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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–IV • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 340605 Date: 03-06-2014        

Subject Name: Irrigation Engineering 

Time: 10:30 am - 01:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all 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 (a) Write a note on ‘History of irrigation development in India’. 07 

  (b) 

 

Discuss in brief the benefits and ill effects of irrigation. 07 

    
 Q.2 (a) Describe with the help of diagram various forms of a soil moisture. What do 

you understand by the ‘available moisture’? 
07 

 (b) Write a note on various methods of assessment of irrigation water. 07 

  OR  

 (b) Find the delta for a crop if the duty for a base period 120 days is 1500 

hectares/cumec. 

 

07 

    
Q.3 (a)  What do you understand by unit hydrograph? How is it derived? 07 

 (b) Write a note on types of aquifers. 07 

  OR  

Q.3 (a) Explain in detail zones of storage a reservoir ? 07 

 (b) What is a spillway ? What are its function ? Enumerate various types of 

spillway? 
07 

    
Q.4 (a) Explain with help of diagram the various components parts along with their  

functions of diversion head works ? 
07 

 (b) Give comparison between Kennedy’s theory and Lacey’s theory ? 07 

  OR  

Q. 4 (a) Write a note on : 

(i) Level Crossing   

(ii) Reclamation of Salt affected land. 

07 

 (b) Describe factors governing selection of type of dam. 07 

    
Q.5 (a) Write a note on consumptive use of water. 07 

 (b) Describe Bligh’s theory. 07 

  OR  

Q.5 (a) Explain importance of Water Resources Project Planning and Flood Control. 07 

 (b) Draw sketches to show the section of canal 

(i) Partly in cutting partly in filling 

(ii) Wholly in cutting 

(iii) Wholly in filling. 

07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ ‘બાયતભાાં સસિંચાઇ સલકાસનો ઈસતહાસ’ ય નોધ રખો. ૦7  

 બ         સસિંચાઇ અંગેના પામદા તથા ખયાફ અસયો લર્ણલો.  ૦7  
    

પ્રશ્ન. ૨ અ આક્રુસતની ભદદથી મ્રદુાજનુાં લગીકયર્ સભજાલો. તભાયા ભત પ્રભારે્ ‘પ્રાપ્મ 
જર’  એટરે શુાં ?  

૦7 

 બ સસિંચાઇ ના ાર્ીની આકાયર્ીની સલસલધ યીતો લર્ણલો. ૦7 

  અથવા  

 બ એક ાક ભાટે ફેઝ સયીમડ 120 દદલસ હોમ તથા ડયટુી 1500 હકે્ટય/ક્યભેુક  
હોમ તો ડેલ્ટા ળોધો. 

૦7 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ એકભ જરારેખ એટરે શુાં ? તે કેલી યીતે ભેલલાભાાં આલે છે ?  ૦7 

 બ એક્ક્લપયના પ્રકાયો ય નોંધ રખો. ૦7 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ જાળમના સાંગ્રહામેરા જયાસળનાાં સલબાગો ય નોંધ રખો. ૦7 

 બ સ્ીર લે એટરે શુાં ? તેના કામો શુાં છે ? જુદાાં-જુદાાં પ્રકાયના સ્ીર લે લર્ણલો. ૦7 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ આક્રુસત સદહત ડામલઝણન હડે લકણસના બાગો તેભના કામો સાથે સભજાઓ. ૦7 

 બ કેનેડી અને રેસીની થીમયી લચ્ચેનો તપાલત આો. ૦7 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ નોંધ રખો. 
(i) રેલર ક્રોસસિંગ 

(ii) ક્ષાયયકુ્ત જભીન સધુાયર્ા 

૦7 

 બ ફાંધની પ્રકાયની સાંદગીને સનમાંસિત કયતાાં દયફો લર્ણલો. ૦7 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ ાર્ીના ઉબોગીમ લયાળ ય નોંધ રખો. ૦7 

 બ બ્રાઇનો સયકર્નો સસધધાાંત લર્ણલો. ૦7 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ ાર્ીના સ્ત્રોત ની દયમોજનાનુાં આમોજન અને પયુ સનમાંિર્ ના ભહત્લ ય 
નોંધ રખો. 

૦7 

 બ કેનારનો આડછેદ દળાણલતી આકૃ્રસત દોયો. 
(i)  અધી ખોદાર્ભાાં અને અધી બયાઇભાાં 
(ii)  પયેુપયુી બયાઇભાાં 
(iii)  પયેુપયુી ખોદાર્ભાાં 

 

૦7 
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