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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER–VI • REMEDIAL EXAMINATION – WINTER 2013 

Subject Code: 361905 Date: 16-09-2013        
Subject Name: Industrial Management 
Time: 03:00 pm - 05:30 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all 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) State the functions of management and explain any 3 in detail. 07
 (b) Explain factory Act 1948 in brief. 07

Q.2 (a) Discuss the factors affecting the job satisfaction. 07
 (b) Explain the effect of high and low moral on productivity. 07 
  OR  
 (b) Explain (i) span of control (ii) delegation of Authority (iii) division of 

labour. 
07 

Q.3 (a) Define materials management. Explain the functions of materials 
management. 

07 

 (b) Explain purchasing procedure step by step in detail. 07 
  OR  

Q.3 (a)   Explain the concept of material requiremnet planning and state its 
improtance in brief. 

07 

 (b) State the need and ways to reduce material wastage.  07

Q.4 (a) Explain Wilson’s inventory model with diagram and show buffer stock, 
lead time and EOQ. 

07 

 (b) Determine EOQ from following data 
(i) Total annual usage 400 units. 
(ii) Ordering cost Rs. 40 per order. 
(iii) Cost of item Rs. 100 per piece. 
(iv)  Inventory carrying cost is 20%.  

07 

  OR  
Q. 4 (a) State the functions of PPC and explain critical ratio scheduling. 07

 (b) State the types of Gantt chart and explain them with diagram. 07

Q.5 (a) Explain the importance of CPM and PERT in industry and define event, 
activity and critical path. 

07 

 (b) Explain updating of network. 07 
  OR  

Q.5 (a) Draw value analysis flow diagram and explain its various phases. 07
 (b) Define (i) value Analysis (ii) cost value (iii) Functional value (iv) Esteem 

value. 
07 

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

www.onlinegtu.com

www.onlinegtu.com

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


2/2 

જુરાતી 

. 1 અ સચંાલન ના કાય  જણાવો અને કોઇપણ ણ િવગતવાર  સમ વો.  07 
 બ ફકટર  એ ટ ૧૯૪૮ ુ ંકમા ંસમ વો.  07 

  . 2 અ કાય સતંોષ માટ ના પ રબળો ની ચચા કરો.  07 
 બ ઉ ચા અને નીચા ુ સાની ઉ પાદ તા પર અસર સમ વો  07 
  અથવા  

 બ (અ) ુશ નો યાપ (બ) સતા સોપણી અને (ક) કાય િવભાજન સમ વો.  07 

  . 3 અ માલ સામ ી સચંાલન ની યા યા આપો. માલસામ ી સચંાલન ના કાય  

સમ વો.  

07 

 બ ખર દ  ની પ ધિત મા સુાર િવગતવાર સમ વો.  07 
  અથવા  

. 3 અ માલસામ ી ા ત આયોજન િવષે સમ વો અને તે  ુ મહ વ સં ત મા ં

સમ વો.  

07 

 બ માલસામ ી બગાડ ની જ ર યાત અને ર તો િવષે જણાવો.   07 

  . 4 અ િવ સન વટર  મોડલ આ િત ની મદદ થી સમ વો. અને બફર ટો ૢ લીડ 

સમય અને EOQ  દશાવો. .  

07 

 બ નીચેની િવગતો માથંી EOQ શોધો.  

(અ) વાિષક વપરાશ – ૪૦૦ નગં 

(બ) ઓડર ગ ખચ – . ૪૦ િત ઓડર  

(ક) એક નગં ની ક મત . ૧૦૦  

(ડ) માલ સામ ી ળવણી ખચ -  સં હત માલસામાન ની ક મત ના ૨૦%  

07 

  અથવા  

. 4 અ પીપીસી ના કાય  જણાવો અને ટકલ રશીયો શીડ લુ ગ િવષે સમ વો.  07 
 બ ગટ ચાટ ના કારો જણાવો અને તેને આ િત ની મદદથી સમ વો.  07 

  . 5 અ CPM અને PERT ુ ં ઉધોગો મા ં મહ વ સમ વો અને ઘટના િુત તેમજ 

કટોકટ  પથ ની યા યા આપો.  

07 

 બ નેટવક ના અપડટ ગ િવષે  સમ વો 07 
  અથવા  

. 5 અ ુ ય િવ લેષણ નો લો ડાયા ામ દોર  તેના િવિવધ તબ ા સમ વો.   07 
 બ યા યા આપો. (અ) ુ ય િવ લેષણ (બ) પડતર ુ ય (ક) કાયકાર  ુ ય  

(ડ) િત ઠા ુ ય  

07 
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