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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER- V  EXAMINATION –Summer- 2019 

 

Subject Code: 3351905 Date: 28-05-2019     

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 master budget.  

 ૧. મ સ્ટર બજેટ ની વ્ય ખ્ય  લખો.  

 2. Define book value and net present value.  

 ૨. બૂક વેલ્યુ અન ેનેટ પ્રેસને્ટ વેલ્યુ ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 3.  Define depreciation.  

 ૩. ઘસ ર  ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 4. Define break even point.  

 ૪. બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ની વ્ય ખ્ય  લખો.  

 5. List qualities of estimator.  

 ૫. એસ્ટીમટેોર ની લ ક્ષણીકત  ઓ ની ય દી બન વો.  

 6. Define forging and casting.  

 ૬. ફોર્જિંગ અને ક સસ્ટાંગ ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 7. Find out break even point if fixed cost is Rs. 10000. The variable cost per unit 

is Rs. 50, the sales price per unit is Rs. 120. The total production is 200 units. 
 

 ૭. જો નનનચિત ખિચ રૂ. 10000. હોય તો બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ શોધો. એકમ દીઠ િનલત કીમત રૂ. 50, એકમ 

દીઠ વેિ ણ કકાંમત રૂ. 120 છે .અને  કુલ ઉત્પ દન 200 એકમો છે. 

 

 8. State the conditions of contract.  

 ૮. કર ર ની શરતો લખો.  

 9. List need of estimating.  

 ૯. એસ્ટીમટેીંગ ની જરૂરરય ત જણ વો.  

 10. Differentiate between costing and estimating.  

 ૧૦. કોસસ્ટાંગ અને એસ્ટીમેટીંગ વચ્િે નો તફ વત આપો.  

    

Q.2 (a) List types of forging losses and explain sprue loss with sketch. 03 

પ્રચન. ર (અ) ફોર્જિંગ નુકસ ન અને સ્પ્રુ નુકશ ન ની સૂનિન  પ્રક રો આકૃનત સ થે સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) List types of pattern allowances and explain draft allowance. 03 

 (અ) પેટનચ ન  પ્રક રોની ય દી બન વો અને ડ્ર ફ્ટ અલોઉંન્સ સમજાવો ૦૩ 
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 (b) Define and Derive Margin of safety. State its importance. 04 

 (બ) મ ર્જીન ઓફ સેફટી વ્ય ખ્ય નયત કરી તેનુાં સુત્ર ત રવો. અને તેનુાં મહત્વ જણ વો ૦૪ 

  OR  

 (b) Define Fixed cost and Variable cost with suitable example. 04 

 (બ) રફક્સ કોસ્ટ અને વેરીએબલ કોસ્ટ યોગ્ય ઉદ હરણ સ થે સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Find out the cost of 1500 C.I. pulley as shown in figure.(1). After casting all 

the surfaces are to be machined. Use the data as follows  

I. Metal cost- Rs. 3 per kg 

II. No of moulds per day- 20 per moulder 

III. Melting charges-20% of material cost 

IV. Machining allowance on each surface- 2mm 

V. Wages of moulder- Rs. 15 per day 

VI. Density of cast iron – 7.2 grams per c.c 

VII. Overhead cost- 35% of material cost 

07 

 (ક) આકૃનત )1(  મ ાં દશ ચવ્ય  પ્રમ ણ ેની 1011 C.I ની પુલીઓ ની કકાંમત નીિે પ્રમ ણ ેડેટ નો ઉપયોગ કરી 

શોધો  .બધી સપ ટીઓનુાં ક સસ્ટાંગ કય ચ પછી મશીનીંગ કરવ મ ાં આવલુે  છે. 
I. મેટલ ખિચ - રૂ .3 પ્રનત રકલો 

II. દરરોજ  ન  કુલ મોલ્્સ - 01 મોલ્ડર દીઠ 

III. મેલ્ટીંગ શુલ્ક -  મટીરીયલ ખિચન  01%  

IV. દરેક સપ ટી પર મશીસનાંગ એલ ઉન્સ - 0 એમએમ 

V. મોલ્ડરનુાં  વેતન - Rs. 10 પ્રનત રદવસ 

VI. ક સ્ટ આયનચની ઘનત  - 2.0 ગ્ર મ પ્રનત સી .સી.  

VII. ઓવરહેડ ખિચ - 30% સ મગ્રી ખિચ  

 

૦૭ 

  OR  

 (c) Find the cost of C.I. pulley 1000 cm3 volume. Use following data  ( Pattern is 

supplied by the customer):  

I. Cost of metal- Rs. 25 per kg 

II. Wages of moulder – Rs. 150 per day 

III. Overhead cost- 10 % of material cost 

IV. Melting charges- 15 % of material cost 

V. No of moulds per day- 30 per moulder 

VI. Density of cast iron – 7.2 grams per c.c 

 

07 

 (ક) 1000 cm3 વોલ્યુમ વ ળી એક સી.આઈ પુલી મ ટે નો ખિચ નીિેન  ડેટ નો ઉપયોગ કરી શોધો.. (પટેનચ 

ગ્ર હક દ્વ ર  પૂરી પ ડવ મ ાં આવ ેછે): 
I. મેટલની કકાંમત- રૂ. 25 પ્રનત રકલો 

II. મોલ્ડરન  વેતન - રૂ. દરરોજ 150 

III. ઓવરહેડ ખિચ - મટીરીયલ ખિચન  10% 

IV. મેલ્ટીંગ શુલ્ક- મટીરીયલ ખિચન  15% 

V. દરરોજ ન  કુલ મોલ્્સ-  મોલ્ડર દીઠ 30 

VI. ક સ્ટ આયનચની ઘનત  - 7.2 ગ્ર મ પ્રનત સી.સી. 

૦૭ 

    Q.3 (a) Explain knurling and facing operation 03 

પ્રચન. 3 (અ) નલીંગ અન ેફેસસાંગ ઓપરેશન સમજાવો. ૦૩ 
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  OR  

 (a) Explain reaming and tapping operation. 03 

 (અ) રીસમાંગ અને ટેસપાંગ ઓપરેશન સમજાવો ૦૩ 

 (b) List and explain cost elements of gas cutting. 04 

 (બ) ગેસ કટીંગમ ાં ખિચ ન  ઘટકો લખો અન ેસમજાવો ૦૪ 

  OR  

 (b) Classify  and explain  labour cost in welding process. 04 

 (બ) વેલ્ડીંગ પ્રરિય મ ાં શ્રમ ખિચને વગીકૃત કરો અન ેસમજાવો. ૦૪ 

 (c) A 25×8 cm2 C.I surface is to be faced on a milling machine with a cutter 

having 10 cm. diameter and 16 teeth. If the cutting speed and feed are 

40m/min. and 4 cm/min. respectively, determine the milling time, R.P.M. of 

cutter and feed per tooth.  

07 

 (ક) 25×8 સે.મી2. ની એક C.I. સપ ટીને મીલીંગ મશીન પર 10 સે.મી. વ્ય સ અને 16 દ ત  વ ળ  કટર 

સ થે સ મનો કરવો પડે છે.. જો ક પવ ની ગનત અન ેફીડ અનુિમે 40 મી/નમનનટ અન ે4 
સે.મી./નમનનટ. હોય. તો  નમલીંગ સમય, કટર ન  આર.પી.એમ. અન ેદ ાંત  દીઠ ફીડ નક્કી કરો. 
 

૦૭ 

  OR  

 (c) Find the time required for doing rough grinding of a 16 cm long shaft to 

reduce its diameter from 4.2 to 4 cm in a grinding wheel of 2 cm face width. 

Assume cutting speed as 16.5 m/min and depth of cut as 0.25 mm.  

07 

 (ક) 2 સ.ેમી.ની પહોળ ઈ ધર વત  ગ્ર ઇન્ડીંગ વીલ થી એક 16 સે.મી. લ ાંબી શ ફ્ટ ન ે4.2 થી 4 સે.મી. 
સુધી વ્ય સન ેરફ ગ્ર ઇન્ડીંગ થી ઘટ ડવ  મ ટ ેલ ગતો જરૂરી સમય શોધો. કટીંગ ઝડપ 16.5 
મીટર/નમનનટ અન ેકટની ઊંડ ઈ 0.25 મીમી ની ધ રણ  કરો. 

૦૭ 

    
    

Q.4 (a)  Explain an importance of estimating process cost. 03 

પ્રચન. ૪ (અ) પ્રરિય  ખિચ અાંદ જ નુાં  મહત્વ સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) State the cost elements of an ice plant. 03 

 (અ) આઇસ પ્લ ન્ટન  ખિચ ઘટકો જણ વો. ૦૩ 

 (b) List procedure for calculating material cost of a foundary shop product. 04 

 (બ) ફ ઉન્ડરી શોપ ની પ્રોડક્ટ મ ટ ેમરટરરયલ કીમત ની ગણતરી મ ટેન  પગલ ઓ લખો. ૦૪ 

  OR  

 (b) A factory has fixed cost of Rs. 10000. Variable cost/product is Rs. 2. Selling 

price /product is Rs. 4. Find break even point. Calculate margin of safety if 

net actual sales is of 8000 units. Also calculate sales target if the factory has 

to earn a profit of Rs. 6000. 

04 

 (બ) એક ફેક્ટરી ની રફક્સ્ડ કોસ્ટ રૂ. 10000 છે. વેરરયેબલ ખિચ / પ્રોડક્ટ રૂ. 2 છે . વેિ ણ કકાંમત / 
ઉત્પ દન રૂ. 4 છે. બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ શોધો. જો િોખ્ખુાં  વ સ્તનવક વેિ ણ 8000 એકમો હોય  તો 

સલ મતીન  મ ર્જચનની ગણતરી કરો. જો ફેક્ટરીન ેરૂ. 6000 નો નફો કમ વો હોય તો વેિ ણ લક્ષય ાંકની 

પણ ગણતરી કરો.  

૦૪ 
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 (c) A diesel power plant has a capacity of 1800 kW. Its pick load and load 

factors are 1700 kW and 85% respectively. Estimate power generation cost of 

this plant. Assume  

1. Capital cost- Rs. 900/kW.  

2. Interest on capital-10%.  

3. Operating cost/year Rs. 60,000.  

4. Fuel consumption- 0.4 litre / kWh.  

5. Fuel cost- Rs.40 per litre. 

07 

 (ક) ડીઝલ પ વર પ્લ ન્ટની ક્ષમત  1800 kW  છે. તેન  નપક લોડ અન ેલોડ ફેક્ટર અનિુમે 1700 kW અન ે

85% છે. આ પ્લ ન્ટનો  વીજ ઉત્પ દન ખિચ શોધો.  
1. મૂડી ખિચ - રૂ. 900/kW.  
2. મૂડી પર વ્ય જ - 10%.  
3. ઑપરેકટાંગ ખિચ / વર્ચ- રૂ. 60,000.   
4. ફ્યુઅલ વપર શ - 0.4 નલટર/kWh.  
5. ઇંધણનો ખિચ - રૂ. 40 પ્રનત લીટર. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain sales budget in brief. 03 

પ્રચન. ૫ (અ) વેિ ણ બજેટ નવગતવ ર સમજાવો. ૦૩ 

 (b) Find out the facing time to face at one end of 30mm steel rod. Cutting speed 

is 30 m/min and cross feed is 0.2 mm/rev. 
04 

 (બ) એક સ્ટીલ ન  સળીય  ન ેએક છેડ ેથી 30 મીમી જેટલો ફેસ કરવ  મ ટે નો ફેસસાંગ સમય શોધો.કકટાંગ 

સ્પીડ 30 મીટર/નમનીટ છે અને િોસ ફીડ ૦.૨ મીમી/પરરભ્રમણ છે. 
૦૪ 

 (c)  State types of budget and explain any two in detail. 07 

 (ક) બજેટ ન  પ્રક રો લખો અને કોઈ પણ બે નવગતવ ર સમજાવો. ૦૭ 

 

 

 


