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Instructions:
1. Attempt all questions.
2. Make suitable assumption wherever necessary.
3. Each question is of 1 mark.
4. Use of SIMPLE CALCULATOR is permissible. (Scientific/Higher Version not allowed)
5. English version is authentic.

1

The included angle of a pentagon is
A. 88
B. 108
C. 98
D.118
પંચકોણનો આંતરિક ખ ૂણો કેટલો હોય.

2

A. 88
B. 108
C. 98
D.118
Hidden lines are drawn as
A. Dashed narrow line
B. dashed wide lines
C. long-dashed dotted wide line
D. long-dashed double dotted wide line
તુટક લીટીઓ કઈ િીતે દોિવામાં આવે છે

3

A. તુટક સાંકડી િે ખા
B. તુટક પહોળી િે ખા
C. લાંબી ડેશ તુટક પહોળી િે ખા
D. લાંબી ડેશ તુટક પહોળી િે ખા
In first angle projection method, bottom view is
A. Left side of front view
B. Upper side of front view
C. Left side of top view
D. Right side of top view
પ્રથમ કોણીય પધ્ધતીમાં નનચનો દે ખાવ

A. સામેના દે ખાવની ડાબી બાજુ
B. સામેના દે ખાવની ઉપિ બાજુ

4

C. ઉપિ દે ખાવની ડાબી બાજુ
D. ઉપિ દે ખાવની જમણી બાજુ
In ________angle projection method, the projection plane is kept between
observer and object.
A. First
B. second
C. Third
D. Fourth
__________કોણીય પ્રક્ક્ષેપનથી દે ખાવ લેવામાં આવે ત્યાિે ઓબ્જેક્ક્ટ ઓબ્જઝોવિ અને પ્રષેપ સપાટી ની
વચ્ચે છે .

5

A.પ્રથમ
B.દ્રીતય
C.ત્રુનતય
D.ચતુથથ
The curve of intersection of a vertical cylinder with an auxiliary vertical
plane is
A. Point
B. straight line
C. A curved line
D. A closed loop
સહાયક ઉભી સપાટી દ્વાિા ઉભા નળાકાિનો આંતિછે દનવક્રકાિ

6

A.બબિંદુ
B.સીધી િે ખા
C.વક્રકાિ
D.ક્ક્લોઝ્ડ લુપ
In second angle projection method
A. HP above and VP bellow x-y line
B. HP and VP both above x-y line
C. Hp and VP both bellow x-y line
D. HP bellow and VP above x-y line
રદ્રતીય કોણીય પ્રષેપણ પધ્ધનતમાં

7

A.HP HPHP x-y િે ખાની ઉપિ અને HPVP x-y િે ખા ની નીચે હોય
B. HP અને VP બન્ને H x-y િે ખા ની ઉપિ હોય
C. HP અને VP બન્ને H x-y િે ખા ની નીચે હોય
D. HPHP x-y િે ખાની નીચે અને HPVP x-y િે ખા ની ઉપિ હોય
The projection showing the front in the true shape and size is
A. Isometric
B. Perspective
C. Oblique

D. Axonometric
સામેથી જોતા સાચા આકાિ અને કાળ આ પ્રષેપણ દશાથ વે છે

8

A.સમ્મમતીય
B.પિીપેબષય
C.ત્રાશું
D.એબષનોમેરિક
Front view and ____________view should be drawn in vertical line.
A. Bottom
B. Right side
C. Left side
D. Rear
સામેનો દે ખાવ અને _______દે ખાવ ઉભી હાિમાળા હોવા જોઈએ.

9

A.નીચેનો
B.જમણી બાજુ નો
C.ડાબી બાજુ નો
D.પાછળનો
When a vertical cylinder is penetrated by a horizontal cylinder, the top view
of the
curve of intersection is
A. Circular arc
B. Elliptical arc
C. Closed loop
D. None of these
જયાિે ઉભા નળાકાિમાં આડા નળાકાિ દ્વાિા આંતિછે દન વક્રાકાિ

A.સર્ક્ુલ
થ િ આકથ
B.એલીપ્ટીકલ આકથ
C.ક્ક્લોઝ્ડ લ ૂપ
D.કોઈ પણ નહી
10 When any object edge is not appears in front side, has its projection of edge
is drawn
by……….line
A. Full
B. Dotted
C. wavy
D. Thick
જો કોઈ પદાથથની ધાિ સામેના દે ખાવમાં દે ખાતી ન હોય ત્યાિે તે ધાિને __________ થી દોિાય.

A.અતુટક
B.તુટક
C.વળાંકવાળી

D.જાડી
11 The top and right side views have common dimensions of
A. Height and width
B. Width and depth
C. Height
D. Depth
ઉપિના અને જમણી બાજુ ના દે ખાવનો સામાન્ય માપ-અંકો

A.ઉંચાઇ અને પહોળાઈ
B.પહોળાઈ અને ઉંડાઈ
C.ઉંચાઇ
D.ઉંડાઈ
12 ____________________________ view, top view and bottom view have
equal horizontal length.
A. Front
B. Right side
C. Both A and B
D. None of the above
_______________દે ખાવ, ઉપિનો દે ખાવ અને નીચેનો દે ખાવની આડી રદશામાં લંબાઈઓ એકસિખી હોય છે .

A.સામેનો
B.જમણી બાજુ નો
C.બન્ને A અને B
D. કોઈ પણ નહી
13 For orthographic projections, B.I.S. recommends the following
A. First angle projection
B. Third angle projection
C. Second angle projection
D. Fourth angle projection
લંબકોણીય પ્રષેપણ માટે નીચેનામાંથી B.I.S. એ ભલામણ કિે લ છે .
A.પ્રથમ કોણીય પ્રષેપણ
B.ત ૃતીય કોણીય પ્રષેપણ
C.દ્વદ્વતીય કોણીય પ્રષેપણ
D.ચતુથથ કોણીય પ્રષેપણ
14 For drawn of top view following is not used.
A. Height
B. Width
C. Length
D. None of above
ઉપિના દે ખાવ દોિવા નીચેના ક્ાંનો ઉપયોગ ન થાય?

A.ઉંચાઇ

B.પહોળાઈ
C.લંબાઈ
D.ઉપિના એક પણ નરહ.
15 In oblique sketches, the most commonly used angles for receding lines are
A. 15 or 60 degrees
B. 45 or 75 degrees
C. 45 or 60 degrees
D. 45 or 75 degrees
ત્રાંસા સ્કેચમાં સામાન્ય િીતે િે સીડીંગ િે ખા સાથે વપિાતો ખ ૂણો

A. 15 or 60 degrees
B. 45 or 75 degrees
C. 45 or 60 degrees
D. 45 or 75 degrees
16 When section plane is perpendicular to both H.P. and V.P., then____view
indicates its true shape of section.
A. Rear
B. Top
C. Side
D. Front
છે દ સપાટી આડી અને ઉભી બન્ને સપાટી ને લંબ હોય ત્યાિે _______ના દે ખાવમાં મળતો દનશિત છે દ, છે દ નો ખિો
આકાિ દશાથ વે છે

A.પાછળનો
B.ઉપિનો
C.બાજુ નો
D.સામેનો
17 The study of intersection of surfaces helps in
A. Sheet metal work
B. Building drawing
C. Architectural drawing
D. All of these
સપાટીનો આંતિછે દ નો અભ્યાસ સામા મદદ કિે છે

A.શીટ મેટલ વકથ
B.બબલ્ડીંગ ડ્રોઈંગ
C.આરકિટેક્ક્ચિલ ડ્રોઈંગ
D.ઉપિના બધાજ
18 In any view, liquid is drawn by
A. Full line
B. Dotted line
C. Wavy line.
D. Thick line

કોયપણ દે ખાવમાં પ્રવાહીને _______રૂપે હોઈ.

A.સતત િે ખા
B.તુટક િે ખા
C.વળાંકવાલી િે ખા
D.જાડી િે ખા
19 Center lines are used to locate or represent the centers of ________.
A. Arcs
B. Circles
C. Hidden round features
D. All of the above
__________ના કેન્દ્રો દશાથ વવા કેન્દ્ર િે ખાનો ઉપયોગ થાય છે

A.વક્રકાિ
B.વતુળ
થ
C.છુપયલા ગોળાકાિ ભાગો
D.ઉપિ નું બધુજ
20 The imaginary line joining the centre of two base of the prism is
called_______.
A. Edge
B. Axis
C. Apex
D. Generator..
નપ્રઝમના બે પાયાના મધ્યબબિંદુઓને જોડતી કાલ્પનનક િે ખાને _______કહે છે .

A.ધાિ
B.ધિી
C.નશિોબબિંદુ
D.જનિે ટિ
21 Sector of a circle of radius 60mm and angle 120 represents development of
the lateral
surface of a cone. The top view of the cone is a circle of diameter
A. 20mm
B. 40mm
C. 60mm
D. 80mm
૬૦ મીમી નત્રજ્યા અને ૧૨૦ નો ખ ૂણો ધિાવતા શંકુ આકાિની ઉભી સપાટીનો સપાટી નવસ્તાિ છે તો શંકુના
ઉપિના દે ખાવથી વતુળ
થ નો વ્યાસ

A. 20mm
B. 40mm
C. 60mm
D. 80mm

22 Methods for the development of solids are
A. Parallel line method
B. Radial line method
C. Triangulation method
D. All of them
ઘનાકાિ માટે નો સપાટી નવસ્તાિની િીતો

A. સમાંતિ િે ખા
B. નત્રજ્યાવતી િે ખા
C. નત્રકોણાત્મક િે ખા
D. ઉપિનું બધુજં
23 An orthographic view of a hemisphere may appear as
A. Circle
B. Ellipse
C. parabola
D. Hyperbola
હેમીસ્ફીયિનો લંબકોણીય દે ખાવ આ િીતે જોવા મળે છે .

A.વતુળ
થ
B.ઉપવલય
C.પિવલય
D.અનતવલય
24 _____ has one base.
A. Cylinder
B. Prism
C. Pyramid
D. All of the above
_______________એકજ પાયો હોય છે .
A.નળાકાિને
B.નપ્રઝમને
C.નપિાનમડને
D.ઉપિના બધાને
25 The sectional view gives us___________ of object.
A.Dimension
B.Internal detail
C.None of the above A,B
D. All of the above A,B
છે દાત્મક દે ખાવ આપણને વસ્તુની __________ મારહતી આપે છે .

A.માપ
B.આંતરિક નવગત
C.ઉપિમાનું કોઈ નરહ

D.ઉપિના બધા
26 The angle of hatching is kept
A.30º
B.75º
C.60º
D.45º
હેચીંગ લાઈન _________ ના ખ ૂણે દોિવામાં આવે છે .

A.30º
B.75º
C.60º
D.45º
27 ______________is used to increase the pipe
A.Nipple
B.Elbow
C.Cap
D.Plug
પાઈપની લંબાઈ વધાિવા વપિાય છે .

A.નનપલ
B.એલ્બો
C.કેપ
D.પ્લગ
28 The included angle in American national thread is
A.55º
B.47.5º
C.60º
D.29º
અમેરિકન નેશનલ આંટામાં ઇન્ક્ક્લુડં ેડખ ૂણો કેટલો હોય છે .

A.55º
B.47.5º
C.60º
D.29º
29 _____________of the following is used as permanent fastening
A. Bolts
B. Key
C. Rivets
D. Cotter
___________ કાયમી બંધકો તિીકે વપિાય છે .

A.બોલ્ટ
B.ચાવી
C.િીવેટ

D.કોટિ
30 The circumference of a circle is equal to _______(r= radius)
A. πr
B. 2πr2
C. 2πr
D. r2
વતુળ
થ ના પરિઘની લંબાઈ ________ (r=નત્રજ્યા)
A. πr
B. 2πr2
C. 2πr
D. r2
31 Surface development of a cone a part of___
A. Rectangle
B.Triangle
C.Circle
D.None of the above
શંકુની સપાટીનો નવસ્તાિ _________ ના એક ભાગ ેવો મળે છે .

A.લંબચોિસ
B.નત્રકોણ
C.વતુળ
થ
D.ઉપિામાંન ું કોઈ નરહ
32 Surface roughness symbol is
A. Rectangle
B.Triangle
C.Circle
D.None of the above
સિફેશ િફ્નેશ નસમબોલમાં _____________ ઉપયોગ થાય છે

A.લંબચોિસ
B.નત્રકોણ
C.વતુળ
થ
D.ઉપિમાનું કોઈ નરહ
33 Gas pipeline symbol is
A. -----------B. —A—A—A—
C. —+—+—+—+—
D. —F—F—F—
____________ એ ગેસ પાઇપ લાઇનનો નસમબોલ છે .
A. -----------B. —A—A—A—
C. —+—+—+—+—

D. —F—F—F—
34 Spigot is a part of
A. Knuckle joint
B. Cotter joint
C.Sleeve joint
D. Strap joint
મ્સ્પગોટએ _________નો ભાગ છે

A.નકલ જોઈન્ટ
B.કોટિ જોઈન્ટ
C.મ્સ્લવ જોઈન્ટ
D.સ્િે પ જોઈન્ટ
35 A reduce scale will have a scale factor
A.2:1
B.1:1
C.10:1
D.1:2
______________એ િીડયુસ સ્કે લનો ઉપયોગ સ્કેલ ફેક્ક્ટિ છે

A.2:1
B.1:1
C.10:1
D.1:2
36 A square pyramid is resting on a face in the V.P, the number of dotted lines
will appear in the front view
A.One
B.Two
C.Three
D.Four
એક ચોિસ નપિાનમડ સપાટીથી VP માં ઉભો છે . તેનો સામેનો દે ખાવ જોતા તુટકિે ખાઓની સંખ્યા જોવા મળે .

A.એક
B.બે
C.ત્રણ
D.ચાિ
37 A triangular prism resting on a rectangular face in the HP. It is cut by a
horizontal plane. Its section top view
A. Equivalent triangle
B. Isosceles triangle
C. Rectangle
D. None of the above
એક નત્રકોણાકાિ નપ્રઝમ લંબચોિસ સપાટી HP માં ઉભો છે . તેને આડી સપાટી દ્વાિા કાપતા તેનો છે દક ઉપિનો
દે ખાવ

A.સમભ ૂજનત્રકોણ
B.આઈસોસ્કેલ નત્રકોણ
C.લંબચોિસ
D.ઉપિના માંથી કોઈ નરહ
38 The development of surface of a tetrahedron of 60mm edge can be
represented by a
Equilateral triangle of side
A. 60mm
B. 90mm
C. 120 mm
D. None of these
૬૦ મીમી ટે િાહેડ્રોનનો સપાટી નવસ્તાિ સમભુજ નત્રકોણ દ્વાિા દશાથ વતા તેની બાજુ

A. 60mm
B. 90mm
C. 120 mm
D. D.ઉપિના માંથી કોઈ નરહ
39 Which lines are used to show the internal, invisible parts of the object
A. Chain
B.Zigzag
C. Dashed
D. Continious
કોયાપણ વસ્તુના દે ખાવમાં તેની આતરિક અદ્રશ્ય િચનાઓને _________િે ખાઓ દોિીને ડ્રોઈંગમાં દશાથ વાય છે

A.ચેન
B.ઝીગઝેગ
C.તુટક
D.કંટીન્યુઅસ
40 The hatching between two meshing surfaces are
A. In the same direction
B. In the opposite direction
C. None of the above
D. All of the above
બે મળતી સપાટીઓની હેબચિંગ િે ખાઓ _______ હોય છે .

A.સમાન રદશામાં
B.નવરુદ્ધ રદશામાં
C.ઉપિમાનું કોઈ નરહ
D.ઉપિના બધા
41 Surface development of a pyramid is drawn by taking______length as a
radious
A.Slant edge
B.Axis

C.Base edge
D.Vertical edge
નપિામીડનો નવસ્તાિ તેની _________ ની લંબાઈ ેટલી નત્રજ્યા લઇ દોિવામાં આવે છે .

A.ત્રાંસી ધાિ
B.ધિી
C.પાયાની ધાિ
D.ઉભી ધાિ
42 Surface roughness is indicated in
A.Meter
B.Milimeter
C.Centimeter
D.Micron
સિફેસ િફનેસ ________ એકમમાં દશાથ વવામાં આવે છે .

A.મીટિ
B.એમ.એમ.
C.સી.એમ.
D.માઈક્રોન
43 ____________is a symbol of refrigerant pipe line.
A. -----------B. —A—A—A—
C. —+—+—+—+—
D. —F—F—F—
____________ એ િે ફ્રીજિન્ટ પાઇપ લાઇનનો નસમબોલ છે .
A. -----------B. —A—A—A—
C. —+—+—+—+—
D. —F—F—F—
44 _________is a part of tool post.
A.Pin
B.Spigot
C.Socket
D.Block
______________એ ટુલપોસ્ટનો ભાગ છે

A.પીન
B.સ્પીગોટ
C.સોકેટ
D.બ્જલોક
45 ___________is a part of heavy duty trolley wheel.
A.Brass
B.Bush

C.Socket
D.Block
_________ એ હેવી ડયુટી િોલી વ્હીલનો ભાગ છે

A. બ્રાસ
B.બુશ
C.સોકેટ
D.બ્જલોક
46 __________is a part of universal coupling.
A.Fork
B.Bush
C.Socket
D.Block
_________ એ યુનનવસથલ કપબલિંગનો ભાગ છે

A.ફોકથ
B.બુશ
C.સોકેટ
D.બ્જલોક
47 When all the dimension are placed by braking the dimension line, it is
called
A. Aligned
B.Unidirectional
C.All of the above
D.None of the above
જયાિે માપને ડાઈમેન્શન િે ખાને તોડીને દશાથ વવામાં આવે, તેને _________ કહેવામાં આવે છે .

A.અલાઈન નસસ્ટમ
B.યુનીડાયિે ક્ક્શન
C.ઉપિમાં બધા
D.ઉપિનું કોઈ નરહ
48 A1 size drawing sheet dimension
A.841×1189
B.594×841
C.420×594
D.297×420
A1 માપની દડ્રોઈંગ શીટનું માપ
A.841×1189
B.594×841
C.420×594
D.297×420
49 Which dimension system the dimension line above the line
A. Aligned

B.Unidirectional
C.All of the above
D.None of the above
જયાિે માપને ડાઈમેન્શન િે ખાની ઉપિ દશાથ વવામાં આવે, તેને _________ કહેવામાં આવે છે .

A.અલાઈન નસસ્ટમ
B.યુનીડાયિે ક્ક્શન
C.ઉપિમાં બધા
D.ઉપિનું કોઈ નરહ
50 If the front view of a cone is represented by an equilataeral triangle of 60
mm side. The area of its lateral surface is
A.30π
B.60 π
C.90 π
D.120 π
જો શંકુને સામેના દે ખાવથી જોતા ૬૦ મીમી બાજુ વાળો સમભુજ નત્રકોણ દશાથ વે છે તો તેની લેટિલ સપાટીનો
નવસ્તાિ

A.30π
B.60 π
C.90 π
D.120 π
51 A solid having minimum number of faces is
A.Tetrahedron
B.Triangular prism
C.Square pyramid
D.Cube
ઓછામાં ઓછી સપાટી ધિાવતા ઘનને

A.ટેિા હેડ્રોન
B.નત્રકોણીય નપ્રઝમ
C.ચોિસ નપિામીડ
D.સમઘન
52 Number of faces in a dodecahedron are
A.4
B.8
C.12
D.20
ડોડેકાહેડ્રોનની સપાટીની સંખ્યા

A.૪
B.૮
C.૧૨

D.૨૦
53 Development of sphere is done by
A.Zone or Lune method
B.Parallel line Or radial line method
C.Triangulation method
D.None of the above
સ્ફીયિનો સપાટીનો નવસ્તાિ કિવા

A.ઝોને અથવા લ્યુન િીત
B.સમાંતિ અથવા નત્રજ્યાવતી િે ખા
C.નત્રકોનાત્મ
D.ઉપિ માંથી કોઈ નરહ
54 An orthographic view of a hemisphere may appear as
A.Circle
B.Ellipse
C.Parabola
D.Hyperbola
હેનમસ્ફીિનો લંબ્જકોણીય દે ખાવ કે વો જોવા મળે

A.વતુળ
થ
B.ઉપવલય
C.પિવલય
D.અનતવલય
55 A curve drawn for Boyle’s law (PV=constant) on a P-V chart has
characteristic shape oof
A.Ellipse
B.Parabola
C.Oblique Hyperbola
D.Rectangular hyperbola
બોઈલના નનયમનો પી-વી ડાયાગ્રામનો કવથનો આકાિ

A. .ઉપવલય
B.પિવલય
C.ત્રાસો અનતવલય
D. લંબઅનતવલય
56 The solid having a polygon for a base and triangular lateral faces
intersecting at a
vertex is
A.Pyramid
B.Prism
C.Cone
D.Torus

એક ધનાકાિ બહુકોણ ક ેનો એક આધાિ અને નત્રકોણાકાિ સપાટી નશિોબબિંદુ ને છે દે છે

A.નપિામીડ
B.નપ્રઝમ
C. શંકુ
D.ટોિસ
57 This is the smallest diameter of a screw thread:
A. Internal thread diameter
B. Minor diameter.
C. Major diameter
D. External thread diameter
સ્ુ આંટાનો નાનામાં નાનો વ્યાસ

A.આંતરિક આંટા વ્યાસ
B.ગૌણ વ્યાસ
C.મુખ્ય વ્યાસ
D.બાહ્ય વ્યાસ
58 In orthographic projection at least _____________ views are required to
show three
dimensional form.
A.3
B.2
C.4
D.6
ઓથોગ્રારફક પધ્ધનતમાં ઓછા માં ઓછા કેટલા વ્યુથી વસ્તુને ત્રણ બાજુ થી જોઈ સકાય

A.3
B.2
C.4
D.6
59 Grade pencil is known as medium grade pencil.
A.5H
B.3B
C.HB
D.5B
મધ્યમ ગ્રેડ ની પેનશીલ છે

A.5H
B.3B
C.HB
D.5B
60 In Knuckle joint __________ no. of parts.
A.2
B.3
C.4

D.5
નકલ જોઈન્ટમાં ___ભાગો હોઈ છે

A.2
B.3
C.4
D.5
61 The angle of unified thread is ___________
A.60
B.30
C.29
D.45
યુનીફ્રાઈડ
ં
થ્રેડ નો ખ ૂણો _____છે

A.60
B.30
C.29
D.45
62 __________ is used for stop inside threaded fitting of joint.
A.Coupling
B.Elbow
C.Reducer
D.Plug
________નો ઉપયોગ અંદિના થ્રેડવાળા જોડાણ ને બંદ થાય છે

A.ક્ક્પ્લીંગ
B.એલ્બો
C.િીડયુસિ
D.પ્લગ
63 The T-square is used to draw ___________ lines.
A. Horizontal line
B. Radial line
C. Triangulation line
D. D. Vertical line
ટી-સ્ક્ક્વેિ નો ઉપયોગ ___________િે ખા દોિવા થઇ

A.સમાંતિ િે ખા
B.નત્રજ્યા િે ખા
C.નત્રકોણાકાિ િે ખા
D.લંબ િે ખા
64 _____________ are used for drawing curves which cannot be drawn by a
compass.
A. Divider
B.Stock
C.Protector

D.French curve
____નો ઉપયોગ કવથ દોિવા થાય ે કમપાસથી દોિી સકાય નરહ

65

66

67

68

A.ડીવાયડિ
B.સ્ટોક
C.કોણમાપક
D.ફ્રેન્ચ કવથ
In whit worth thread , r = …………
A. A. 0.182p
B. 0.108p
C. 0.13733p
D. 0.25p
નવટ વથથ આંટામાં , r = …………
A. A. 0.182p
B. 0.108p
C. 0.13733p
D. 0.25p
In British association thread , r = ………….
A. A. 0.182p
B. 0.108p
C. 0.13733p
D. 0.25p
બબ્રટીશ સંઘના આંટામાં થ્રેડ, r = ………….
A. A. 0.182p
B. 0.108p
C. 0.13733p
D. 0.25p
In square nut "R" is………
A. Chamfer radius
B. Red radius
C. Rim radius
D. None of above
સ્ક્ક્વેિ નટમાં "R" એટલે
A. ચેમફિ નત્રજ્યા
B.િે ડ નત્રજ્યા
C. િીમ નત્રજ્યા
D.ઉપિ માંથી કોઈ નરહ
Screw is a ………… type of fastening.
A. Permanent
B. Temporary
C. A and B both

D. D. None of above
સ્ુ ______પ્રકાિનુ ં બંધક છે

A.કાયમી
B.હંગામી
C.ઉપિના એ અને બી
D.ઉપિના એક પણ નરહ
69 …………….. is absent in part list.
A. Part name
B. Part number
C. Party name
D. Part material
______________પાટથ લીસ્ટ માં આવતુ ં નથી

A.પાટથ નું નામ
B. પાટથ નુનં
ં બિ
C. પાટી નું નામ
D. પાટથ નું મટીિીયલ
70 ∥ is symbol of……………
A. Square butt weld
B. Double butt weld
C. Parallel butt weld
D. None of above
∥ સંકેતબચન્હ એ ______બતાવે છે
A.સ્ક્ક્વેિ બટ્ટ વેલ્ડ
B.ડબલ બટ્ટ વેલ્ડ
C.પેિેલલ બટ્ટ વેલ્ડ
D.ઉપિના એક પણ નરહ

