Seat No.: ________

Enrolment No.______________

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – V • EXAMINATION – SUMMER • 2015

Subject Code: 351905
Subject Name: Estimating, Costing & Contracting
Time: 02:30 pm - 05:00 pm

Date: 15-05-2015
Total Marks: 70

Instructions:
1. Attempt any five 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)
(b)

Differentiate between estimating &costing. State importance of contracting.
List and explain various elements of cost.
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Q.2

(a)

Define depreciation. List different methods of calculating depreciation and
explain any one of them.
A laptop producing company is daily producing 80 laptop sets. Direct material
cost is Rs. 240000 and direct labour cost is Rs 160000. Factory overheads are
40% of direct labour cost. Administrative overheads are 20% of factory cost.
Sales and distribution overheads is 30% of production cost. Selling price of a
laptop set is Rs. 10000. Find the profit per laptop set.
OR
Three operators are engaged on a machine to make total 90 jobs. Operator is
paid Rs 300 per day. Weight of each job is 2 kg and raw material cost is Rs 90
per kg. A direct overhead is Rs 3500. All other overheads are equal to prime
cost. Find out the production cost per job. If the profit per job is Rs 67, than
find out the selling price per job.
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State factors effecting Gas welding cost and Arc welding cost.
Two flat plates each of 150 cm long, 10 cm wide, 1 cm thick are joined in such
a way that a plate of approximate size of 150 cm×20 cm×1 cm size is
produced. Neglecting edge preparation cost, estimate the total material cost of
welding. Assume (1) cost of O2= Rs 0.8/ m3. (2) Cost of C2H2= Rs 6/m3.
(3) Cost of filler material=Rs 2/kg. (4) Consumption of O2=1 m3/hr.
(5) consumption of C2H2=1 m3/hr. (6) filler rod diameter=5mm. (7) length of
filler rod required=4.5m/m weld
(8) density of filler rod=8 gm/C.C. and
(9) welding speed is 2 m/hr.
OR
Define forging. Describe how different types of forging losses are estimated.
A square bar of 4cm side and 30 cm length is to be converted by hand forging
into bar of hexagonal cross section having each side equal to 3 cm. calculate
the length of hexagonal bar produced. Consider 6% scale loss of total volume.
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Define pattern. Explain various types of pattern allowances.
A 20 cm × 6 cm C.I. surface is to be faced on a milling machine with a cutter
having 8 cm diameter and 12 teeth. If the cutting speed and feed are 40 m/min
and 4 cm/min respectively, determine the milling time, R.P.M. of cutter and
feed per tooth. Assume over run is 0.65 cm.
OR
Explain Break Even Point (BEP) and state its needs in industry.
List modern tools and techniques of cost reduction.
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(b)

(b)

Q.3

(a)
(b)

Q.3

(a)
(b)

Q.4

(a)
(b)

Q. 4

(a)
(b)
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Q.5

(a)
(b)

Q.5

(a)
(b)

Define Budget. List Benefits of budget.
The fixed cost of a company is Rs. 150000. Its selling price is Rs.40 per unit. If
material cost is Rs. 10/units and other variable cost is Rs. 20/units, then find
out break-even point. Company has production capacity of 20000 units. If
company produces at 85% of its capacity, than find profit of company.
OR
Explain in brief different accounts used in industrial accounting.
Explain any seven types of contract.
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�ુજરાતી
પ�. ૧

પ�. ૨

અ એસ્ટ�મેટ� અને કોસ્ટ� વચ્ચેન તફાવત લખો. ક�ટ્રાક્ટ� મહત્ જણાવો.

૦૭

બ ખચર્ન �ુદા �ુદા ઘટકો લખો અને સમ�વો.

૦૭

અ ઘસારાની વ્યખ્ આપો. ઘસારા ગણવાની �ુદ� �ુદ� ર�તો જણાવો અને તેમાથી

૦૭

કોઇપણ એક સમ�વો.
બ લેપટોપ ઉત્પાદ કરતી એક કંપની દરરોજ 80 લેપટોપ સેટ�ુ ઉત્પાદ કર� છે .

૦૭

પ્રત મટ�ર�યલ ખચર �.240000 અને પ્રત મ�ૂ ર� ખચર �. 160000 છે . ફ�ક્ટર
ઓવરહ�ડ પ્રત મ�ૂ ર� ખચર્ન 40% છે . એડિમનીસ્ટ્ર� ઓવરહ�ડ ફ�ક્ટર ખચર્ન
20% છે. સેલ્ અને �ડસ્ટ્ર�બ્ ઓવરહ�ડ ઉત્પાદ ખચર્ન 30% છે . એક લેપટોપ
સેટની વેચાણ �ક�મત �. 10000 છે . એક લેપટોપ સેટ દ�ઠ નફો શોધો.
અથવા
બ �ુલ 90 ( ને�)ુ જોબ બનાવવા માટ� એક મશીન પર ત્ ઓપર� ટર રાખેલ છે . દર� ક

૦૭

ઓપર� ટરને દરરોજ �. 300 �ુકવવામા આવે છે . એક જોબ�ુ વજન 2 �ક.ગ્. છે અને
મટ�ર�યલ ખચર �. 90 ( ને�)ુ પ્ર �ક.ગ્. છે . પ્રત ઓવરહ�ડ �. 3500 છે . બાક�ના
બધા જ ઓવરહ�ડ પ્રા કોસ્ �ટલા છે . પ્ર જોબ ઉત્પાદ ખચર શોધો. જો પ્ર
જોબ નફો �. 67 હોય તો પ્ર જોબ વેચાણ �ક�મત શોધો.
પ�. ૩

અ

ગેસ વે�લ્ડ� ખચર અને આકર વે�લ્ડ� ખચર્ન અચરકતાર પ�રબળો જણાવો.

૦૭

બ 150 સે.મી. લંબાઇ 10 સે.મી. પહોળાઇ 1 સે.મી. �ડાઇની બે ફ્લે પ્લેટન જો�ટ કર�

૦૭

�દા�ત 150 સે.મી. × 20 સે.મી. × 1 સે.મી. સાઇઝની એક પ્લે બનાવવામા આવે
છે. એજ િપ્રપર� ખચર અવગણો. વેલ્ડ�ગન �ુલ મટ�ર�યલ ખચર શોધો. ધારો ક�
(1) O2 નો ખચર = Rs 0.8/ m3. (2) C2H2 નો ખચર = Rs 6/m3.
(3) ફ�લર મટ�ર�યલનો ખચર =Rs 2/kg.

(4) O2 નો વપરાશ =1 m3/hr.

(5) C2H2 નો વપરાશ =1 m3/hr. (6) ફ�લર રોડનો વ્યા =5mm. (7) ફ�લર રોડની
જ�ર� લંબાઇ =4.5 m/m weld (8) ફ�લર રોડની ઘનતા =8 gm/C.C. અને
(9) વેલ્ડ�ગન સ્પી 2 m/hr છે .
અથવા
પ�. ૩

અ ફોજ�ગની વ્યાખ્ આપો. �ુદા �ુદા ફોજ�ગ લોસીસની ગણતર� કઇ ર�તે કરવામા
આવે છે તે�ુ વણર્ કરો.
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૦૭

બ 4 સે.મી. સાઇડ અને 30 સે.મી. લંબાઇના સોરસ સળ�યા�ુ હ�ડ ફોજ�ગ દ્રા 3 સે.મી.

૦૭

ની એક સરખી સાઇડના સષ્ટકો સળ�યામા �પાંતર કરવામા આવે છે . સષ્ટકો
સળ�યાની લંબાઇ શોધો. સ્ક� લોસ �ુલ ધનફળના 6% છે .
પ�. ૪

અ પેટનર્ન વ્યાખ્ આપો. અલગ અલગ પ્રકાર પેટનર એલાઉન્ સમ�વો.

૦૭

બ 8 સે.મી. વ્યા અને 12 ટ�થ ધરાવતી કટર દ્રા એક મીલ�ગ મશીન ઉપર 20

૦૭

સે.મી. × 6 સે.મી. ની કાસ્ આયનર સરફ�શ�ુ ફ�શ�ગ કરવામા આવે છે . જો કટ�ગ
સ્પી અને ફ�ડ અ�ુક્ર 40 m/min અને 4 cm/min હોય તો મીલ�ગ ટાઇમ કટરના
R.P.M. અને ફ�ડ પ્ર �ુથ શોધો. ઓવર રન 0.65 cm ધારો.
અથવા
પ�. ૪

પ�. ૫

અ બ્ર ઇવન પો�ટ સમ�વો અને ઇન્ડસ્ટ્ર તેની જ�ર�યાત જણાવો.

૦૭

બ ખચર ઘટાડવાના આ� ુિનક સાધનો અને તરક�બો જણાવો.

૦૭

અ બ�ટની વ્યાખ્ આપો. બ�ટના ફાયદાઓ જણાવો.

૦૭

બ એક કંપનીની ફ�ક્ કોસ્ �. 150000 છે . તેની પ્રોડક્ વ�ચાણ �ક�મત �. 40 પ્ર

૦૭

�ુનીટ છે. જો મટ�ર�યલ ખચર � 10 પ્ર �ુનીટ અને બી� વેર�યેબલ કોસ્ �. 20
પ્ર �ુનીટ હોય તો બ્ર ઇવન પો�ટ શોધો. કંપનીની ઉત્પાદ શ�ક્ 20000
�ુનીટની છે. જો કંપની તેની ઉત્પાદ શ�ક્તન 85% ઉત્પાદ કર� તો કંપનીનો નફો
શોધો.
અથવા
પ�. ૫

અ ઇન્ડસ્ટ્ એકા�ટ�ન્ગમ ઉપયોગમા લેવાતા �ુદા �ુદા એકા�ટ્ �ુકમા

૦૭

સમ�વો.
બ કોઇપણ સાત પ્રકાર કોન્ટ્ર સમ�વો.

૦૭
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