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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – V • EXAMINATION – SUMMER- 2017 

 

Subject Code: 3351904 Date: 6-05-2017   

Subject Name: Industrial Engineering   

Time: 2.30 to 5.00 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. દશ મ ાંથી કોઇપણ સ ત ન  જવ બ આપો. 14 

 1. Draw any four standard symbols used on process charts.  

 ૧. પ્રોસેસ ચ ર્ટમ ાં વપર ત  કોઇપણ ચ ર પ્રમ ણણત ણચન્હો દોરો.   

 2. List four types of key information available from a process plan.   

 ૨. પ્રોસેસ પ્લ ન પરથી મળતી ચ ર મહત્વની મ હહતીઓની ય દી લખો.  

 3. Draw neat sketch of normal distribution curve.   

 ૩. નોમટલ હિસ્ટ્રીબ્યશુન કવટની સ્ટ્વચ્છ આકૃતત દોરો.   

 4. What is the role of industrial engineer in an industry?  

 ૪. ઉદ્યોગમ ાં ઔદ્યોણગક ઇજનેરની શી ક યટભતૂમક  હોય છે?   

 5. Draw any four symbols of therblig.  

 ૫. કોઇપણ ચ ર થરબ્લીગન  ણચન્હો દોરો.   

 6. The average observed elemental time: 12 min., average observed rating: 

90%, total allowances: 10%. Find standard time. 
 

 ૬. સરેર શ અવલોહકત એલીમેન્ર્લ સમય: 12 તમતનર્, સરેર શ અવલોહકત રેર્ીંગ: 
90%, કુલ એલ વન્સીઝ: 10% છે. સ્ટ્ર્ ન્િિટ સમય શોધો.    

 

 7. Define Quality Control (QC) and Quality Assurance (QA)  

 ૭. ક્વોલીર્ી કાંરોલ અને ક્વોલીર્ી એશ્યોરન્સની વ્ય ખ્ય  લખો.    

 8. Explain in brief Total Quality Management (TQM)  

 ૮. ર્ોર્લ ક્વોલીર્ી મેનેજમેન્ર્ તવષે ટૂાંકમ ાં સમજાવો.  

 9. List various types of plant layouts.  

 ૯. તવતવધ પ્રક રન  પ્લ ન્ર્ લ-ેઆઉર્ની ય દી લખો.  

 10. Define terms (1) Variable quality parameter (2) Attribute quality parameter  

 ૧૦. (1) વેરીએબલ ક્વોલીર્ી પેર મીર્ર (2) એરીબ્યરુ્ ક્વોલીર્ી પેર મીર્ર ની 
વ્ય ખ્ય  લખો. 

 

    
Q.2 (a) What do we mean by rating? 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) રેર્ીંગ એર્લે શુાં? ૦૩ 

  OR  

 (a) Why should we suggest proposed method after recording present method? 03 
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 (અ) વતટમ ન ક યટરીતતની નોંધ કય ટ બ દ સણૂચત ક યટરીતત આપણે શ  મ રે્ રજૂ 
કરવી જોઇએ?  

૦૩ 

 (b) Name three persons with his/her key contribution in the field of industrial 

engineering. 
03 

 (બ) ઔદ્યોણગકી ઇજનેરી ક્ષેત્ર સ થે સાંબાંતધત ત્રણ વ્યક્ક્તઓન  ન મ તેમન  મહત્વન  
પ્રદ ન સ થે લખો. 

૦૩ 

  OR  

 (b) Briefly state how productivity can be increased? 03 

 (બ) ઉત્પ દકત  કેવી રીતે વધ રી શક ય તે તવષે ટૂાંકમ ાં સમજાવો. ૦૩ 

 (c) Draw the sampling plan for N=500, n1=32, n2=32, a1=2, a2=6, r1=5, r2=7 04 

 (ક) N=500, n1=32, n2=32, a1=2, a2=6, r1=5, r2=7 મ રે્ સેમ્પલીંગ પ્લ ન દોરો. ૦૪ 

  OR  

 (c) After inspection of 10 samples each of 120 items; 3, 8, 4, 5, 11, 2, 6, 7, 1, 9 

pieces found defective. Calculate control limits for appropriate chart.  
 

04 

 (ક) 120 વસ્ટ્તઓુ ધર વત  10 સેમ્પલ ન  ઇન્સ્ટ્પકે્શન બ દ 3, 8, 4, 5, 11, 2, 6, 
7, 1, 9 વસ્ટ્તઓુ ખ મી વ ળી જણ યેલ. લ ગ ુપિત  ચ ર્ટ  મ રે્ કન્રોલ લીમીર્ 
ગણો. 

૦૪ 

 (d) Classify material handling equipment. 04 

 (િ) મહર્રીયલ હને્િલીંગ સ ધનસ મગ્રીનુાં વગીકરણ કરો.   ૦૪ 

  OR  

 (d) How material handling system is important in industry? 04 

 (િ) મહર્રીયલ હને્િલીંગ તાંત્ર ઉદ્યોગ મ રે્ શ  ક રણે મહત્વનુાં છે?  ૦૪ 

    
Q.3 (a) Outline stepwise procedure to calculate standard time of a given job. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) આપેલ  જોબ મ રે્ પ્રમ ણણત સમય ગણવ  મ રે્ની ક્રમ નસુ ર ક યટપધ્ધતત 
લખો.  

૦૩ 

  OR  

 (a) List various allowances applied for standard time calculation with its normal 

range of values. 
03 

 (અ) પ્રમ ણણત સમય ગણવ  સમયે અપ ત  તવતવધ એલ વન્સીઝની ય દી તેન  
સ મ ન્ય મલૂ્ય રેન્જ સ થ ેલખો. 

૦૩ 

 (b) Explain critical examination. 03 

 (બ) હક્રહર્કલ એક્ષ મીનેશન સમજાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Write short note on work sampling. 03 

 (બ) વકટ સેમ્પલીંગ તવષે ટૂાંકનોંધ લખો. ૦૩ 

 (c) Explain in brief about basic procedure of method study. 04 

 (ક) મેથિ સ્ટ્ર્િીની મળૂભતૂ રીત ટૂાંકમ ાં સમજાવો . ૦૪ 
  OR  

 (c) Write short note on man & machine chart. 04 

 (ક) મેન અને મશીન ચ ર્ટ  પર ટૂાંકનોંધ લખો.  ૦૪ 

 (d) Calculate Control limits for following observations. 

Mobile ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

No of defects 4 1 5 0 8 1 2 3 1 4 
 

04 
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 (િ) નીચેન  અવલોકનો મ રે્ કન્રોલ લીમીર્ ગણો. 
મોબ ઇલ આઇિી 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ખ મીઓની સાંખ્ય  4 1 5 0 8 1 2 3 1 4 
 

૦૪ 

  OR  

 (d) Calculate mean, mode, median and spread for observations 7, 8, 4, 3, 6, 9, 4, 

5. 

04 

 (િ) 7, 8, 4, 3, 6, 9, 4, 5 અવલોકનો મ રે્ મધ્યક, બહુલક, મધ્યસ્ટ્થ અને પ્રસ ર 
ગણો. 

૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain ergonomics. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) અગોનોતમક્સ એર્લે શુાં તે સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Draw neat sketch showing normal & maximum work areas. 03 

 (અ) સ મ ન્ય અને મહત્તમ ક યટકે્ષત્ર દશ ટવતી સ્ટ્વચ્છ આકૃતત દોરો.   ૦૩ 

 (b) Briefly explain role of ISO. 04 

 (બ) ISOની ભતૂમક  ટૂાંકમ ાં સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) List various points to be kept in mind while designing workplace. 04 

 (બ) ક યટસ્ટ્થળન  હિઝ ઇન સમયે ધ્ય નમ ાં લેવ ત  તવતવધ મદુ્દ ઓની ય દી લખો. ૦૪ 

 (c) Inspection data of a product is as under 

Sample 

No 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Mean 62.8 61.5 62.4 61.9 62.5 63.0 62.7 61.3 

Range 4.2 5.4 15.9 7.9 2.6 5.1 3.8 1.9 

Take A2=1.02, d2=1.69, D3=0, D4=2.57 (for sample size of 3 items). Draw 

X bar - R chart and conclude. 

07 

 (ક) એક પ્રોિક્ર્ મ રે્ ઇન્સ્ટ્પકે્શન િેર્  નીચે પ્રમ ણે છે. 
સેમ્પલ નાં. 1 2 3 4 5 6 7 8 

મધ્યક 62.8 61.5 62.4 61.9 62.5 63.0 62.7 61.3 

તવસ્ટ્ત ર 4.2 5.4 15.9 7.9 2.6 5.1 3.8 1.9 

A2=1.02, d2=1.69, D3=0, D4=2.57 લો. (સેમ્પલ સ ઇઝ 3 નાંગ છે). X-બ ર R 
ચ ર્ટ  દોરો અને તનણટય લખો.  

૦૭ 

    
Q.5 (a) List various Statistical Quality Control (SQC) tools. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) આંકિ કીય ગણુવત્ત  તનયાંત્રણન  તવતવધ ટલૂ્સની ય દી લખો.  ૦૪ 

 (b) Write short note on SIMO chart. 04 

 (બ) SIMO ચ ર્ટ પર ટૂાંકનોંધ લખો.      ૦૪ 

 (c) List various factors affecting reliability.   03 

 (ક) ભરોસ પ ત્રત ને અસર કરત  તવતવધ પહરબળોની ય દી લખો. ૦૩ 

 (d) State the principles of motion economy. 03 

 (િ) મોશન ઇકોનોમીન  તસધ્ધ ાંતો લખો.  ૦૩ 

 

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