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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – I • EXAMINATION – WINTER - 2017 

 

Subject Code: 3300007 Date: - - 2017      

Subject Name: Basic Engineering Drawing 

Time: Total Marks: 70 
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. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. List the various Drawing instruments used in Engineering Drawing.  

 ૧. એંજજન્મરયિંગ ડ્રોઈંગભાાં  લયાતા વલવલધ ડ્રોઈંગના વાધનોના નાભ રખો.  

 2. Draw a symbol of First angle projection method with dimensions.  

 ૨. પ્રથભ કોણીમ પ્રકે્ષણ દ્ધવતની યીત ભાટેનો વવમ્ફોર ભા વાથે દોયો.  

 3. Why Drawing scale is required?  

 ૩. ડ્રોઈંગ સ્કેરની જરૂરયમાત ળા ભાટે ડે છે?   

 4. Write the application of various kinds of lines in Engineering Drawing.  

 ૪. એંજજન્મરયિંગ ડ્રોઈંગભાાં વલવલધ પ્રકાયની યેખાઓની ઉમોગગતા રખો.  

 5. Explain parallel dimensioning in a drawing with sketch.  

 ૫. ડ્રોઈંગ ભાાં વભાાંતય ભારેખન સ્કેચ દોયી વભજાલો.  

 6. Explain unidirectional method of dimensioning in a drawing with sketch.  

 ૬. ડ્રૉઇંગભાાં યવુનડાઇયેક્ળનર ભારેખનની યીત સ્કેચ દોયી વભજાલો.  

 7. Explain the method of showing dimension of a circle with sketch.  

 ૭. લર્ુુના ભા દળાુલલાની યીત સ્કેચ દોયી વભજાલો.  

 8. Why drawing scale is required?  

 ૮. ડ્રોઈંગ સ્કેર ળા ભાટે જરૂયી છે?  

 9. Define eccentricity.  

 ૯. વ્માખ્મા આો: ઉત્કેન્રતા  

 10. Write the use of compass and divider in a drawing.  

 ૧૦. ડ્રૉઇંગભાાં કાંાવ અને રડલાઇડયનો ઉમોગ રખો.  

    
Q.2 (a) Divide 80 mm line in to 7 equal parts. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) 80 ભીભી. રાાંફી યેખાના 7 વયખા બાગ કયો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Trisect the Triangle with the help of compass. 03 

 (અ) કાંાવની ભદદ થી રાંફકોણ ને વિબાગો. ૦૩ 
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 (b) Draw the Pentagon of 30 mm by Three Circle method. 03 

 (ફ) 30 ભીભી. ફાજુ લાો ાંચકોણ િણ લર્ુુની ભેથડ લડે દોયો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Draw parallel line passing through the point P to the given line AB=60 mm. 03 

 (ફ) આેર યેખા AB=60 ને  વભાાંતય, આેરા ગફિંદુ P ભાાં થી વાય થતી યેખા 
દોયો. 

૦૩ 

 (c) Draw Hexagon of 30 mm by General method. 04 

 (ક) 30 ભીભી. ફાજુ લાો ‘ષ્ઠકોણ’ જનયર ભેથડ થી દોયો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Draw Regular ‘Pentagon’ in a circle of 60 mm diameter. 04 

 (ક) 60 ભીભી. વ્માવ લાા લર્ ુુ ભાાં વનમવભત ‘ાંચકોણ’ દોયો. ૦૪ 

 (d) Draw an ‘Ellipse’ by Concentric method, Major axis=100 mm and Minor 

axis=60 mm. 
04 

 (ડ) એક કેન્દ્ન્રમ લર્ ુુ ની યીત થી ‘ઇગરપ્વ’ દોયો. પ્રધાનઅક્ષ=100 ભીભી. અને 
રઘ ુઅક્ષ=60 ભીભી. 

૦૪ 

  OR  

 (d) Draw a ‘parabola’ by Tangent method. Its base is 90 mm and the distance 

from the base to the vertex is 75 mm. 
04 

 (ડ) સ્ળુકની યીત થી ‘યલરમ’ દોયો.ામો=90 ભીભી અને ામા થી વળયોગફિંદુ 
લચ્ચેનુાં અંતય=75 ભીભી. 

૦૪ 

    
Q.3 (a) Draw an ‘Involute’ of a Square having 30 mm side. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) 30 ભીભી. ચોયવ નો ‘ઇનલોલ્યટુ’/પ્રવતકેન્રજ દોયો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Draw ‘Cycloid’ for a circular plate of 60 mm diameter for one revolution. 03 

 (અ) 60 ભીભી વ્માવ ની લર્ ુુાકાય પ્રેટના એક આંટાનો ‘વામક્રોઈડ’ કલુ દોયો. ૦૩ 

 (b) Draw ‘Archimedian Spiral’ for 360
0
, The Largest radii and smallest radii are 

70 mm and 10 mm. 
03 

 (ફ) 3600 ભાટે ‘આરકિભેરડમન સ્ાઇયર’ દોયો. ભશત્તભ અને રઘતુભ વિજ્મા=70 
ભીભી અને 10 ભીભી. 

૦૩ 

  OR  

 (b) The Distance between Directrix and focus is 80 mm and eccentricity is 5/3. 

Draw the curve and Name it. 
03 

 (ફ) ડામયેકરિક્વ અને પોકવ લચ્ચેનુાં અંતય 80 ભીભી અને ઉત્કેન્્તા 5/3, શોમ તે 
કલુ દોયો અને તેનુાં નાભ આો. 

૦૩ 

 (c) The Plan and Elevation of a line AB is 100 mm long, measures 80 mm and 70 

mm respectively. The end A is 10 mm above H.P. and 15 mm in front of V.P. 

draw the projections of a line AB and determines its inclinations with H.P.  

and V.P.  

04 
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 (ક) 100 ભીભી રાાંફી યેખા AB ના ઉયના અને વાભેના દેખાલ ની રાંફાઈ અનકુ્રભે 
80 ભીભી અને 70 ભીભી છે. યેખા AB નો છેડો A H.P. ની 10 ભીભી ઉય અને 
15 ભીભી V.P. ની આગ છે. યેખા AB ના પ્રક્ષેો દોયો અને તેના H.P. અને 
V.P. વાથે ના ખણૂાઓ ળોધો॰ 

૦૪ 

  OR  

 (c) A line PQ, 80 mm long is inclined at 45
0
 to H.P. and 30

0
 to V.P. Its end P is 

10 mm above H.P. and 20 mm in front of V.P. Draw its projections. 
04 

 (ક) 80 ભીભી રાાંફી યેખા PQ, H.P. વાથે 45
0 નો ખણૂો અને V.P. વાથે 30૦ નો 

ખણૂો ફનાલે છે. તેનો છેડો P, HP થી ૧૦ ભીભી ઉય અને V.P. થી 20 ભીભી 
આગ છે. યેખાના પ્રકે્ષો દોયો. 

૦૪ 

 (d) Draw projections of points on a line xy. 

(i) Point A is in V.P. and 25 mm below H.P. 

(ii) Point B is in H.P. and V.P. both. 

(iii) Point C is in V.P. and 30 mm above H.P. 

(iv) Point D is in H.P. and 25 mm in front of V.P. 

04 

 (ડ) XY યેખા ય ગફિંદુઓનાાં પ્રકે્ષો દોયો. 
(i) ગફિંદુ A V.P.ભાાં અને 25 ભીભી H.P. ની નીચે છે. 
(ii) ગફિંદુ B H.P. અને V.P.ફાંને ભાાં છે. 
(iii) ગફિંદુ C V.P.ભાાં અને 30 ભીભી H.P. ની ઉય છે. 
(iv) ગફિંદુ D H.P.ભાાં અને 25 ભીભી V.P. ની આગ છે. 

 

૦૪ 

  OR  

 (d) Draw projections of points on a line xy. 

(i) Point A is 40 mm above H.P. and 30 mm behind V.P. 

(ii) Point B is 35 mm below H.P. and 25 mm behind V.P. 

(iii) Point C is 40 mm below H.P. and 30 mm in front of V.P. 

       (iv)     Point D is in V.P. and in 10 mm in above of  H.P. 

04 

 (ડ) (i) ગફિંદુ A 40 ભીભી H.P. ની ઉય છે અને 30 ભીભી V.P.ાછ છે 
(ii) ગફિંદુ B H.P ની 35 ભીભી નીચે અને V.P. ની 25 ભીભી ાછ છે  
(iii) ગફિંદુ C H.P ની 40 ભીભી નીચ ે અને V.P.ની 30 ભીભી આગ છે. 
(iv)  ગફિંદુ D V.P.ભાાં અને 10 ભીભી H.P. ની ઉય છે.  

૦૪ 

    
Q.4 (a)    Draw the projections of a regular hexagon of 40 mm side having one of its 

sides on the H.P. and inclined at 45
0
 to the V.P. and its surface makes an 

angle of 30
0
 with the H.P. 

03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) 40 ભીભી ફાજુલાી એક વનમવભત ટકોણાકાય વાટી H.P. વાથે 300 નો 
ખણૂો ફનાલે છે. અને તેની ફાજુ ઊબી વાટી વાથે 450 નો ખણૂો ફનાલી તે 
જ ફાજુ ય H.P. ય ઊબી છે તો તેના પ્રક્ષેો દોયો. 

૦૩ 

  OR  

 (a) A Circular plane of 45 mm diameter is resting vertically on one of its point on 

H.P. so that it makes an angle of 30
0 

with V.P. Draw the projections of the 

plane. 

03 
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 (અ) એક 45 ભીભી વ્માવ ની લર્ ુુાકાય ચકતી તેના એક ગફિંદુ ય આ.વ.(H.P.) 
ય એલી યીતે ઊબી છે કે જેથી તે ઉ.વ. (V.P.) વાથે 300 નો ખણૂો ફનાલે છે. 
તો તેના પ્રક્ષેો દોયો. 

૦૩ 

 (b) Draw Front view and Top view of Fig.4.b 04 

 (ફ) આકૃવત  4.b નો વાભેનો અને ઉયનો દેખાલ દોયો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Front and top views of V- block are shown in Fig.4.b.OR. Draw its Isometric 

View. 
04 

 (ફ) આકૃવત 4.b OR. ભાાં V- બ્રોક નો  વાભેનો અને ઉયનો દેખાલ આેર છે. 
તેના યથી તેનો આઈવોભેિીક દેખાલ દોયો. 

૦૪ 

 (c) Draw (i) Elevation in the direction of the arrow and (ii) Plan.(iii) Left hand 

side view. The object is shown in fig.4.c. Use First Angle projection method. 
07 

 (ક) આકૃવત 4.c યથી (i) તીયની રદળાભાાંથી વાભેનો દેખાલ અને (ii) ઉયનો 
દેખાલ (iii) ડાફી ફાજુનો દેખાલ દોયો. પ્રથભ કોણીમ પ્રકે્ષણ ની યીત લાયો. 

૦૭ 

    
Q.5 (a) Draw Front view and Left Side view of Fig.5.a 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) આકૃવત  5.a નો વાભેનો અને  ડાફી ફાજુનો દેખાલ દોયો ૦૪ 

 (b) State various rules of Dimensioning in Engineering Drawing. 04 

 (ફ) એન્ન્જન્મરયિંગ ડ્રૉઇંગ ભાાં ભારેખનના વલવલધ વનમભો દળાુલો.  ૦૪ 

 (c) A front and top view of cone is shown in Fig.5.c. Draw its Isometric View. 03 

 (ક) આકૃવત 5.c ભાાં ળ ાંકુ નો  વાભેનો અને ઉયનો દેખાલ આેર છે. તેના યથી 
તેનો આઈવોભેિીક દેખાલ દોયો. 

૦૩ 

 (d) A front and top view of Circular Disc is shown in Fig.5.d. Draw its Isometric 

View. 
03 

 (ડ) આકૃવત 5.d ભાાં અધુ નાકાય રડસ્ક નો  વાભેનો અને ઉયનો દેખાલ આેર 
છે. તેના યથી તેનો આઈવોભેિીક દેખાલ દોયો. 
 

૦૩ 
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