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Subject Name: Mechanical Drafting
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Instructions:
1.
Attempt all questions.
2.
Make Suitable assumptions wherever necessary.
3.
Figures to the right indicate full marks.
4.
Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.
5.
Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.
6.
English version is authentic.

Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન જવ બ આપો.

Q.1
1.
૧.

Draw the symbols: (a) Straightness (b) Parallelism
સાંજ્ઞ દોરો: (અ) સીધ પણાં (બ) સમ ાંતરત

2.
૨.

Draw the symbols of Tension Spring and Leaf Spring
ટેન્સન સ્પ્રાંગ અને લીફ સ્પ્રાંગ ની સાંજ્ઞ દોરો.

3.
૩.

Draw the symbol of single J But weld and Spot Weld.
સ્પસાંગલ જે બટ વેલ્ડ અને ્પોટ વેલ્ડ ની સાંજ્ઞ દોરો

4.
૪.

Draw the symbol of First angle and Third angle Projection Method.
રથમ કોણીય અને તૃતીય કોણીય રક્ષેપણ પધ્ધતી ની સાંજ્ઞ દોરો.

5.
૫.

Draw the symbol of gate Valve and globe Valve.
ગેટ વ લ્વ અને ગ્લોબ વ લ્વ ની સાંજ્ઞ દોરો.

6.
૬.

Draw free hand sketch of Knuckle and Square Thread Form.
નકલ અને ચોરસ આાંટ ન ્વરૂપ નાં મક્ત હ્ત ચચત્ર દોરો.

7.
૭.

Draw free hand sketch of Cotter Foundation Bolt
કોટર ફ ઉન્ડેશન બોલ્ટ નાં મક્ત હ્ત ચચત્ર દોરો

8.
૮.

Draw sketch of single riveted single cover butt joint.
સ્પસાંગલ રીવેટેડ સ્પસાંગલ કવર બટ સ ાંધ નાં ચચત્ર દોરો.

9.
૯.

Enlist types of sections and explain any one in detail
જદ જદ રક ર ન ાં સેક્સનની ય દી બન વો અને કોઈ પણ એક ચવ્ત ર થી
સમજાવો.
What is auxiliary view? Explain briefly.
ઓક્ષીલરી દેખ વ એટેલે શ?ાં ટાંક મ સમજાવો.

10.
૧૦.
Q.2

(a)

રશ્ન. ર

(અ)

14

A cylinder of 60 mm base diameter and 80 mm height is resting on its base on
H.P. It is cut by a section plane inclined at 30° to H.P and perpendicular to V.
P. at a distance 30 mm from top passing through the axis. Draw elevation,
sectional top view and true shape of section.
એક 60 mm પ ય નો વ્ય સ અને 80 mm ઉંચ ઇ વળો નળ ક ર તેન પ ય પર આડી સપ ટી પર
ઉભો છે . તેને આડી સપ ટી સ થે ૩૦°નો ખણો બન વતી તથ ઉભી સપ ટી સ થે લાંબ એવી એક
છે દક સપ ટી મથ ળ થી 30 mm નીચે ધરી પર ક પે છે . તેનો સ મેનો દેખ વ, ઉપર નો છે દવ ળો
દેખ વ તથ છે દ નો ખરો આક ર દોરો.
OR
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(a)

(અ)

(b)

(બ)

(b)
(બ)
Q.3

(a)

રશ્ન. 3

(અ)

(a)

(અ)

(b)

(બ)

(b)

A pentagonal pyramid of 30 mm side of base and 70 mm long is laying on
H.P. on one of its triangular faces such that its axis remain parallel to V.P.
Horizontal cutting plane is cutting this pyramid, bisecting its axis. Draw
Sectional plan and true shape of the section.
એક 30 mm પ ય ની બ જ અને 70 mm ઉંચ ઇ વ ળો પાંચકોણીય પીર મીડ તેન ત્રીકોણ ક ર
પ સ પર આડી સપ ટી પર એ રીતે પડેલો છે કે જે થી તેની ધરી ઉભી સપ ટી ને સમ ાંતર રહે. એક
આડી છે દક સપ ટી તેની ધરી ને દભ ગતી ક પે છે . તેનો સેક્સન પ્લ ન અને છે દ નો ખરો આક ર
દોરો.
Draw the development of the lateral surface of the part P of a square prism
resting on its base on H.P. Length of the side of the base is 25 mm and all
faces are equally inclined to V.P. as shown in figure 1.
તેન પ ય પર આડી સપ ટી પર ઉભેલ એક ચોરસ રીઝમ ન P ભ ગ ની સપ ટી નો ચવ્ત ર દોરો.
આકૃચત 1 મ દશ ાવ્ય મજબ પ ય ની બ જન મ પ 25 mm છે અને રીઝમ ન તમ મ પ સ ઉભી
સપ ટી સ થે સરખો ખણો બન વે છે .
OR
Draw the development of the lateral surface of the part P of a cone as shown
in figure 2.
આકૃચત 2 મ દશ ાવ્ય મજબ ન શાંક ન P ભ ગ ની સપ ટી નો ચવ્ત ર દોરો.
A Square prism of side of base 40 mm and height 80 mm is resting on its base
on H.P. It is penetrated by another square prism of side of base 25 mm and
height 60 mm such that axis of both bisects each other at 90°. Rectangular
faces of both the prism make equal angle with V.P. Axis of both prism are
parallel to V.P. Draw projections of both prisms and show line of
intersection.
એક 40 mm પ ય ની બ જન મ પ અને 80 mm ઉંચ ઇ નો ચોરસ રીઝમ આડી સપ ટી પર
ઉભો છે . તે એક બીજા ચોરસ રીઝમ કે જે ન પ ય ની બ જન મ પ 25 mm અને ઉંચ ઇ 60 mm
હોય તેન વડે એવી રીતે ભેદ ય છે કે તેમની ધરીઓ એક બીજાને ક ટખણે દભ ગે. બન્ને રીઝમ ન
લાંબચોરસ પ સ ઓ ઉભી સપ ટી સ થે સરખ ખણ બન વે છે . બન્ને રીઝમ ની ધરીઓ ઉભી
સપ ટી ને સમ ાંતર છે . બન્ને રીઝમ ન રક્ષેપ દોરો અને રતીછે દની રેખ દશ ાવો
OR
A cone of base diameter 80 mm and 90 mm height is resting on H.P. and is
penetrated by a square prism of side of base 32 mm. Axis of prism is parallel
to that of the cone and is 12 mm away from cone. Draw the projection with
line of intersection when axis of prism is nearer to V.P.
એક 80 mm પ ય નો વ્ય સ અને 90 mm ઉંચ ઇ નો નળ ક ર આડી સપ ટી પર ઉભો છે અને 32
mm ની બ જ ન પ ય વ ળ ચોરસ રીઝમ વડે છે દ ય છે . રીઝમ ની ધરી શાંકની ધરી ને સમ ાંતર છે
અને તેન થી 12 mm દર છે . જ્ય રે રીઝમ ની ધરી ઉભી સપ ટી ની નજીક હોય ત્ય રે ઘન ક ર ન
રક્ષેપ આાંતરછે દ રેખ સ થે દોરો.
A cylinder of base diameter 50 mm and height 120 mm is resting on its base
on H.P. It is penetrated by another cylinder of base diameter 30 mm and
height 80 mm such that axis of both bisects each other at 90°. Axes of both
cylinders are parallel to V.P. Draw the projections of both cylinders and show
intersection curve.
એક 50 mm પ ય નો વ્ય સ અને 120 mm ઉંચ ઇ નો નળ ક ર આડી સપ ટી પર ઉભો છે . તે એક
બીજા નળ ક ર કે જે ન પ ય નો વ્ય સ 30 mm અને ઉંચ ઇ 80 mm હોય તેન વડે એવી રીતે
ભેદ ય છે કે તેમની ધરીઓ એક બીજાને ક ટખણે દભ ગે. બન્ને નળ ક ર ની ધરીઓ ઉભી સપ ટી ને
સમ ાંતર છે . બન્ને નળ ક ર ન રક્ષેપ દોરો અને આાંતરછે દ નો વક્ર દશ ાવો.
OR
A cone of 70 mm base diameter and 90 mm height is resting on its base on
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Q.4

(a)

રશ્ન. ૪

(અ)

(a)

(અ)

(b)

(બ)

(b)

(બ)

Q.5

(a)

રશ્ન. ૫

(અ)
(b)

(બ)

H.P. It is completely penetrated by a vertical cylinder of base diameter 40
mm. Axis of cylinder is parallel to that of cone and is 8 mm away. Draw the
projections with line of intersection when a plain containing axes is parallel to
V.P.
એક 70 mm પ ય નો વ્ય સ અને 90 mm ઉંચ ઇ નો શાંક આડી સપ ટી પર ઉભો છે . તે એક 40
mm પ ય નો વ્ય સ ધર વત ઉભ નળ ક ર વડે સાંપણાપણે ભેદ ય છે . નળ ક ર ની ધરી શાંકની ધરી
ને સમ ાંતર અને તેન થી 8 mm દર છે . જ્ય રે ધરીઓને સમ વતી સમતલ સપ ટી ઉભી સપ ટી ને
સમ ાંતર હોય ત્ય રે આાંતરછે દની રેખ સ થે રક્ષેપ દોરો.
Draw following views of pictorial view of object given in figure 3 using first
angle projection method.
(i) Front view (ii) Bottom View
રથમ કોણીય રક્ષેપણ પધ્ધતી થી આકૃચત ૩ મ દશ ાવેલ ચીત્ર ત્મક દેખ વ ન નીચે જણ વેલ રક્ષેપ
દોરો.
(i) સ મેનો દેખ વ (ii) નીચેનો દેખ વ
OR
Draw following views of pictorial view of object given in figure 4 using first
angle projection method.
(i) Front view (ii) Bottom View
રથમ કોણીય રક્ષેપણ પધ્ધતી થી આકૃચત 4 મ દશ ાવેલ ચીત્ર ત્મક દેખ વ ન નીચે જણ વેલ રક્ષેપ
દોરો.
(i) સ મેનો દેખ વ (ii) નીચેનો દેખ વ
Draw following views of pictorial view of object given in figure 5 using first
angle projection method.
(i) Sectional Front view (ii) Top View
રથમ કોણીય રક્ષેપણ પધ્ધતી થી આકૃચત 5 મ દશ ાવેલ ચચત્ર ત્મક દેખ વ ન નીચે જણ વેલ રક્ષેપ
દોરો.
(i) છે દ ત્મક સ મેનો દેખ વ (ii) ઉપર નો દેખ વ
OR
Draw following views of pictorial view of object given in figure 6 using first
angle projection method.
(ii) Sectional Front view (ii) Top View
રથમ કોણીય રક્ષેપણ પધ્ધતી થી આકૃચત 6 મ દશ ાવેલ ચચત્ર ત્મક દેખ વ ન નીચે જણ વેલ રક્ષેપ
દોરો.
(ii) છે દ ત્મક સ મેનો દેખ વ (ii) ઉપર નો દેખ વ
An Assembly drawing of a cotter joint is given in figure 7. Draw detailed
drawing of each part of the joint using first angle projection method. Also
prepare part list.
આકૃચત 7 મ કોટર જોઇંટ ન એસેમ્બલી ડ્રોઇંગ દશ ાવેલ છે . રથમ કોણીય રક્ષેપણ પધ્ધતી થી દરેક
ભ ગ ન ડીટેઇલ ડ્રોઇંગ દોરો. પ ટા લી્ટ પણ બન વો.
Draw a surface roughness symbol for the following data.
Roughness Value = 16 Micron
Sampling length =25 mm
Machining allowance = 1.5 mm
Method: grinding
Direction of lay = Parallel
આપેલ વીગતો પરથી સરફેસ રફનેસ સાંજ્ઞ દોરો.
રફનેસ વેલ્ય = 16 Micron
સેમ્પલીંગ લાંબ ઇ = 25 mm
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મશીનીંગ એલ ઉંસ = 1.5 mm
મેથડ = ગ્ર ઇંડીંગ
ડ યરેક્સન ઓફ લે = સમ ાંતર

Figure 1: Q.2 (b)

Figure 3: Q. 4 (A)

Figure 2: Q.2 (b) “OR”

Figure 4: Q. 4 (A) “OR”
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Figure 6: Q. 4 (B) “OR”

Figure 5: Q. 4 (B)

Figure 7: Q.5 (A)
************
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