનો દરવાજો.
(b ) પ ૂણર્ લુઅડર્ બારી.
(c) ટીલ રોલીંગ શટર.
બ

.૨

અ

૦૭

(d) કોલે સીબલ દરવાજો.
ુ ક્યા ક્યા છે ?
વે યુએશનના મુખ્ય હેતઓ
પેિસિફકેશન લખવાના િસ ાંતો લખો. અને કોઇપણ બે સમજાવો.

બ ૧૨ મીમી જાડુ િસમે ટ

૦૭

લા ટર ૧:૩ ના પ્રમાણ ના કામ માટે ભાવ ુ કરણ

૦૭

કરો.
અથવા
બ ભાવ ુ કરણ ને અસર કરતા પિરબળો લખો.
.૩

અ આકૃિત નં.૧.મા બતા યા પ્રમાણે રહેણાંક મકાનના

૦૭
લાન ઉપરથી નીચેની

બાબતો માટે રાિશ ની ગણતરી મ યરે ખાની રીતથી કરો.
૦૭

( i ) પાયાનુ ખોદાણકામ
બ (i )

લી થ લેવલે ડી.પી.સી.

૦૩

(ii) પાયામા (1:4:8) િસમે ટ ક ક્રીટ નુ કામ.

૦૪

અથવા
આકૃિત નં.૧.મા બતા યા પ્રમાણે રહેણાંક મકાનના

.૩

લાન ઉપરથી નીચેની

બાબતો માટે રાિશ ની ગણતરી મ યરે ખાની રીતથી કરો.
અ પાયામાં અને લી થમાં ૧:૫ િસમેંટ રે તીના કોલમાં પ થરનુ ં ચણતર કામ

૦૭

બ બહારના ભાગે ૧:૩ના િસમેંટ રે તીના કોલમાં ૨૦મીમી જાડુ િસમેંટ લા ટર.

૦૭

આકૃિત નં.૨.મા બતા યા પ્રમાણે આર.સી.સી. બીમ માટે નીચે પ્રમાણેનો

.૪

જ થો શોધો.
અ
બ

૦૪

(i ) ૧: ૧.૫ : ૩ ના પ્રમાણમાં બીમ માટે પ્રબિલત ક ક્રીટની રાશી.
(ii) બીમ માટે ફોમર્વકર્ ની રાશી.

૦૩

ફક્ત મેઇન ટીલ ૧૬મીમી યાસના સિળયાનો જ થો શોધો.

૦૭

અથવા
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.૪

આકૃિત નં.૨.મા બતા યા પ્રમાણે આર.સી.સી. બીમ માટે નીચે પ્રમાણેનો
જ થો શોધો.
અ ફક્ત ૮મીમી યાસના ટીર સનો જ થો શોધો.

૦૭

બ (i) ૧: ૧.૫ : ૩ ના પ્રમાણમાં બીમ માટે જોઇતો િસમેંટ, રે તી, તથા કપચીનો

૦૪

જ થો શોધો.

0૩

(ii) ૧.૫ % ટીલનો જ થો યાને રાખી બીમ માટે કુલ કેટલુ ટીલ
જોઇશે તે શોધો.
.૫

અ એક યિક્તએ એક જુન ુ ં મકાન . ૧૫,૦૦,૦૦0 માં ખરીદ કયુર્
િકંમતનો સમાવેશ થતો નથી. ૮%ના

માં જમીનની

૦૭

યાજના દરે નાણા ભંડોળ શોધો.

મકાનનુ ભંગાર મ ૂ ય મકાન ની િકંમતના ૧૦% અને મકાનનુ ં આયુ ય
૨૦ વષર્ ધારો.
બ એક મકાનનુ માિસક ભાડુ .૪૦૦૦ છે . કુલ િનગાર્ મી ખચાર્ ઓ કુલ ભાડાના

૦૭

૨૦% છે . રોકાણ પર યાજનો દર ૮% તો મકાનની કેપીલાઇઝડ વે યુ શોધો.
અથવા
.૫

અ (૧). નીચેના પદો સમજાવો.
(i) બ ૂક વે યુ

0૩

(ii) કેપીલાઇઝડ વે યુ (iii) સા વેજ વે યુ

૦૪

(૨.) અબાિધત અિધકારવાળી િમ કતઅને પ ે રાખેલી િમ કત વ ચેનો
તફાવત આપો.
બ એક મકાન માિલકે શહેર ના િવકસતા એિરયા મા મકાન નુ ં બાંધકામ કયુ.ર્ નીચે
આપેલી િવગતો પરથી મકાનનુ ભાડુ નક્કી કરો.
(i) બાંધકામ િકંમત =૧0,00000
(ii) જમીનની િકંમત =૬,00000
(iii) જમીનની િકંમત ઉપર વળતર = ૬%
(iv) બાંધકામ િકંમત ઉપર વળતર = ૮%
(v) કુલ િનગૉમી ખચૉઓ =કુલ આવકના ૨0%
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૦૭
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