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Seat No.: ________                                                      Enrolment No.______________ 
 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER – V • EXAMINATION – WINTER 2012 

 
Subject code: 351905 Date:  29/12/2012 
Subject Name: Estimating Costing and Contracting 
Time: 10.30 am - 01.00 pm 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) Define costing. state the advantages & objectives of costing.   07 

 (b) A firm produces 1000 pens per day. The material cost is found to be 
Rs 1600, the direct labour cost is Rs 2000 and factory on cost 
chargeable is Rs 2500. If the selling on cost is 40% of the factory 
cost, what must be the price of each pen to realize a profit of 14.6% 
of the selling price? 

07 

Q.2    
 (a) Define depreciation? Explain the method of calculating depreciation 

by “sinking fund method”. 
07 

 (b) An industrialist has employed 50 workers during April’ 98 in his 
factory. The detail expenditures are (1) Material cost=Rs 120000 (2) 
salary to each worker = Rs 10/ hr (3) Duration of working = 8 
hrs/day   (4) Nos. of holidays in the months = 5 (5) Overhead 
expenses = Rs 60000. The worker are paid 400 hrs of overtime at Rs 
20/hrs. Find the total monthly expenses and over head rate based on 
man –hour. 

07 

  OR  
 (b) Estimate the material cost of welding two flat pieces of the mild 

steel 15 cm long × 6 cm wide × 1 cm thick, to form an angle of 900 

by gas welding. The welding is to be done along length side. 
Neglect edge preparation cost, and assume (1) cost of O2= Rs 
60/100 m3.  
(2) Cost of C2H2= Rs 500/100 m3.(3) Cost of filler material=Rs 2/kg. 
(4) consumption of O2=0.7 m3/hr. (5) consumption of C2H2=Rs 0.5 
m3/hr. (6) filler rod dia=5mm. (7) length of filler rod 
required=4.5m/m weld (8) density of filler rod=7gm/C.C. 

07 

Q.3    
 (a) State the element of welding cost and list the item of cost include in 

each element. 
07 

 (b) A round bar of 25mm dia and 500mm length is being converted into 
a square bar of 25mm sides by forging. Considering 5% scale loss 
only, estimate the length of square bar formed.  

07 

  OR  
Q.3 (a) A boiler drum 2m long × 1m � is made out of 15mm thick plate by 

arc welding. The drum is closed by welding two circular plates at 
two ends. The shell is welded along its length. Welding is done only 
from outside. Find the cost of welding from following data.  
(1) welding speed 2m/hr (2) electrode consumption =2m/m of weld  
(3) cost of electrode = Rs 10/m  

07 

www.onlinegtu.com

www.onlinegtu.com

http://www.onlinegtu.com
http://www.onlinegtu.com


 2

(4) power consumption = 4kwh/m of weld (5) power cost = Rs 
1/kwh (6) labour cost Rs 10/hr (7) Overheads = 200% of prime cost  

 (b) Explain following terms in context of forging. 
(1) shear loss (2) tong loss (3) scale loss (4) sprue loss (5) flash loss 

07 

Q.4    
 (a)    Define approach length and over travel with reference to milling 

operation. 
04 

 (b) 
 
 
 

(c) 

A M.S bar of 5cm dia and 28cm length is to be reduced to 4.375cm 
dia by turning in one cut. Taking approach and over run of 0.625cm, 
and cutting speed 45m/min, depth of cut 3.15mm and feed 
0.037cm/rev, find the time for turning operation. 
 Explain the areas of cost reduction. 

05 
 
 

 
05 

  OR  
Q. 4 (a) State the importance of cost analysis.  04 

 (b) 
 
 
 

(c) 

The fixed cost of an industry is Rs 75000, the variable cost of each 
product is Rs 700. If the break even number is 750. Find the selling 
price of each product. What will be profit if industry produces 1200 
products? 
Give the procedure of break even chart. 

05 
 
 
 

05 
    

Q.5    
 (a) Estimate the time required to cut 6 threads per cm on a M.S bar 

20mm dia. for a length of 10mm. take cutting speed of 10m/min. and 
assume 6 cuts. 

07 

 (b) List various types of budgets. Explain any two in detail. 07 
  OR  

Q.5 (a) List the documents necessary for contract. explain any two  07 
 (b) State and explain in brief the different types of pattern allowances.  07 

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

 
 

5|`Gv! V કો ટ ગની યા યા આપો અન તના ફાયદા અન ય ઉદશો જણાવોે ે ે ુ  07 

 A એક પઢ  રોજની ે 1000 પન બનાવ છે ે ે. મટ ર યલ ખચ  1600 છે, 

ડાયર ટ લબર ખચ  ે 2000 છે, અન ચા  કર  ે શકાય તવો ફ ટર  ે

શીરોપર  ખચ  2500 છે. જો વચાણે  શીરોપર  ખચ ફ ટર  કો ટના 

40% હોય તો દરક પન પર તની વચાણ કમતંના ે ે ે 14.6% નફો 

મળવવા માટ કટલી વચાણ કમતં રાખવી ે ે જોઇએ. 

07 

5|`GvZ V ઘસારો  છ ુ ે ? ઘસારો શોધવાની િસક ગ ફડ મથડની ર ત સમ વોં ે ે .  07 

 A એક ઉધોગ માલીક તની ફકટર મા એ ીલે -98 દરિમયાન 50 

કામદારોન કામ માટ રાખલા છે ે ે. તનો િવગતવાર ખચ ે  (1)મટ ર યલ 

ખચ  120000 (2) દરક કાર ગરનો પગાર  10/કલાક (3) કામ 

કરવાનો સમય 8 કલાક/ દવસ (4) મ હનામા ર  ના દવસો-5 (5) 

ઓવર હડ ખચ  60000. કાર ગરોન ે 400 કલાકનો ઓવર ટાઇમ  

20/કલાક આપવામા આવ છે ે, તો લ માિસક ખચ અન મન અવર ુ ે ે

રટ જબ ઓવર હડ દર શોધોુ .   

07 

www.onlinegtu.com

www.onlinegtu.com

http://www.onlinegtu.com
http://www.onlinegtu.com


 3

  VYJF  
 A 15 સમી લબંાઈે ×6 સમી પહોળાઇે ×1 સમી ડાઇવાળ  બ માે ે ઈ ડ 

ટ લ લટમાથંી ે 900 ગલ બન ત ર તે ે ે ગસ વ ડ ગ કરવા  છે ે ેુ . 

તો વ ડ ગથી મટ ર યલ કો ટ ે શોધો. લબંાઇની દશામા ંવ ડ ગ ે

કરવા .ુ એજ ીપરશન ખચ અવગણોે , અન નીચની િવગત ધારોે ે . 

(1)O2 નો ખચ=  60/100 m3.(2) C2H2 નો ખચ=  500/100 m3. 

(3) ફ લર મટ ર યલનો ખચ  2/ ક ા (4) O2 નો વપરાશ =0.7 

m3/કલાક (5) C2H2 નો વપરાશ=0.5 m3/કલાક. (6) ફ લર રોડનો 

યાસ = 5મીમી (7) ફ લર રોડની જ ર  લબંાઈ=4.5 મી/મી વ ડ ે (8) 

ફ લર રોડની ઘનતા=7 ામ/સીસી 

07 

5|`Gv#    
 V વ ડ ગ ે ખચના ઘટકો જણાવો અન દરક દરક ઘટકમા ા ાે  

ખચનો સમાવશ થાય છ તની યાદ  બનાવોે ે ે .  

07 

 A ફોજ ગ વડ એક 25 મીમી યાસના અન ે 500મીમી લબંાઈવાળા 

ગોળાકાર સળયામાથંી 25 મીમી બા વાળો ચોરસ  સળયો ુ

બનાવામા આવ છે ે. કત 5% કલ લોસ ગણી આ ચોરસ સળયાની 

લબંાઈ શોધો.  

07 

  VYJF  
5|`Gv# V 15મીમી ડ  લટમાથંી આક ે વ ડ ગે  વડ 2મી લાં ×ુ1મી 

યાસવા  બોઇલર મ બનાવવા  છુ ે. બનં છડ ગોળાકાર ે ે લટ વડ ે

મન બધં કરવા  છે ેુ . શલની ે લબંાઈની દશામા વ ડ ગે  કરવા  છુ ે. 

વ ડ ગે  કત બહારથી કરવા  છુ ે. તો નીચની િવગત પરથી ે વ ડ ગે  

ખચ શોધો.(1) વ ડે ગની ઝડપ=2 મી/ લાક (2) ઈલક ોડનો ે

વપરાશ=2 મી/મી વ ડ ે (3) ઈલક ોડની કમતે =  10/મી  

(4) પાવર વપરાશ=4 kwh/મી વ ડ ે (5) પાવર ખચ=  1/ kwh     

(6) લબર ખચે =  10/કલાક (7) ઓવર હડ= ાઇમ ખચના 200%. 

07 

 A ફોજ ગના સદંભમા નીચના પદો સમ વોે (1) શીયર લોસ (2)ટ ગ 

લોસ (3) કલ લોસ (4)  લોસ ુ (5) લશે  લોસ  

07 

5|`Gv$    
 V િમ લગ ઓપરશનના સદંભમા એ ોચ લથ અન ઓવર ાવલ ે ે

સમ વો. 

04 

 A 
 
 
 
 
 

 

5 સમી યાસ અન ે ે 28સમી લબંાઈના ટ લના એક દાગીનાનો ટિનગ ે

કર ન એક કાપમા ે 4.375 સમી યાસવાળો બનાવવાે નો છે. એ ોચ 

અન ઓવર રન ે 0.625સમી લોે . કટ ગ પીડ, કાપની ઉડાઇ અન ે

કાપની ફ ડ અ મ ુ ે 45મી/મીનીટ, 3.15મીમી અન ે 0.037 

સમીે /ર વો શનુ  લઈ ટિનગ ઓપરશનનો સમય શોધો. 

05 
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 ક પડતર કમત ઘટાડવાના ોની ચચા કરોે . 05 

  VYJF  
5|`Gv$ V પડતર િવ લેષણની અગ યતા સમ વો 04 

   A 
 
 
 

 

એક ઇ ડ  ની ફ સડ કો ટ  75000 છે. દરક ો કટ દ ઠ ચલત 

ખચ  700 છે. જો ક ઇવન નબંર ે 750 હોય તો દરક ો કટની  

વચાણ કમતં શોધોે . જો ઇ ડ  1200 ો કટ બનાવ તો કટલો ે

નફો મળશે? 

05 
 
 
 

 

 ક “ ક ઇવન ે ચાટ”�દોરવાની ર ત વણવો. 05 

5|`Gv5    
 V એક 20 મીમી યાસના એમ.એસ સળયા પર 10 મી.મી લબંાઈમા ં

દર સમી દ ઠ ે 6 ડ પાડવાનો સમય શોધોે . કટ ગ પીડ 

10મી/મીનીટ અન ે 6 કટ ધારો. 
 

07 

 A બ ટ ના કારો જણાવો,અન ગમ ત બ િવશ સિવ તાર ે ે ે ે ે સમ વો.  07 

  VYJF  
5|`Gv5 V કરાર માટના જ ર  ડૉ મટ લખોુ .ગમ ત બ સમ વોે ે ે . 07 

 A પટન ઉપર આપવામા આવતી દ  દ  ટ જણાવો અન સમ વોે ેુ ુ . 07 
 

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