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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.: __________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – V (NEW) • EXAMINATION – SUMMER - 2018 

Subject Code: 3351905      Date: 10-May-2018 

Subject Name: Estimating, Costing and Engineering Contracting 

Time:  02:30 PM TO 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. Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.  

5. Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.  

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Define Costing and Contracting.  

 ૧. વ્ય ખ્ય  આપો કોસ્ટીંગ, કોંટ્ર ક્ટીંગ  

 2. Write the needs of B.E.P. in Industry.  

 ૨. ઇન્ડસ્ટ્રીમ ાં બી.ઇ.પી. ન  ઉપયોગ જણ વો.  

 3. List the Cost Elements of Gas Cutting.  

 ૩. ગેસ કટીંગ ખર્ચન  ઘટકો જણ વો.  

 4. List any four different Forging Operations.  

 ૪. કોઇ પણ ર્ ર ફોજીંગ ઓપરેશન જણ વો.  

 5. List the four Pattern Allowances.  

 ૫. ર્ ર પેટનચ એલ ઊંસીસ લખો.  

 6. Define Approach and Over Travel (Over Run).  

 ૬. વ્ય ખ્ય  આપો: એપ્રોર્, ઓવર ટ્ર વેલ  

 7. Define Batch Overhead Time and Production Overhead Time.  

 ૭. વ્ય ખ્ય  આપો: ઓવરડડે ટ ઇમ, પ્રોડક્શન ઓવરડડે ટ ઇમ  

 8. List any four Cost element of an Ice plant.  

 ૮. આઇસ પ્લ ન્ટ ન  કોઇ પણ ર્ ર ખર્ચ ઘટકો જણ વો.   

 9. List any four types of Budget.  

 ૯. કોઇ પણ ર્ ર પ્રક ર ન  બજેટ જણ વો.  

 10. Define Contract and mention its characteristics.  

 ૧૦. કોન્ટે્રક્ટ ની વ્ય ખ્ય  આપી તેની લ ક્ષણણકત  જણ વો.    

    
Q.2 (a) Draw the Break Even Chart indicating Break Even Point. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) બ્રેક ઇવન ર્ ટચ  ડ્રો કરી, તેન  પર બ્રેક ઇવન પોઇન્ટ દશ ચવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain the effect of Total cost on Break Even Point. 03 

 (અ) બે્રક ઇવન પોઇંટ પર ટોટલ કોસ્ટ વધ રવ થી કે ઘટ ડવ થી અસર સમજાવો. ૦૩ 

 (b) With the help of Graphical method or Analytical method find the Breakeven 

point where fixed cost is Rs. 10,000 and Variable cost per unit is Rs. 50 and 

Selling price per unit is Rs. 120. The production rate of the company is 200 

units. 

03 
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 (બ) ગ્ર ફની મદદથી કે ગણતરીથી બે્રક ઇવન પોઇન્ટ શોધો જેમ ાં સ્થ યી ખર્ચ રૂ. 
10,000 ડોય અને પ્રતત એકમ ર્ણલત ખર્ચ રૂ. 50 છે અને પ્રતત એકમ વેર્ ણ 
કકિંમત રૂ. 120 છે. કાંપનીન ાં ઉત્પ દન 200 એકમ છે.  

૦૩ 

  OR  

 (b) The Labour Cost is Rs. 20/product & Material Cost is Rs. 30/product 
of a Bearing Manufacturing company. Fixed Cost is Rs. 20,000 and 
Variable cost is Rs. 75. Selling Price of the Bearing is Rs. 85/unit. Find 
how many bearing should be manufactured in order to achieve No profit 
No loss condition. 

03 

 (બ) 
 

એક બેરીંગ ઉત્પ દક કાંપનીનો મજ રી ખર્ચ રૂ. 20/પ્રોડક્ટ અને મટીકરયલ ખર્ચ  
રૂ. 30/પ્રોડક્ટ છે તો તેન ાં સ્થ યી ખર્ચ રૂ. 20,000 છે. ર્ણલત ખર્ચ પ્રતત બેકરિંગ 
રૂ. 75 છે. બેરીંગની વેર્ ણ કકિંમત રૂ. 85/એકમ છે. નકડ નફો ન કસ નન  
ધોરણે આ કાંપનીએ કેટલ  બેરીંગોન ાં ઉત્પ દન કરવ ાં જોઇએ તેની ગણતરી કરો. 
   

૦૩ 
 

 (c) A bar having square section having 4 cm side and 30 cm length is to be 

converted to a hexagonal section bar whose sides are of 2 cm respectively. 

Find the length of Hexagonal bar. Assume Scale loss to be 7%.  

04 

 (ક) એક ર્ોરસ સણિયો જેની બ જ  4 સે.મી. અને લાંબ ઇ 30 સે.મી. છે, તેને ડને્ડ 
ફોજીંગની મદદથી ષટ્કોણણય છેદન  સણિય મ ાં ફેરવવ મ ાં આવે છે. જેની દરેક 
બ જ  2 સે.મી. છે. તો ષટકોણણય સણિય ની લાંબ ઇ શોધો. સ્કેલ લોસ 7% લો.  

૦૪ 

  OR  

 (c) A 20 mm diameter and 100 mm length bar stock is to be converted to be 

converted to a square section bar of 20 mm sides by drop forging. Find the 

length of the bar assuming the scale loss to be 7%. 

04 

 (ક) 20 મી.મી. ડ ય મીટર અને 100 મી.મી. લાંબ ઇ બ ર સ્ટોકને 20 મી.મી. 
બ જ વ િ  ર્ોરસ બ રસ્ટોક્મ ાં ડ્રોપ ફોજીંગથી બન વવ નો છે. તેની લાંબ ઇ 
શોધો અને સ્કેલ લોસ 7% ગણતરીમ ાં લો.   

૦૪ 

 (d) State the different Forging Operations and explain any two of them. 04 

 (ડ) જ દ  જ દ  ફોજીંગ ઓપરેશન ની ય દી આપી કોઇ પણ બે સમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Giving the different Pattern Allowances explain any two of them. 04 

 (ડ) પેટનચ એલ ઉન્સ ની કોઇ પણ ર્ ર ય દી આપી સમજાવો ૦૪ 

    
Q.3 (a) List the different Cost elements of Arc Welding and explain any one of them. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) આકચ વેલ્ડિંગ ખર્ચન  કોઇ પણ ત્રણ ઘટકો જણ વો અને સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Write the any six factors affecting Arc Welding. 03 

 (અ) આકચ વેલ્ડિંગ ખર્ચનો અસર કરત ાં કોઇ પણ છો પરીબિો જણ વો. ૦૩ 
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 (b)     
An open tank of size 50x50x50 cm3 is to be prepared whose welding length 

comes to be 3.976 meter.  Estimate the total labour cost and material cost. 
(Welding is to be done from inner side only). Use the data given below. 
(i) Electrode Consumption = 0.6 મીટર/મીટર વે્ડીંગ 
(ii) Fatigue Allowance = 5 % 
(iii) Electrode wastage = 20 % 
(iv) Labour cost = રૂ. 5/hour 
(v) Electrode cost = Rs. 3/meter 
 

03 

 (બ) એક ખ ્ લી ટ ાંકી કે જેન ાં મ પ 50x50x50 સે.મી.3 છે અને વે્ડીંગની ક લ 
લાંબ ઇ 3.976 મીટર છે. તો તેને બન વવ  મ ટેનો મજૂરી ખર્ચ અને મટીકરયલ 
ખર્ચનો અંદ જ ક ઢો. (વે્ડીંગ ફક્ત અંદરની બ જ એજ કરવ ન ાં છે. નીર્ે 
આપેલ તવગતોનો ઉપયોગ કરો: 
(i) ઇલક્ટ્રોડનો વપર શ = 0.6 મીટર/મીટર વે્ડીંગ 
(ii) ફટીગ એલ ઉન્સ = 5 % 
(iii) ઇલેક્ટ્રોડનો બગ ડ = 20 % 
(iv) મજૂરી ભ વ = રૂ. 5/કલ ક 
(v) ઇલેક્ટ્રોડનો ભ વ = રૂ. 3/મીટર  

૦૩ 

  OR  

 (b) A round plate of 1 meter diameter is to be cut from a plate of 20 mm 
thickness. If cutting speed is 20 meter/hour and Oxygen consumption 
rate is 4.2 m3/hour and acetylene consumption rate is 0.37 m3/hour 
then find (1) Cutting time (2) Oxygen Consumption (3) Acetylene 
consumption 

03 

 (બ) એક ૨૦ મી.મી. જાડી પ્લેટમ ાંથી મીકેતનકલ ગેસ કટીંગ વડે 1 મીટર વ્ય સની 
ગોિ પ્લેટ ક પવ ની છે. જો કટીંગ સ્પીડ 20 મી./કલ ક ડોય અને ઓક્ક્સજન 
વપર શનો દર 4.2 ઘનમીટર/કલ ક અને એતસકટલીનનો વપર શ દર 0.37 
ઘનમીટર/કલ ક ડોય તો (1) ક પવ  મ ટેનો સમય (2) ઓક્ક્સજન વપર શ 
(3) એતસટીલીન વપર શની ગણતરી કરો. 

૦૩ 

 (c) Find the Equation for Milling Time ‘T’ in Face milling if Cutter Diameter ‘D’ 

is more than width ‘W’ of the job. 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘D’is  

 

 

04 

 

 

 

 

 

 (ક) ફેસ મીલીંગમ ાં જ્ય રે કટર ડ ય મીટર ‘D’ જોબની પડોિ ઇ ‘W’ કરત ાં વધ રે 
ડોય ત્ય રે મીલીંગ 

 

 

ટ  ઇમ  ટ ઇમ ક 

૦૪ 
  ડોય ત્ય રે મીલીંગ ટ ઇમ  ‘T’ મ ટેની ગણતરી કરો. 

OR 

 

 (c) Derive the equation for Milling Time ‘T’ in Plain Milling. 04 

 (ક)     પ્લેન મીલીંગમ ાં મીલીંગ ટ ઇમ  ‘T’ ગણતરી કરવ  મ ટેન  સ ત્રની ગણતરી ૦૪ 



4/5 

કરો. 
 (d) An Aluminium rod of 80 mm length and 50 mm diameter is to be turned to 

40 mm diameter in two cuts. Cutting speed is 20 mt/min and feed is 0.10 

mm/rev. Find the Time required for turning the rod. 

04 

 (ડ) 80 મી.મી. લાંબ ઇવ િ  એક ગોિ ક ર એ્ય તમતનયમ સણિય નો વ્ય સ 50 
મી.મી. થી 40 મી.મી. સ ધી બે કટમ ાં ઘટ ડવ મ ાં આવે છે. કટીંગ સ્પીડ 20 
મીટર/તમતનટ અને ફીડ 0.10 મી.મી./કરવો્ય શન ધ રી ટતનિંગ મ ટે જોઇત  
સમયની ગણતરી કરો.  

૦૪ 

  OR  

 (d) A hollow spindle’s diameter should be bored from 20 mm to 25 mm 
diameter in single cut upto a length of 100 mm. If cutting speed is 22 
meter/minute and feed is 0.02 cm/rev., find the time for boring the bar. 

04 

 (ડ) એક પોલ  સ્પીન્લને બોરીંગ કરી 20 મી.મી. વ્ય સમ ાંથી 25 મી.મી. વ્ય સ એક 
કટમ ાં બન વવ નો છે. બોરીંગ 100 મી.મી. ઊંડ ઇમ ાં કરવ ન ાં છે. જો કટીંગ 
સ્પીડ 22 મીટર/તમતનટ અને ફીડ 0.02 સે.મી./આંટ  ડોય તો બોરીંગ મ ટેન  
સમયની ગણતરી કરો. 

૦૪ 

    
Q.4 (a) Define the terms with respect to Forging. 

(i) Shear Loss (ii) Tong Loss (iii) Sprue Loss 
03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ફોજીંગન  સાંદભચમ ાં નીર્ેન ાં પદો સમજાવો. 
(ii) શીયર લોસ  (ii) ટોંગ લોસ   (iii) સ્ર  લોસ  

૦૩ 

  OR  

 (a) Describe the method of finding Direct Material Cost in Foundry.  03 

 (અ) ફ ઉંડ્રીમ ાં ડ યરેક્ટ મટીકરયલ કોસ્ટ શોધવ ની પદ્ધતત સમજાવો.  ૦૩ 

 (b) Derive the equation for Economic Batch Quantity. 04 

 (બ) ઇકોનોતમક બેર્ ક્વોલન્ટટી ન ૂસતૂ્ર સ ણબત કરો.   ૦૪ 

  OR  

 (b) Estimate the Time for a shaping a keyway of 40 cm length, 1 cm width and 5 

cm depth for a machine of Cast Iron. Assume the data given below. 

(i) Cutting speed for shaping = 10 meter/minute 

(ii) Feed                                 = 0.08 cm/stroke 

(iii) Depth of cut                    = 0.25 cm 

04 

 (બ) ક સ્ટ આયનચન  એક મશીન પ ટચ  મ ટે 40 સે.મી. લાંબ ઇ, 1 સે.મી. પડોિ ઇ 
તથ  5 સે.મી. ઊંડો ર્ વીગ િો શેપ કરવ  મ ટેનો સમય અંદ જો. નીરે્ મ જબ 
ધ રણ ઓ કરો. 
(i) શેપીંગ મ ટેની કટીંગ સ્પીડ  = 10 મીટર/તમતનટ 
(ii) ફીડ                           = 0.08 સે.મી./સ્ટ્રોક  
(iii) કટની ઊંડ ઇ                  = 0.25 સે.મી. 

૦૪ 

 (c) The Capacity of Thermal Power plant is 80 MW. The Load Factor of the 

Power Plant is 40%. Find the cost of generating power/unit in Thermal Power 

plant. 

07 
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 (ક) એક થમચલ પ વર પ્લ ન્ટ દ્દવ્ ર  80 mw ની મડત્તમ ડીમ ન્ડ પ રી પડ ય છે. 
પ વર પ્લ ન્ટ લોડ ફેક્ટર 40%. આ થમચલ પ વર પ્લ ન્ટ પ્રતત ય તનટ ખર્ચ 
અંદ જો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) List the four types of contract and explain any two. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) કોન્ટ્ર ક્ટન  ર્ ર પ્રક રો જણ વો અને કોઇ પણ બે સમજાવો. 
 

૦૪ 

  (b) Write short note on Security Bond. 04 

 (બ) તસક્યોરીટી બોન્ડ પર ટકૂ નોંધ લખો. ૦૪ 

 © List the benefits of Profit Volume Graph and Profit Volume Ratio. 03 

 (ક) પ્રોકફટ વો્ય મ ગ્ર ફ અને પ્રોકફટ વો્ય મ રેતશયોન  ઉપયોગો વણચવો. ૦૩ 

 (d) List the Cost elements of an Ice Plant (Any Six) 03 

 (ડ) આઇસ પ્લ ન્ટન  ખર્ચન  ઘટકો જણ વો (કોઇ પણ છો).  ૦૩ 

 

************ 


