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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
(a) Explain functions of Productions planning.
Q.1
(b) Explain factors affecting selection of site for Textile industries.
(a) Explain importance of maintaining required humidity giving their norms
Q.2
in spinning and weaving departments.
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(b)

Explain any one humidification plant used in textile industries.

(b)

Explain methods of lay out.
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(a)

Give norms for waste and sequence of m/c for spinning 40s combed
yarn.
Calculate time required to prepare one lap on scutcher from the
following.
Lap length : 66 yds., Calender roller dia.: 7 inches,
calendar roller speed :16 RPM , Efficiency :80% ,
Tension draft between Cal.roller and Lap roller : 1.08
OR
Give norms for waste and sequence of m/c for spinning 50s P/C(67/33)
Yarn.
Calculate time required to build one cone on warp winding m/c from the
following
Winding speed : 1100 YPM, Efficiency: 80 %,
Weight of yarn on full cone : 2.5 kgs., Count of yarn : 40s
Calculate the no.of AutoLooms and pirn winding machines required for
the production of 40,000 yards of shirting fabric per day .Assume
suitable particulars required.
OR
Calculate required no. of Ring frame spindles and Speed frame spindles
for the production of 2000 kgs. of 30s carded yarn per shift of eight
hours. Assume suitable data required.
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Q.3

(b)

Q.3

(a)
(b)

Q.4

Q. 4

Q.5

(a)
(b)
(c)

Draw lay out of 4 Draw frames.
Draw lay out of 4 Autoconers.
Draw lay out of 40 Ring frames.

Q.5

(a)
(b)
(c))

Draw lay out of 20 Cards.
Draw lay out of 24 Auto looms.
Draw lay out of 2 Warping m/c.

07

07
07

14

14

OR
05
05
04

************
Page 1 of 2

.: 1 અ) ોડ સન લાનગ નાં ફં સન જણાવો..

(7)

$
બ) .ટટાઇલ
 ડ!"# !થાપવા માટ$ સાઇટ િસલે સન માટ$ *ા પ+રબળો
.યાનમાં રાખશો તે િવગતવાર જણાવો.

(7)

ુ
ુ ં માણ 9ળવી રાખ: ુ ં શા માટ$ મહ<વ7 ુ ં છે તે
2 અ) 4!પનગ અને િવવગ ખાતામાં 5મીડ#ટ#7
ુ
સમ9વો તથા આ ખાતાઓ માટ$ 5મીડ#ટ#ના
નોમ@સ જણાવો.

(6)

$
ુ
બ) ટટાઇલ
 ડ!"# માટ$ નો કોઇ એક 5મીડ#
ટ# લાંટ ની કાય@ પ.ધDી સમ9વો. (8)
અથવા
બ) લે-આઉટ ની પ.ધDીઓ સમ9વો.

(8)

.3: અ) 40s કોIડ યાન@ બનાવવા માટ$ વે!ટનાં નોJસ@ આપો તથા 4!પનગ

(7)

ોસેસની િસ વંસ લખો.
બ) નીચેની િવગતો નાં આધાર$ !કચર ઉપર લેપ બનતા લાગતા સમયની

(7)

ગણતર# કરો.
$ ડર રોલરનો Nયાસ: 7 ચ , કાય@Oમતા: 80%,
લેપ ની લંબાઇ: 66 વાર, કલM
!પીડ : 16 RPM, કાય@Oમતા: 80%,

$ ડર રોલરની
કલM

$ ડર રોલર તથા લેપ રોલર વQચે નો ટR શન SાTટ: 1.08
કલM

અથવા
.:3 અ) 50s P/C ( 67/33) યાન@ બનાવવા માટ$ વે!ટનાં નોJસ@ આપો તથા 4!પનગ (7)
ોસેસની િસ વંસ લખો.
બ) વોપ@ વાડગ મશીન ઉપર એક કોન ભરાતા લાગતા સમયની ગણતર# કરો. (7)
વાડગ !પીડ : 1100 YPM, Wુતરનો કાXટ: 40s,
ુ ભરાયેલા કોનમાં Wતર7વજન
ુ
ુ
Yરા
: 2.5 +ક.Zા. , કાય@Oમતા: 80%,
.4 ઓટો \ ૂમ પર રોજ7 ુ ં 40,000 વાર શટ^ગ કાપડ બનાવવા માટ$ \ ૂમની તથા પન@ વાડ#ગ
મશીન ની સં_યા શોધો. અ ય જ`ર# િવગતો ની ધારણા કર# લેવી.

(14)

અથવા
$ નાં તથા
b યાન@ બનાવવા માટ$ +રcગ dમ
.4 આઠ કલાકની પાળ# માં 30s કાડડ
$ નાં જ`ર# !પડલ ની સં_યા ની ગણતર# કરો. અ ય જ`ર# િવગતો ની
!પીડ dમ

(14)
ધારણા કર#

લેવી.
$ માટનો
$ લે-આઉટ દોરો.
.5અ) 4 Sોગ dમ

(4)

$ લે-આઉટ દોરો.
બ) 4 ઓટોકોનર વાડગ મશીન માટનો

(4)

$ મશીન માટનો
$ લે-આઉટ દોરો.
ક) 40 રગ dમ

(6)

$ લે-આઉટ દોરો.
.5અ) 20 કાડ^ગ મશીન માટનો

(5)

$ લે-આઉટ દોરો.
બ) 24 ઓટો \ ૂમ માટનો

(5)

$ લે-આઉટ દોરો.
ક) 2 વાપfગ મશીન માટનો

(4)
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