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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–IV • EXAMINATION – WINTER 2013 

Subject Code: 340605 Date: 04-12-2013        
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) Give definition of Duty, Delta and Base period. Enlist factors affecting Duty. 07 
 (b) Explain with neat sketch forces acting on gravity dam. 07 

Q.2 (a) Define the following terms 
(1) G. C. A.(2) Kor period (3) Kor Depth (4) Consumptive use of water 

04 

 (b) Define Runoff. State the factors affecting Runoff. Describe any ONE 
in details. 

05 

 (c.)  State the ill-effects of water logging. 
                                                           OR 

05 

 (c) State and explain in brief factors affecting alignment of canal. 05 

Q.3 (a) List out the types of Canal cross-sections and draw one typical canal cross-
section and label the components. 

07 

 (b) Define Hydrology. Draw the neat sketch of Hydrological cycle and explain 
Briefly. 

07 

  OR  
Q.3 (a) State the advantages and disadvantages of canal lining.  07 

 (b) Give classification of Dams and write factors governing selection of 
Type of Dam. 

07 

Q.4 (a) Distinguish between the sprinkler irrigation and drip irrigation. 07 
 (b) State causes of failure of dam. Explain any two 07 
  OR  

Q.4 (a) Define average rainfall State and explain methods of calculating average 
Rainfall. 

07 

 (b) Explain with sketch (1) Confined aquifer (2) Unconfined aquifer 07 

Q.5 (a) Draw the lay-out plan of diversion head works and explain working procedure 
of any two parts. 

07 

 (b) Enlist types of tube well and explain any one with neat labeled sketch 07 
  OR  

Q.5 (a) Write various methods of flood control and explain in brief. 07 
 (b) A crop is having delta of 500 mm and base period of 120 days calculate duty 

for this crop. 

07 
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જુરાતી 
 
-૧ (અ)  ડ ટુ  ડ ટા , અને બેઝ પીરયડ ની યા યા આપો. ડ ટુ  ને અસર કરતા પર બળોની યાદ  

                   આપો.                                                                         (૭) 
-૧ (બ) ભારા ીત બધં પર લાગતા બળો આ િત દોર  સમ વો.    (૭) 
-૨ (અ) નીચેના ની યા યા આપો.        (૪) 

  (૧) ુલ િસચાઈ ે  (૨) કોર પીર યડ (૩) કોર ડાઈ (૪) પાણી નો ઉપભોગીય વપરાશ     

 (બ) રન ઓફ ની યા યા ની આપી, રન ઓફ ને અસરકતા પર બળો જણાવો અને કોઈપણ એક  (૫) 
                   સમ વો. 
 (ક) જલ સન ની ખરાબ અસરો જણાવો.               (૫) 

     અથવા 

 (ક) કનાલ ની રખાકન ને અસર કરતા પર બળો જણાવો.                     (૫) 

-૩ (અ) નહરના ુદા- ુદા આકારોના આડછેદોની યાદ  બનાવો. અને કોઈપણ એક આડછેદની આ િત 

                    નામ િનદશન સાથે દોરો.                 (૭) 

-૩ (બ) હાઈ ોલો  ની યા યા આપો. અને જલચ  ને  વ છઆ િત દોર  સમ વો.   (૭) 
 
      
     અથવા 

-૩ (અ) નહર ના અ તર ના ફાયદા તથા ગેરફાયદા જણાવો.             (૭) 

-૩ (બ) બધ ંના ુદા- ુદા વગ કરણ આપો ,અને બધં ના કારની પસદંગીને   (૭) 

                   અસર કરતા પર બળો જણાવો. 
-૪ (અ) વારા િસચાઈ અને ટપક િસચાઈ વ ચે નો તફાવત આપો.    (૭) 

-૪ (બ) બધ ંિન ફળતાના કારણો જણાવો અને  કોઈપણ બે સમ વો.    (૭) 

     અથવા 
-૪ (અ) સરરાશ વરસાદ ની યા યા આપો. સરરાશ વરસાદ ગણતર  કરવા માટ ની ર તો જણાવી  

                   અને  સમ વો.         (૭) 

-૪ (બ) આ િત સાથે સમ વો  (૧) બધંીયાર એકવીફર (૨) અબધંીયાર એકવીફર   (૭) 

 

-૫ (અ) ડાયવઝન હડવકસ ના લાન ની રખા િત દોરો. તથા તેના કોઈપણ બે િવભાગ ના કાય િવશે        

                   સમ વો.                                                                                   (૭)                 

  

-૫ (બ) ટ બુ વેલના કારની યાદ  બનાવો. કોઈપણ એક િવશે  વ છ નામિનદશન વાળ આ િત સ હત  

                   સમ વો .         (૭)

     અથવા 
 

-૫ (અ) રૂ િનયં ણ ની ર તો જણાવો અને ુ ંક મા ંસમ વો.     (૭) 

-૫ (બ) એક પાક નો ડ ટા ૫૦૦ મીમી અને બેઝ પીરયડ ૧૨૦ દવસ છે. તો આ પાક ની ડ ટૂ          

                   શોધો.          (૭) 
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