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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

Draw the given plan in figure A and show P.P,S.P,C.V.R., G.L.,VP1,VP2. Draw the 14
perspective view of the object given in figure A, the station point is 200mm and eye
level at 250mm.

Q.2

A pentagonal pyramid, base 40mm side and height 80mm rest on H.P. on its base with 14
one of the edges of base perpendicular to V.P. Draw the projections of the pyramid.

Q.3

A cylinder 60mm diameter and 80mm long is resting on its base on the ground. it is 14
cut by a section plane perpendicular to the V.P. The V.T. of which cuts the axis at a
point 40mm from the base and makes an angle of 45º with H.P. Draw its sectional top
view and another sectional top view on an A.I.P parallel to the section plane.

Q.4

Draw the development of the lateral surface of the cylinder having a hole in it as 14
shown in figure B

Q.5

Draw the development of lateral part P of pentagonal prism as shown in figure C

Q.6

Draw the given plan as shown in figure with proper line weight s and techniques. 14
Scale 1:100 and show garden with sitting area, water body, Parking ,flooring etc.

Q.7

A square prism of base 50mm side and 80mm in length with its base on H.P. and one 14
of its rectangular faces inclined at 45º to V.P. a sectional plane perpendicular to V.P
and inclined at 60º to H.P cuts the axis at a point 30mm from its top end. Draw the
sectional top view and true shape.

14
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ગુજરાતી
પ્રશ્ન. ૧

આક્રુતિ A મા આેા દાર્થ ના ઉર નો દે ખાળ,સામેનો દે ખાળ દોરો ,િેમા P.P,
S.P., CVR, GL, VP1, VP2 દાથળો અને ર્સ્ેકટિળ દોરો. િેનો ર્સ્િેન ોઇંિ

૧૪

250mm અને આય ેળે 200મી.મી. છે .

પ્રશ્ન. ૨

ંચકોણીય તરાતમડ, આધાર 40મીમી બાજુ અને ઊંચાઇ 80 મીમી િેના ાયા સાર્ે

પ્રશ્ન. ૩

એક તસલન્ડર 60મીમી વ્યાસ અને 80મીમી જમીન ઉભેો છે . િે V.P. ને ંબ

H.P.ર ડે છે . ાયાની એક ધાર V.P. ને ંબ છે .તરાતમડ ના પ્રોજેકન દોરો.
ટદામા કાે છે . એક છે દક સાિી 40મીમી ઉરર્ી ધરીને HP સાર્ે 45º નો ખ ૂણો

૧૪
૧૪

બનાળે છે . છે દાયેા ભાગનો ઉરનો દે ખાળ અને આડછે દનો સાચો આકાર દોરો.

પ્રશ્ન. ૪

આકૃતિ B માં બિાવ્યા પ્રમાણે એક તસલન્ડરમા ગોલ તછદ્ર ડે છે િો િે બાજુ ની

પ્રશ્ન. ૫

એક ંચકોણીય તપ્રઝમનો આકૃતિ C માં બિાવ્યા પ્રમાણે ભાગ P નો તળકાસ દોરો.

૧૪

પ્રશ્ન. ૬

આક્રુતિમા બિાવ્યા પ્રમાણે યોગ્ય િકનીકો સાર્ે આક્રુતિ દોરો. ર્સ્કે 1:100 અને

૧૪

પ્રશ્ન. ૭

50મી.મી બાજુ અને 80મીમી એક ચોરસ તપ્રઝમ િેના

સાિીનો તળકાસ દોરો

બગીચો બેર્ક વ્યળર્સ્ર્ા, જલ ગ ૃહ, ાટકિંગ, ફ્ોટરિંગ ળગેરે રેં ડટરિંગ કરો.
H.P.ર ડે છે . િેની

ંબચોરસ બાજુ V.P. સાર્ે 45ºનો ખુણો બનાળે છે . એક છે દક સિી કે જે V.Pને

૧૪

૧૪

ંબ છે અને H.P સાર્ે 60º નો ખુણો બનાળીને ધટરને ઉરર્ી 30મીમી અંિરે કાે
છે .િેનો કાયેો ઉરનો દે ખાળ અને સચો દે ખાળ દોરો.
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