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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER- 5(NEW)  EXAMINATION –SUMMER-2020 

 

Subject Code: 3351905                                                            Date: 07-11-2020 

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. State the quality of Estimator.  

 ૧. એસ્ટીમેટર   ન  ગુણ જણ વો.  

 2. List factors which are affecting welding cost.  

 ૨. વેલ્ડાંગ કોસ્ટ ને અસર કરત   પરીબળો ની ય દી બન વો.  

 3. List different elements of Cost.  

 ૩. કોસ્ટ ન   જુ દ   જુ દ   તત્વો જણ વો.  

 4. Write merits and demerits of contract.  

 ૪. કર ર ન  ફ યદ  અને ગેર ફ યદ  લખો.  

 5. Explain in short the objectives of cost estimation.  

 ૫. કોસ્ટ એસ્ટીમેટીંગ ન  ઉદેશો  ટુાંક મ  સમજાવો.  

 6. List the Elements of cost in arc welding.  

 ૬. આકક  વે્ડીંગ મ ટેન  ખર્ ક ન  ઘટકો લખો.  

 7. Define Forging and list the types of forging.  

 ૭. ફોર્જિંગ ની વ્ય ખ્ય આપી તેમન  પ્રક ર જણ વો.  

 8. Define Depreciation.  

 ૮. ડેપ્રીશીયેસન ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 9. Differentiate between costing and estimating.  

 ૯. કોલસ્ટાંગ અને એસ્ટીમેટીંગ વચ્ર્ે નો તફ વત આપો.  

 10. State the conditions of contract.  

 ૧૦. કર ર ની શરતો લખો.  

    
Q.2 (a) Discuss the metal joints in brief. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) મેટલ જોઇંટ ટુાંક મ  સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain the need or importance of Break Even Point in Industry. 03 

 (અ) ઉધ્યોગમ  બ્રેક ઇવન પોઇંટ ની જરુરરય ત અથવ  અગત્યત  સમજાવો. ૦૩ 

 (b) ‘Breakeven analysis is a management tool’-Explain it. 03 

 (બ) બ્રેક ઇવન અન લલલસસ એ મેનેજમેંટ ટૂલ છે.- સમજાવો. ૦૩ 

  OR  
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 (b) Explain various elements of cost in case of Gas welding. 03 

 (બ) ગેસ વેલ્ડાંગ ન  ખર્ક ન  જુદ  જુદ  તત્વો સમજાવો. ૦૩ 

 (c) A machine is purchased for Rs. 40,000 and its expected life is 16 years. Its 

scrap value is Rs. 25,000. It 6% interest is charged on depreciation fund, 

compare the depreciation rate by straight line & sinking fund method. 

04 

 (ક) એક મશીન રૂ. 40,000 મ  ખરીદવ મ  આવે છે, તેની અાંદ જીત ઊપયોગી લ ઇફ 16  વર્ક  છે,  

તેની  સ્રેપ  વે્યુ  રૂ.25,000  છે. તેન ઘસ રફાંડ પર  6  % વ્ય જ  લગ ડવ મ  આવે  તો  સીધી  

લ ઇન   અને   શેંકીંગ   ફાંડ   ની   રીતોથી  ઘસ ર નો દર સરખ વો. 

૦૪ 

  OR  

 (c) Market price of a pattern is Rs.300.Discount offered on market price is nil. 

Material cost, Labor cost and overheads are in proportion of 1:2:3. If Labor 

cost is Rs.60 per pattern then calculate the profit per pattern. 

04 

 (ક) પેટન  ની  બજાર  રકમત  રૂ.૩૦૦  છે.  બજાર  રકમત  પર  રડસ્ક ઉંટ  શુન્ય  આપવ મ  આવે  

છે.મટીરીયલ  કોસ્ટ , લેબર  કોસ્ટ અને  ઓવરહેડ     ૧:૨:૩  ન  પ્રમ ણ  મ  છે.જો   લેબર   

કોસ્ટ   રૂ.૬૦   પ્રતી   પેટન   હોય તો   દરેક   પેટન  પર   થત   નફ  ની ગણતરી કરો. 

૦૪ 

 (d) Define Net Weight, Shape Weight, Gross Weight, Tong loss. 04 

 (ડ) વણકવો. નેટ વેઈટ,શેપ વેઈટ ,ગ્રોસ વઈેટ ,ટૂાંગ વ્યય (લોશ) 

 

૦૪ 

  OR  

 (d) Find out the Break-even point analytically(mathematically) from the 

following data: 

i) Total Sales = Rs.70,000 

ii) Variable cost = Rs.49,00,000 

iii) Fixed cost = Rs.12,00,000 

No. of components = 35,000. 

04 

 (ડ) ગલણલતય રીત થી નીર્ે આપેલી લવગતો મ ટે બ્રેક ઈવન પોઇંટ શોધો. 

i) ટોટલ વેર્ ણ= Rs.૭0,000 

ii) વેરરએબલ રકમત= Rs.૪૯,00,000 

iii) રફક્સ રકમત= Rs.૧૨,00,000 

યુલનટ ની સાંખ્ય = ૩૫,000 

 

૦૪ 

Q.3 (a) State the factor affecting Arc welding cost and explain. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) આકક વેલ્ડાંગ કોસ્ટ ને અસર કરત  પરરબળો જણ વી અને તે સમજાવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain various forging operations. 03 

 (અ) જુદ  -જુદ  ફોર્જિંગ  ઓપરેશન સમજાવો. ૦૩ 

 (b) How to calculate turning time in machining shop? 03 

 (બ) મશીનીંગ શોપ મ ટે ટર્નિંગ સમય કેવી રીતે ગણી શક ય? ૦૩ 

  OR  

 (b) Write the procedure of estimating cost of power plant by diesel generating set. 03 

 (બ) ડીઝલ જનરેટીંન્ગ સેટ દ્વ ર  ર્ લત  પ વર પલ ાંટ ની કોસ્ટ એસ્ટીમેટીંગ પ્રરીય  લખો.  ૦૩ 

 (c) Explain various accounting terminology.  04 

 (ક) લવલવધ એક ઉંન્ટીગ ટમીનોલોજી વણકવો. 
 

૦૪ 

  OR  

 (c) A plate of 2m Χ 1m is to be prepared from four pieces of 100 cm Χ 50 cm Χ 

1 cm with the help of Arc-welding. Welding is to done on both sides. 

Calculate welding cost using given data: (1) Welding speed=1 m/hr (2) 

Labour cost – Rs.20 /hr (3) Electrode consumption – 2 m/m of weld (4) 

04 
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Electrode cost – Rs. 20/m(5) Power consumption – 1 kwh/m of weld (6) 

Power charges –Rs. 7 /kWh 

 (ક) આકક  વેલ્ડાંગ  ની  મદદ  વડ ે 100  સે.મી.  Χ  50  સે.મી.  Χ  1  સે.મી.  ન    ર્ ર  ટુકડ મ થી  

2  મી. Χ 1  મી.  ની  પલેટ  ને  તૈય ર  કરવ મ  આવે  છે.  વેલ્ડાંગ  બન્ને બ જુ પર  કરવ મ આવે  

છે.  આપેલ  ડેટ  વડ ેવેલલ્ડાંગ  ની  કકાંમત  શોધો.(૧)  વલે્ડાંગ ઝડપ   - 1 m/hr.(૨) મજૂરી ખર્ક 

- Rs.2૦/ hr (૩) ઇલેક્રોડ વપર શ    – 2 m/m ઓફ વે્ડ  (૪)  ઇલેક્રોડ  કકાંમત  -  રૂ.  

20/m.(૫)  પ વર  વપર શ  - 1 kwh/m ઓફ વે્ડ.(૬) પ વર ખર્ક - રૂ. 7 /kWh. 

૦૪ 

 (d) Explain following term : Security deposit , Deed 04 

 (ડ) લનર્ેન  ટમક સમજાવો.: લસક્યોરરરટ રડપોલજટ, ડીડ ૦૪ 

  OR  

 (d) A square bar of 25mm sides is to be produced from a round bar of 

25mm diameter and 500mm length. Considering only 5% scale loss, calculate 

the length of square bar produced. 

04 

 (ડ) 25 મીમી વ્ય સવ ડ  અને 500 મીમી લમ્બ ઇવ ડ  ઉંડ  બ રમ થી 25 મી.મી.બ જુ 

વ ડો ર્ોરસ બ ર બન વ  મ ટે જો સ્કેલ લોસ 5% હોય તો ર્ોરસ બ ર ની લમ્બ ઇ 

કેટલી થશે. 

૦૪ 

Q.4 (a) State the cost elements of an ice plant. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) આઇસ પલ ાંટ ન  ખર્ક ઘટકો જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (a) List procedure for calculating material cost of a foundry shop product. 03 

 (અ) ફ ઉન્ડરી શોપ ની પ્રોડક્ટ મ ટે મટેરરયલ કીમત ની ગણતરી મ ટેન  પગલ ઓ લખો. ૦૩ 

 (b) A circular aluminum rod is to be reduced from diameter 50 mm to 40 mm for 

a length of 90 mm, in two cuts. Assuming cutting speed as 20 m/min and feed 

as 0.01 mm/rev. Estimate the time required for turning. 

04 

 (બ) એક    સરકયુલર  એ્યુલમલનયમ રોડ    ૯૦    મી.મી    લમ્બ ઈ મ ટે    ૫૦    મી.મી થી  ૪૦  

મી.મી  નો  બે  (૨)  કટ  દ્વ ર   કરવ મ  આવે  છે. કટીંગ  સ્પીડ ૨૦મી/લમલનટ  અને  ફીડ  

૦.૦૧  મી.મી/રીવો્યશન ધરી  ટનીંગ  મ ટે  લ ગત  

સમય ની ગણતરી કરો. 

૦૪ 

  OR  

 (b) Estimate the time required to drill 4 holes of 1 cm diameter in a plate. Hole 

depth is 2 cm, cutting speed is 15 m/min and feed is 0.01 cm/rev 

04 

 (બ) એક પલેટ મ  રિલીંગ કરી ૧ સેમી ન  ર્ ર હો્સ બન વ ય  છે. જો હોલ ની ઉંડ ઇ    ૨    સેમી,    

કટીંગ    સ્પીડ    ૧૫    મી/મીનીટ    અને    ફીડ    ૦.૦૧    સેમી/ રીવો્યુશન  તો  રિલીંગ  

સમય  શોધો. 

૦૪ 

 (c) A Diesel power plant has a capacity of 1800 kW. Its peak load and load 

factors are 1700 kW and 85 % respectively. If capital cost of Rs. 900 / kW, 

Interest on capital 10 %, operating cost / year Rs.60000, Fuel consumption 

0.4 litre / kWh, Fuel cost Rs.40 / litre , then Estimate power generation cost 

of this plant 

07 

 (ક) એક  રડઝલ  પ વર પલ ાંટ ની  કેપેસીટી  ૧૮૦૦  રકલો  વોટ  છે. પલ ાંટ નો  પીક  લોડ અને   લોડ   

ફેક્ટર   અનરમે ૧૭૦૦   રકલોવોટ   અને   ૮૫%   છે.   જો   કેપીટલ   કોસ્ટ રૂ.૯૦૦/ રકલોવોટ 

, કેપીટલ પર નો વ્ય જ દર ૧૦% , ઓપરેટીંગ કોસ્ટ પ્રલતવકક   રૂ.૬૦,૦૦૦,   ફ્યુઅલ નો   વપર 

શ   દર   ૦.૪   લલટર/રકલો   વોટ   કલ ક, ફ્યુઅલ ની કકાંમત  રૂ.  ૪૦  પ્રતી  લલટર  હોય  તો  ,  

આ  પલ ાંટ ન  પ વર  જનરેશન મ ટેન  ખર્ક  ની ગણતરી કરો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain sales budget.  04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) વેર્ ણ બજેટ સમજાવો. ૦૪ 

 (b) List various types of tenders and explain any one. 04 
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 (બ) ટેન્ડર ન   લવલવધ પ્રક રો ની ય દી બનવી કોઇ પણ એક સમજાવો. ૦૪ 

 (c) Write a short note on e-tendering. 03 

 (ક) ઇ –ટેંડરીંગ પર ટુાંકી નોધ લખો ૦૩ 

 (d) Write short note on (1) Tender form (2) Security bond. 03 

 (ડ) (૧)  ટેંડર ફોમક  (૨)  સીક્યુરરરટ બોંન્ડ લવર્ે ટુાંક નોંધ  લખો. ૦૩ 

 

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


