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Βασιχσ Οφ Ενγινεερινγ ∆ραωινγ Ζαηιδ Αηµαδ
Τηανκ ψου εντιρελψ µυχη φορ δοωνλοαδινγ βασιχσ οφ ενγινεερινγ δραωινγ ζαηιδ
αηµαδ.Μοστ λικελψ ψου ηαϖε κνοωλεδγε τηατ, πεοπλε ηαϖε λοοκ νυµερουσ τιµε φορ τηειρ
φαϖοριτε βοοκσ ωιτη τηισ βασιχσ οφ ενγινεερινγ δραωινγ ζαηιδ αηµαδ, βυτ ενδ οχχυρρινγ ιν
ηαρµφυλ δοωνλοαδσ.
Ρατηερ τηαν ενϕοψινγ α γοοδ Π∆Φ συβσεθυεντ το α χυπ οφ χοφφεε ιν τηε αφτερνοον, ινστεαδ
τηεψ ϕυγγλεδ βεαρινγ ιν µινδ σοµε ηαρµφυλ ϖιρυσ ινσιδε τηειρ χοµπυτερ. βασιχσ οφ
ενγινεερινγ δραωινγ ζαηιδ αηµαδ ισ εασιλψ ρεαχηεδ ιν ουρ διγιταλ λιβραρψ αν ονλινε ριγητ
οφ εντρψ το ιτ ισ σετ ασ πυβλιχ φορ τηατ ρεασον ψου χαν δοωνλοαδ ιτ ινσταντλψ. Ουρ
διγιταλ λιβραρψ σαϖεσ ιν χοµπουνδ χουντριεσ, αλλοωινγ ψου το αχθυιρε τηε µοστ λεσσ
λατενχψ τιµε το δοωνλοαδ ανψ οφ ουρ βοοκσ ονχε τηισ ονε. Μερελψ σαιδ, τηε βασιχσ οφ
ενγινεερινγ δραωινγ ζαηιδ αηµαδ ισ υνιϖερσαλλψ χοµπατιβλε τακινγ ιντο αχχουντ ανψ
δεϖιχεσ το ρεαδ.
Ιντροδυχτιον Το Ενγινεερινγ ∆ραωινγ
Ιντροδυχτιον Το Ενγινεερινγ ∆ραωινγ βψ ΕζΕδ Χηαννελ 7 ψεαρσ αγο 6 µινυτεσ, 21 σεχονδσ
701,616 ϖιεωσ Ωε µακε ιτ Εζ φορ ψου το υνδερστανδ , Ωηατ ισ Ενγινεερινγ ∆ραωινγ , ? Ωηατ
αρε τηε διφφερεντ τψπεσ οφ , ∆ραωινγ , Ινστρυµεντσ ανδ ιτσ
Λεχτυρε 1 ∆ραωινγ Ιντροδυχτιον | Παρτ 1 [Ενγινεερινγ ∆ραωινγ]
Λεχτυρε 1 ∆ραωινγ Ιντροδυχτιον | Παρτ 1 [Ενγινεερινγ ∆ραωινγ] βψ Ενγινεερινγ Ωορλδ 5
µοντησ αγο 10 µινυτεσ, 6 σεχονδσ 246 ϖιεωσ Ιµπορτανχε οφ , Ενγινεερινγ ∆ραωινγ , ∴∀Α
πιχτυρε ισ ωορτη α τηουσανδ ωορδσ∴∀ Ιν , ενγινεερινγ , , α γοοδ , δραωινγ , ισ ωορτη εϖεν
µορε τηαν
Ιντροδυχτιον το τεχηνιχαλ δραωινγ
Ιντροδυχτιον το τεχηνιχαλ δραωινγ βψ µαττερ2φορµ 4 ψεαρσ αγο 7 µινυτεσ, 5 σεχονδσ
213,673 ϖιεωσ Τηε ινστρυµεντσ ανδ εθυιπµεντ οφ , τεχηνιχαλ δραωινγ , ; σεττινγ υπ παπερ ον
α , δραωινγ , βοαρδ; υσινγ σετ σθυαρε, Τ−σθυαρε ανδ
Λεχτυρε 1 − Ιντροδυχτιον − Τεχηνιχαλ ∆ραωινγ ΙΙ
Λεχτυρε 1 − Ιντροδυχτιον − Τεχηνιχαλ ∆ραωινγ ΙΙ βψ Ενγινεερινγ Ωορλδ 11 µοντησ αγο 9
µινυτεσ, 3 σεχονδσ 472 ϖιεωσ Ιν τηισ λεχτυρε, ι ηαϖε δισχυσσεδ αβουτ τηε ιµπορτανχε οφ ,
ενγινεερινγ δραωινγ , . α πιχτυρε ισ ωορτη α τηουσανδ ωορδσ Ιν
Τεχηνιχαλ αλπηαβετ παρτ−1, ςερτιχαλ αλπηαβετ,, Σινγλε στροκε αλπηαβετ
Τεχηνιχαλ αλπηαβετ παρτ−1, ςερτιχαλ αλπηαβετ,, Σινγλε στροκε αλπηαβετ βψ Τεχηνιχαλ
ηολδερ 3 ψεαρσ αγο 8 µινυτεσ, 32 σεχονδσ 521,432 ϖιεωσ Ηελλο, Φριενδσ ιν τηισ ςιδεο ωε
ωιλλ λεαρν ηοω το µεασυρε ανψ ανψ ανγλε ωιτη ∆ραφτερ (Μινι ∆ραφτερ) Οτηερ Ιµπορταντ
ςιδεοσ
Βοοκ Λαυνχη − Νο−Ωιν Ωαρ: Τηε Παραδοξ οφ Υ.Σ.−Πακισταν Ρελατιονσ ιν Αφγηανισταν∋σ
Σηαδοω
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Βοοκ Λαυνχη − Νο−Ωιν Ωαρ: Τηε Παραδοξ οφ Υ.Σ.−Πακισταν Ρελατιονσ ιν Αφγηανισταν∋σ
Σηαδοω βψ ΩοοδροωΩιλσονΧεντερ 1 ωεεκ αγο 1 ηουρ 284 ϖιεωσ Τηε Υ.Σ.−λεδ ωαρ ιν
Αφγηανισταν ηιγηλιγητσ βοτη τηε συχχεσσεσ ανδ στρυγγλεσ οφ Υ.Σ.−Πακισταν παρτνερσηιπ.
Ωασηινγτον ανδ
Τηε Βασιχσ οφ Ρεαδινγ Ενγινεερινγ ∆ραωινγσ
Τηε Βασιχσ οφ Ρεαδινγ Ενγινεερινγ ∆ραωινγσ βψ Ινφινιτψ ΜΦΓ 3 ψεαρσ αγο 23 µινυτεσ
276,598 ϖιεωσ Τηισ ϖιδεο δισχυσσεσ τηε , βασιχσ , οφ ρεαδινγ , ενγινεερινγ δραωινγσ , . Ιτ
χοϖερσ σεϖεραλ φυνδαµενταλ τοπιχσ: 1) Τηε λαψουτ οφ τηε
ΠΡΟϑΕΧΤΙΟΝ ΟΦ ΠΟΙΝΤΣ (ΛΕΧΤΥΡΕ−1) ΙΝ ΕΝΓΙΝΕΕΡΙΝΓ ∆ΡΑΩΙΝΓ ΑΝ∆ ΓΡΑΠΗΙΧΣ
ΠΡΟϑΕΧΤΙΟΝ ΟΦ ΠΟΙΝΤΣ (ΛΕΧΤΥΡΕ−1) ΙΝ ΕΝΓΙΝΕΕΡΙΝΓ ∆ΡΑΩΙΝΓ ΑΝ∆ ΓΡΑΠΗΙΧΣ βψ
ΤΙΚΛΕ∋Σ ΑΧΑ∆ΕΜΨ 1 ψεαρ αγο 28 µινυτεσ 260,736 ϖιεωσ ΤΗΙΣ ΙΣ ΤΗΕ 1ΣΤ ςΙ∆ΕΟ ΟΝ
∴∀ΠΡΟϑΕΧΤΙΟΝ ΟΦ ΠΟΙΝΤΣ∴∀. ΤΟ∆ΑΨ ΩΕ ΩΙΛΛ ΣΤΥ∆Ψ ∴∀ΑΛΛ ΤΗΕ , ΒΑΣΙΧΣ , ΟΦ
ΠΟΙΝΤΣ ΠΟΣΙΤΙΟΝ ΙΝ
Ενγινεερινγ Γραπηιχσ | Ιντροδυχτιον το Ενγινεερινγ Γραπηιχσ (Λεχτυρε 1)
Ενγινεερινγ Γραπηιχσ | Ιντροδυχτιον το Ενγινεερινγ Γραπηιχσ (Λεχτυρε 1) βψ ΓΑΤΕ
ΑΧΑ∆ΕΜΨ ΠΛΥΣ 3 ψεαρσ αγο 15 µινυτεσ 249,473 ϖιεωσ Συβϕεχτ − Ενγινεερινγ , Γραπηιχσ ,
Τοπιχ − , Ιντροδυχτιον το Ενγινεερινγ Γραπηιχσ , (Λεχτυρε 1) Φαχυλτψ − Πραβηατ Κυµαρ
Πρασαδ ΓΑΤΕ
ΕΝΓΙΝΕΕΡΙΝΓ ∆ΡΑΩΙΝΓ | ΒΑΣΙΧ
ΕΝΓΙΝΕΕΡΙΝΓ ∆ΡΑΩΙΝΓ | ΒΑΣΙΧ βψ ϑιδσ Αρτ 6 ψεαρσ αγο 4 µινυτεσ, 40 σεχονδσ 382,091
ϖιεωσ #ϕιδσαρτ #ϖλογ #ενγενεερινγδραωινγ.
Ηοω το Ρεαδ Ινδυστριαλ ∆ραωινγ ! Μεχηανιχαλ Ενγινεερινγ ∆ραωινγ !! ΑΣΚ Μεχηνολογψ !!!
Ηοω το Ρεαδ Ινδυστριαλ ∆ραωινγ ! Μεχηανιχαλ Ενγινεερινγ ∆ραωινγ !! ΑΣΚ Μεχηνολογψ !!!
βψ ΑΣΚ Μεχηνολογψ 2 ψεαρσ αγο 34 µινυτεσ 217,647 ϖιεωσ Ισσ ςιδεο µε ηυµ ϕανενγε κι κεσε
ινδυστριαλ , ∆ραωινγσ , κο παδα ϕατα η σαµϕηα ϕατα η ααπ πυρα ϖιδεο δεκηεν ι ηοπε ϖιδεο
ααπκο
Θ.Νο.: 2∴υ00263, Εξερχισε νο. 9, ΕΝΓΙΝΕΕΡΙΝΓ ∆ΡΑΩΙΝΓ βψ__Ν.∆. ΒΗΑΤΤ, Χηαπτερ:
ΠΡΟϑΕΧΤΙΟΝ ΟΦ ΠΟΙΝΤΣ
Θ.Νο.: 2∴υ00263, Εξερχισε νο. 9, ΕΝΓΙΝΕΕΡΙΝΓ ∆ΡΑΩΙΝΓ βψ__Ν.∆. ΒΗΑΤΤ, Χηαπτερ:
ΠΡΟϑΕΧΤΙΟΝ ΟΦ ΠΟΙΝΤΣ βψ Πατελ Ε.∆. Χλασσεσ 1 ψεαρ αγο 9 µινυτεσ, 36 σεχονδσ 1,312
ϖιεωσ Αιµ οφ τηισ ϖιδεο ισ το χλεαρ τηε χονχεπτ οφ ∴∀ΠΡΟϑΕΧΤΙΟΝΣ ΟΦ ΠΟΙΝΤΣ∴∀ το
τηε στυδεντσ βεχαυσε Ποιντ ισ τηε Βασε οφ , Ενγινεερινγ ,
Βασιχσ οφ Ορτηογραπηιχ Προϕεχτιον
Βασιχσ οφ Ορτηογραπηιχ Προϕεχτιον βψ Σχιενχε Τεχηνολογψ Ινφο 3 ψεαρσ αγο 4 µινυτεσ, 18
σεχονδσ 233,597 ϖιεωσ ςιδεο δεσχριβεσ τηε τηεορψ οφ προϕεχτιον ανδ , βασιχσ , οφ
ορτηογραπηιχ προϕεχτιον.
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Ηοω το ∆ραω α Ηουσε ιν Ονε−Ποιντ Περσπεχτιϖε Στεπ βψ Στεπ
Ηοω το ∆ραω α Ηουσε ιν Ονε−Ποιντ Περσπεχτιϖε Στεπ βψ Στεπ βψ Τηε Αρτ Αχαδεµψ 8
µοντησ αγο 13 µινυτεσ, 28 σεχονδσ 307,608 ϖιεωσ Α Ηουσε , ∆ραωινγ , υσινγ 1−Ποιντ
Περσπεχτιϖε Στεπ−βψ−στεπ φορ Βεγιννερσ ιν Εασψ Ωαψ #, δραωινγ , #τηεαρταχαδεµψ
#ηοωτοδραω
Ισοµετριχ οφ Χιρχλε ∆ραω Μετηοδ | Ενγινεερινγ ∆ραωινγ
Ισοµετριχ οφ Χιρχλε ∆ραω Μετηοδ | Ενγινεερινγ ∆ραωινγ βψ Ενγινεερινγ ∆ραωινγ ωιτη Υµανγ
2 ψεαρσ αγο 3 µινυτεσ, 55 σεχονδσ 84,452 ϖιεωσ Ηοω το ∆ραω Ισοµετριχ οφ Χιρχλε.
Παρτ−1 | Τηιρδ ανγλε προϕεχτιον | ιτι ενγινεερινγ δραωινγ | ιτι δραωινγ ελεχτριχαλ | ιτι
δραωινγ
Παρτ−1 | Τηιρδ ανγλε προϕεχτιον | ιτι ενγινεερινγ δραωινγ | ιτι δραωινγ ελεχτριχαλ | ιτι
δραωινγ βψ ςΠΣ ΙΤΙ 1 ψεαρ αγο 16 µινυτεσ 291,528 ϖιεωσ Ιτι , ενγινεερινγ δραωινγ , | ιτι ,
δραωινγ , | ιτι , δραωινγ , χλασσ | , Ενγινεερινγ δραωινγ , ηινδι | Τηιρδ ανγλε προϕεχτιον ιν
ηινδι | Ορτηογραπηιχ
Ισοµετριχ δραωινγ
Ισοµετριχ δραωινγ βψ Γεοφφρεψ Χοµινσ 9 µοντησ αγο 10 µινυτεσ, 10 σεχονδσ 14,198 ϖιεωσ
ΗΣΕ ωορκβοοκ Γρ 10 εξερχισε 7−5.
∆ραω λικε αν Αρχηιτεχτ − Εσσεντιαλ Τιπσ
∆ραω λικε αν Αρχηιτεχτ − Εσσεντιαλ Τιπσ βψ 30Ξ40 ∆εσιγν Ωορκσηοπ 3 ψεαρσ αγο 11
µινυτεσ, 52 σεχονδσ 1,412,424 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο Ι σηαρε µψ τιπσ φορ ιµπροϖινγ ψουρ
αρχηιτεχτυραλ , δραωινγ , τεχηνιθυε. Ι∋λλ ωαλκ ψου τηρουγη α δεταιλ , σκετχη , , α , βασιχ ,
σεχτιον
Λινε Τψπεσ ιν Τεχηνιχαλ ∆ραωινγσ
Λινε Τψπεσ ιν Τεχηνιχαλ ∆ραωινγσ βψ Μρ. ∆ιλλµαν∋σ Τεχη Χηαννελ 7 ψεαρσ αγο 2 µινυτεσ,
39 σεχονδσ 107,532 ϖιεωσ Τηισ ϖιδεο ωιλλ ηελπ ψου το υνδερστανδ τηε διφφερενχε βετωεεν
διφφερεντ τψπεσ οφ λινεσ υσεδ ιν , τεχηνιχαλ δραωινγ , .
Χολυµν Χονστρυχτιον ∆ραωινγ πλαν ρεαδινγ | Ηοω το ρεαδ στρυχτυραλ δραωινγ ιν
Υρδυ/Ηινδι
Χολυµν Χονστρυχτιον ∆ραωινγ πλαν ρεαδινγ | Ηοω το ρεαδ στρυχτυραλ δραωινγ ιν
Υρδυ/Ηινδι βψ Φ∴υ0026Υ−ΦΟΡΨΟΥ 3 ψεαρσ αγο 10 µινυτεσ, 30 σεχονδσ 493,598 ϖιεωσ
====================================================== Συβσχριβε τηε χηαννελ
χλιχκ τηε ΡΕ∆ βυττον
Γραδε 11 − Τωο Ποιντ Περσπεχτιϖε − Παγε 31 − Ενγινεερινγ Γραπηιχσ ανδ ∆εσιγν
Γραδε 11 − Τωο Ποιντ Περσπεχτιϖε − Παγε 31 − Ενγινεερινγ Γραπηιχσ ανδ ∆εσιγν βψ Στεφαν
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Κλεψν 11 µοντησ αγο 8 µινυτεσ, 55 σεχονδσ 2,775 ϖιεωσ Α ∴∀Ηοω Το Τυτοριαλ∴∀ ον Ηοω
το ∆ραω α Τωο Ποιντ Περσπεχτιϖε. Πρεσεντεδ βψ Στεφαν Κλεψν − Γλοβαλ Λεαδερσηιπ
Αχαδεµψ.
? ? ∴υ0026? Γ∆∴υ0026Τ φορ βεγιννερσ | στεπ βψ στεπ αππροαχη το δο γδ∴υ0026τ φορ
µεχηανιχαλ δραωινγσ
? ? ∴υ0026? Γ∆∴υ0026Τ φορ βεγιννερσ | στεπ βψ στεπ αππροαχη το δο γδ∴υ0026τ φορ
µεχηανιχαλ δραωινγσ βψ ΧΑ∆ξ 1 ψεαρ αγο 17 µινυτεσ 46,020 ϖιεωσ Λετ∋σ υνδερστανδ τηε
στεπ βψ στεπ αππροαχη το δο Γ∆∴υ0026Τ φορ , µεχηανιχαλ δραωινγ , . Υνδερστανδ
διφφερενχε βετωεεν γενεραλ
Ιντροδυχτιον Το Ενγινεερινγ ∆ραωινγ ∴υ0026 ιτσ Ιµπορτανχε ιν Ηινδι Παρτ 1 | ΙΤΙ Χλασσεσ
Ιντροδυχτιον Το Ενγινεερινγ ∆ραωινγ ∴υ0026 ιτσ Ιµπορτανχε ιν Ηινδι Παρτ 1 | ΙΤΙ Χλασσεσ
βψ ΙΤΙ Χλασσεσ 10 µοντησ αγο 30 µινυτεσ 26,877 ϖιεωσ Ιντροδυχτιον Το Ενγινεερινγ ∆ραωινγ
, ∴υ0026 ιτσ ιµπορτανχε ιν Ηινδι ενγινεερινγ , δραωινγ βασιχσ ενγινεερινγ δραωινγ ,
ιµπορτανχε
Ιντρο το Μεχηανιχαλ Ενγινεερινγ ∆ραωινγ
Ιντρο το Μεχηανιχαλ Ενγινεερινγ ∆ραωινγ βψ Νορµαλ Υνιϖερσε 5 ψεαρσ αγο 15 µινυτεσ
489,927 ϖιεωσ Μεχηανιχαλ δραωινγ , ισ α συπερ ηανδψ σκιλλ φορ δισχυσσινγ τηε σηαπε οφ
πηψσιχαλ οβϕεχτσ. Τηισ ϖιδεο χοϖερσ 2∆ προϕεχτιον, µυλτι ϖιεω
Ενγινεερινγ ∆ραωινγσ: Ηοω το Μακε Πριντσ α Μαχηινιστ Ωιλλ Λοϖε
Ενγινεερινγ ∆ραωινγσ: Ηοω το Μακε Πριντσ α Μαχηινιστ Ωιλλ Λοϖε βψ ταρκκα 2 ψεαρσ αγο
10 µινυτεσ, 48 σεχονδσ 353,596 ϖιεωσ Μακινγ , δραωινγσ , ισ α σκιλλ τηατ ανψ πραχτιχινγ ,
ενγινεερ , νεεδσ το µαστερ. Υνφορτυνατελψ, ιτ∋σ νοτ σοµετηινγ τηατ ισ ταυγητ ϖερψ ωελλ ιν
Μεχηανιχαλ ενγινεερινγ δραωινγ βεσιχσ ωιτη εξαµπλε 1στ ανγλε προϕεχτιον ανδ 3ρδ ανγλε
προϕεχτιον
Μεχηανιχαλ ενγινεερινγ δραωινγ βεσιχσ ωιτη εξαµπλε 1στ ανγλε προϕεχτιον ανδ 3ρδ ανγλε
προϕεχτιον βψ Κνοωλεδγε Τς 1 ψεαρ αγο 18 µινυτεσ 828,640 ϖιεωσ Ιν τηισ ϖιδεο ψου∋λλ
λεαρν αβουτ , µεχηανιχαλ ενγινεερινγ δραωινγ βασιχσ , ανδ αβουτ ρεαδινγ , δραωινγ , µρε
δυσρε χηαννελ κο
Ρυλεσ Φορ ∆ιµενσιονινγ − Μεχηανιχαλ ∆ραωινγσ
Ρυλεσ Φορ ∆ιµενσιονινγ − Μεχηανιχαλ ∆ραωινγσ βψ Ινσανε Οιλ 6 ψεαρσ αγο 13 µινυτεσ, 1
σεχονδ 124,575 ϖιεωσ Ωατχη τηε εντιρε σεριεσ οφ ΑυτοΧΑ∆ τραινινγ ϖιδεοσ ατ:
Υσε οφ µινι δραφτερ ιν ενγινεερινγ δραωινγ
Υσε οφ µινι δραφτερ ιν ενγινεερινγ δραωινγ βψ Πρακαση αχαδεµψ 3 ψεαρσ αγο 6 µινυτεσ, 36
σεχονδσ 122,869 ϖιεωσ
Τψπεσ οφ Ενγινεερινγ ∆ραωινγ Σψµβολσ ανδ Υσεσ ??????????? ??????? ?? ??????? ??
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Τψπεσ οφ Ενγινεερινγ ∆ραωινγ Σψµβολσ ανδ Υσεσ ??????????? ??????? ?? ??????? ??
?????? ???? ???? ??? βψ ΜΕΧΗΑΝΙΧΑΛ ΕΝΓΙΝΕΕΡΙΝΓ ΣΚΙΛΛΣ 9 µοντησ αγο 10 µινυτεσ,
53 σεχονδσ 41,739 ϖιεωσ Τψπεσ οφ , Ενγινεερινγ ∆ραωινγ , Σψµβολσ ανδ Υσεσ ???????????
??????? ?? ??????? ?? ?????? ???? ???? ???
Ηοω το Ρεαδ Μεχηανιχαλ Ενγινεερινγ ∆ραωινγ? (Εξπλαινεδ ιν Ηινδι)
Ηοω το Ρεαδ Μεχηανιχαλ Ενγινεερινγ ∆ραωινγ? (Εξπλαινεδ ιν Ηινδι) βψ Θυαλιτψ ΗΥΒ Ινδια 2
ψεαρσ αγο 26 µινυτεσ 102,229 ϖιεωσ Χονταχτ ατ θηι2017≅γµαιλ.χοµ ορ ϖισιτ
ωωω.θυαλιτψηυβινδια.χοµ φορ Ονλινε Τραινινγ ∴υ0026 Χερτιφιχατιονσ ον φολλοωινγ τοπιχσ:
1.

Χοπψριγητ χοδε : 6β835χε1212δ54137δ7ε5φ00α29χ2εαβ
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