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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING - SEMESTER–VI • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 361925 Date: 02-06-2014        

Subject Name: Operation Management 

Time: 10:30 am - 01:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. English version is considered to be Authentic. 

Q.1 (a)  (I) Explain the scope and application of operations research.  

(II) Write the general linear programming problem (LPP) with n variables and 

m constraints.  

07 

 (b) State the sources of waste and methods to minimize it. 07 

    
Q.2 (a) Find optimal solution of given LPP. 

Minimize Z=3X1 + 5X2 

 s/t 

X1 ≤ 4 

X2 ≤ 6 

3 X1 + 2X2  ≥ 18 

     X1, X2 ≥ 0. 

07 

 (b) Company produces two types of products “A” and “B”. Product B is superior 

quality and product B is lower quality. Profit on the two types of products A 

and B are Rs.30/unit and Rs.40/unit respectively. The data about resources 

required and availability of resources are given below: 

 Requirement of resources 

Product A Product B 

Capacity 

available 

(Per week) 

Raw material 

(Kg) 
60 120 1200 

Machine Hours 

(per piece) 
6 7 830 

Assembly Hours 

(per piece) 
4 6 1500 

How should the company manufacture the two types of products in order to 

get the maximum overall profits? Formulate the problem as a LPP. 

 

07 

  OR  

 (b) Solve following LPP by graphical method. 

Max(Z)=  -2X1+3X2 

S/t 

2X1-X2≤4 

-3X1+X2≤3 

X1+X2≤5 

X1,X2≥0 

07 
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Q.3 (a) A company is spending Rs.1200 on transportation of its units from three 

plants to four distribution centers the supply and demand at units with unit 

cost of transportation are given as under. 

PLANTS 
DISTRIBUTION CENTERES 

SUPPLY 
D1 D2 D3 D4 

P1 20 30 50 17 7 

P2 70 35 40 60 10 

P3 40 12 60 25 18 

DEMAND 5 8 7 15  

What can be maximum saving by optimal scheduling? 

07 

 (b) Five different machines can do any of the five required jobs with 

different profits (in Rs.) resulting from each assignment as shown below. 

 
MACHINES 

 M1 M2 M3 M4 M5 

J 

O 

B 

S 

JI 40 47 50 38 50 

J2 50 34 37 31 46 

J3 50 42 43 40 45 

J4 35 48 50 46 46 

J5 39 72 51 44 49 

Determine optimum assignment to maximize profit. 

07 

  OR  

Q.3 (a) A company has received a contract to supply gravel for three new 
constructions projects located in towns A, B and C. The company has three 
gravel pits located in towns X, Y and Z. the requirements of three project sites, 
the cost of transportation per unit truckload from each pit to each project site 
and availability of gravels at the pits, are shown below. 

Gravel pits 
Project sites Availability 

(Truck load) A B C 

X 4 8 8 76 

Y 16 24 16 82 

Z 8 16 24 77 

Requirement 
(Truck load) 

72 102 41  

Determine transportation schedule so as to minimize total transportation cost. 
Also find the minimum cost. 

07 

 (b) Five different machines can do any of the five required jobs with different 

profits (in Rs.) resulting from each assignment as shown below:- 

 
MACHINES 

 M1 M2 M3 M4 M5 

J 

O 

B 

S 

JI 32 38 40 28 40 

J2 40 24 28 21 36 

J3 41 27 33 30 37 

J4 22 38 41 36 36 

J5 29 33 40 35 39 

Determine optimum Assignment to Maximize Profit. 

07 
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Q.4 (a) An improved version of Central Lathe costing Rs. 40000 was available in 

1992. Its resale value and operation maintenance cost in Rs. Are given below:  

Year 1 2 3 4 5 6 7 

Operation 

maintenance 

cost 

1000 1100 1300 1600 2000 2500 3100 

Scrap value 30000 28000 25000 21000 16000 10000 4000 

When is it advisable to replace this Lathe? 

07 

 (b) Production for CNC shop has 8 jobs to be scheduled. They are to be scheduled 

for milling and drilling. The time in minutes are given for each job as under. 

Job A B C D E F G H 

Milling 40 36 48 28 20 55 10 30 

Drilling 32 50 20 45 60 35 20 70 

Determine optimal sequencing of job show that total elapsed time is minimum 

and also determine total elapsed time. 

07 

  OR  

Q. 4 (a) A milling machine purchased of Rs.80, 000 in second hand condition has its 

aging running cost given by 2000 + 1000 √N, where N is the number of years. 

Its resale price from year is given as.  

Year 1 2 3 4 5 6 

Resale 

value 
29000 20000 18000 12000 4000 1000 

When is it advisable to replace this milling machine? 

07 

 (b) Determine the optimal sequencing of jobs from the following data and obtain 

the value of T, the total elapsed time involved. Machine order is M1 to M2. 

Job 1 2 3 4 5 6 7 8 

Machine M1 7 3 6 8 9 5 4 3 

Machine M2 8 8 2 4 7 5 6 8 
 

07 

    
Q.5 (a) Define synchronous manufacturing and explain Hockey stick phenomena with 

neat sketch. 
07 

 (b) (i) A company requires 4500 units of an item half yearly. The cost of 

ordering is Rs. 100/- per order. The carrying cost is 20%. The unit price 

of the item is Rs. 10/-. Determine EOQ 

(ii) Define   inventory   management.   What   are   the   objectives   of  

Inventory control? 

07 

  OR  

Q.5 (a) Define the bottleneck and discuss the strategies in brief to reduce the 

bottleneck. 

07 

 (b) (i) The  production  department  for  a  company  requires  3600  kg of  raw 

material  for  manufacturing  a  particular  item  per  year.  It has  been  

estimated that the cost of placing an order is Rs. 36 and the cost of 

carrying inventory is 25 percent of the investment in the inventories. The 

price is Rs. 10/kg. Determine an ordering policy for raw material. 

(ii) Define EOQ and enlist assumptions for uniform demand. 

07 

 

************ 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ (૧) ઓયેળન યીવર્ચની ઉમોગીતા વભજાલો. 

(૨) રીનીમય પ્રોગ્રામભિંગ પ્રોબ્રેભન ું n લેયીએબ્રવ અને m કન્સ્ટ્રૅન્સ્ટવ ભાટે જનયર 
પોભચ રખો. 

૦૭ 

 બ લે્ટના સ્ત્રોતો દળાચલી તનેે ઘટાડલાના ઉામો જણાલો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ નીર્ેના LPP ભાું ઓપ્ટીભર ઉકેર ભેલો. 

Minimize Z=3X1 + 5X2 

 s/t 

X1 ≤ 4 

X2 ≤ 6 

3 X1 + 2X2  ≥ 18 

     X1, X2 ≥ 0. 

૦૭ 

 બ એક કુંની ફે પ્રોડક્ટ્વ A અને B ફનાલે છે. પ્રોડક્ટટ A ઉંર્ી ક્ટલોરેટી અને 
પ્રોડક્ટટ B નીર્ી ક્ટલોરેટીની છે. પ્રોડક્ટટ્ A ય પામદો ૩૦ રૂમમા અને પ્રોડક્ટટ્ B 

ય પામદો ૪૦ રૂમમા છે. પ્રોડક્ટ્વ ફનાલલા ભાટેની ભાહશતી નીરે્ના ટેફરભાું 
આેર છે.  

 

હયવોવચની જરૂહયમાત 

પ્રોડક્ટટ્ A પ્રોડક્ટટ્ B 
ભશત્તભ ઉરબ્ધતા 

(અઠલાહડક) 

કાર્ો ભાર (હકગ્રા) 60 120 1200 

ભળીનના કરાક 

(એકભ દીઠ) 
6 7 830 

એવેમ્ફરીના કરાક 

(એકભ દીઠ) 
4 6 1500 

કુંની પ્રોડક્ટ્વ કેટરી ફનાલે જેથી ભશત્તભ પામદો થામ ? આ કોમડાને LPP ના 
રૂભાું પેયલો. 

૦૭ 

  અથવા  

 બ નીરે્ના કોમડાનો ગ્રાહપકર યીતથી ઉકેર ભેલો. 
Max(Z)=  -2X1+3X2 

S/t 

2X1-X2≤4 

-3X1+X2≤3 

X1+X2≤5 

X1,X2≥0 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ એક કુંની તેના ભારની શયેપેય ભાટે ત્રણ પ્રાન્સ્ટટ થી ર્ાય ડી્ટયીબ્ય ળન વેન્સ્ટટય 

ય ભારને વપ્રામ કયલા ભાટે ૧૨૦૦ રૂ.નો ખર્ચ કયે છે. નીરે્ના ટેફરભાું 
એકભ દીઠ શયેપેય ખર્ચ આેર છે. 

૦૭ 
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PLANTS 
DISTRIBUTION CENTERES 

SUPPLY 
D1 D2 D3 D4 

P1 20 30 50 17 7 

P2 70 35 40 60 10 

P3 40 12 60 25 18 

DEMAND 5 8 7 15  

કુંની રાન્સ્ટવોટેળન ખર્ચ ાછ ભશત્તભ કેટરા રૂમમા ફર્ાલી ળકે છે ? 

 બ નીરે્ દળાચવ્મા મ જફ જો ાુંર્ જોફ જ દા જ દા ાુંર્ ભળીનો ઉય કયલાભાું આલે 
તો ભેલી ળકાતો નપો (રૂમમાભાું) આ પ્રભાણે છે. 

 
MACHINES 

 M1 M2 M3 M4 M5 

J 

O 

B 

S 

JI 40 47 50 38 50 

J2 50 34 37 31 46 

J3 50 42 43 40 45 

J4 35 48 50 46 46 

J5 39 72 51 44 49 

ભશત્તભ નપો ભેલી ળકામ એ ઉદેશ્મથી જ દા જ દા ાુંર્ ભળીન્સ્ટવને આો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ એક કુંનીન ેA, B અને C ગાભોભાું આલેરા ત્રણ નલા કન્સ્ટ્રકળન પ્રોજેક્ટટ ભાટે 
કર્ી પયૂી ાડલાનો કોન્સ્ટરાક્ટટ ભેર છે. કમ્નીના કર્ી ઉત્ાદન કયતા ત્રણ 
કેન્સ્ટરો X,Y,Z ગાભોભાું આલેરા છે. ત્રણે પ્રોજેક્ટટ વાઈટની જરૂહયમાત દયેક 
ઉત્ાદન કેન્સ્ટરથી પ્રોજેક્ટટ સ ધીનો પ્રમત રક રોડ હયલશન ખર્ચ અને ઉત્ાદન 
કેન્સ્ટરો ય પ્રાપ્મ જથ્થો નીરે્ના ટેફરભાું દળાચલેર છે. 

કર્ી 
ઉત્ાદન કેન્સ્ટર 

પ્રોજેક્ટટ વાઈટ પ્રાપ્મ જથ્થો 
(રક રોડ) A B C 

X 4 8 8 76 

Y 16 24 16 82 

Z 8 16 24 77 

જરૂયીજથ્થો 
(રક રોડ) 72 102 41  

ક ર હયલશન ખર્ચ રઘ તભ કયલા જરૂયી હયલશન વીડય ર નક્કી કયો તથા 
રઘ તભ ખર્ચ ળોધો. 

૦૭ 

 બ નીરે્ દળાચવ્મા મ જફ જો ાુંર્ જોફ જ દા જ દા ાુંર્ ભળીનો ઉય પાલલાભાું 
આલે તો ભેલી ળકાતો નપો (રૂમમાભાું) આ પ્રભાણે છે. 

 
MACHINES 

 M1 M2 M3 M4 M5 

J 

O 

B 

S 

JI 32 38 40 28 40 

J2 40 24 28 21 36 

J3 41 27 33 30 37 

J4 22 38 41 36 36 

J5 29 33 40 35 39 

૦૭ 
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ભશત્તભ નપો ભેલી ળકામએ ઉદેશ્મથી જ દા જ દા ાુંર્ જોફ જ દા જ દા ાુંર્ 
ભળીન્સ્ટવને આો. 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ૧૯૯૨ ભાું વેન્સ્ટટય રેથન ું નલીન ભોડેર ૪૦૦૦૦ રૂ.ભાું ભત ું શત  ું. તેની યી-વેર 

લેલ્ય  અને ઓયેળન – ભેઈન્સ્ટટેનન્સ્ટવ કો્ટ રૂ, ભાું નીર્ેના કોષ્ટકભાું દળાચલેર છે. 
તો આ રેથ ક્યાયે ફદરવ ું હશતાલશ છે ?  

લચ 1 2 3 4 5 6 7 

લામિક 

ઓ.- ભેઇ. 
કો્ટ રૂ. ભાું 

1000 1100 1300 1600 2000 2500 3100 

યી- વેર 
લેલ્ય  રૂ. ભાું 

30000 28000 25000 21000 16000 10000 4000 

 

૦૭ 

 બ વી. એન. વી. ળોભાું પ્રોડક્ટળનભાું ૮ દાગીનાઓન ું ળીડય ુંલરિંગ કયલાન ું છે. 
તેઓન ું ભીરીંગ અને ડ્રીરીંગ ભાટે ળીડય ુંલરિંગ કયલાન ું છે. દયેક જોફ ભાટેનો 
વભમ ભીનીટવભાું નીર્ે આેર છે. 

જોફ A B C D E F G H 

ભીરીંગ 40 36 48 28 20 55 10 30 

ડ્રીરીંગ 32 50 20 45 60 35 20 70 

રઘ તભ એરેપ્્ડ ટાઇભ ભાટે વી.એન.વી. ળો ભાું ઓયેળન ભાટે ળીડય ુંલરિંગ 
કયો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ એક વેકુંડ શને્સ્ટડ ભીરીંગ ભળીન રૂ. ૮૦,૦૦૦ ભાું ખયીધય ું, કે જેની યનીંગ કો્ટ 
આેર સ ત્ર મ જફ ગણલાની છે. ૨૦૦૦ + ૧૦૦૦ √N, જમાું N એ નુંફય ઓપ 
મય. જેની યીવેર હકિંભત મયભાું નીરે્ મ જફ છે.  

લચ 1 2 3 4 5 6 

યીવેર  
હકભત 

29000 20000 18000 12000 4000 1000 

ભળીનને કમા લે ફદરવ ું જોઈએ ? 

૦૭ 

 બ ૮- દાગીના M1 અને M2 ભળીન્સ્ટવ યથી પ્રથભ M1 અન ેM2 છી ક્રભભાું વાય 
થામ છે. તેભનો પ્રહક્રમા વભમ નીરે્ મ જફ છે. 

જોફ 1 2 3 4 5 6 7 8 

ભળીન M1 7 3 6 8 9 5 4 3 

ભળીન M2 8 8 2 4 7 5 6 8 

ક ર રઘ ત્તભ એરેપ્્ડ ટાઇભ T ળોધો. 
 

૦૭ 
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પ્રશ્ન. ૫ અ ‘વીન્સ્ટક્રોન્સ્ટવ ભેન્સ્ટય પેક્ટર્હયિંગ’ ની વ્માખ્મા આો તભેજ શોકી – ્ટીક  ઘટનાની 

આકૃમત દોયી વભજાલો. 
૦૭ 

 બ (૧) એક કુંનીની ર્ોક્કવ પ્રોડક્ટટની અધચલામિક જરૂહયમાત ૪૫૦૦ એકભની છે. 
જો ઓડચયીંગ કો્ટ પ્રમત ઓડેય રૂ.૧૦૦ શોમ અને કેયીંગ કો્ટ ૨૦% શોમ તો 
પ્રોડક્ટટની એકભ દીઠ હકિંભત રૂ. ૧૦ ભાટે આથીક લદી જથ્થો ળોધો. 
(૨) ઇન્સ્ટલેન્સ્ટટયી ભેનેજભેન્સ્ટટની વ્માખ્મા આો. અને ઈન્સ્ટલેન્સ્ટટયી કુંરોરના શતે  ઓ 
કમા કમા છે તે રખો.  

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ ફોટર નેકને વ્માખ્મામમત કયો અને ફોટર નેક ઘટાડલા ભાટેની વ્યશૂ- 
યર્નાઓની ર્ર્ાચ કયો. 

૦૭ 

 બ (૧) એક કુંનીભાું ઉત્ાદન મલબાગને લામિક ૩૬૦૦ હકગ્રા. કાર્ોભાર, કોઈક 
લ્ત  ના ઉત્ાદન ભાટે જરૂયી છે. ઓડેય મ કલા ભાટેની અંદાજીત હકિંભત ૩૬ રૂ. 
અને ઇન્સ્ટલેન્સ્ટટયી કેયીંગ હકિંભત, ઇન્સ્ટલેન્સ્ટટયીભાું યોકામેરી હકભતના ૨૫% છે. જો 
યોકાણ હકિંભત ૧૦ રૂ./હકગ્રા. છે, તો કાર્ોભાર ભાટે ઓડચયીંગ ોરીવી નક્કી કયો. 
(૨) EOQ ની વ્માખ્મા રખો અને એક વયખી ભાુંગ ભાટેની ધાયણાઓ રખો. 

૦૭ 

 

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


