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Seat No.: ________                                                           Enrolment 

No.___________ 

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

Subject Code: 340605 Date: 03-12-2014        

Subject Name: Irrigation Engineering 

Time: 02:30 pm - 05:00 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) Distinguish between the sprinkler irrigation and drip irrigation 07 

    
Q.2 (a) Define Runoff. State the factors affecting Runoff. Describe any ONE 

in details 

07 

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

briefly 

07 

  OR  

 (b) List the methods of application of irrigation water to crop? Explain any three 

methods in detail 

07 

    
Q.3 (a) The culturable area is 75% of an irrigation canal having a Gross command area 

of 85000 Hectares. The intensity of irrigation for kharif season is 55% and for 

ravi season is 45%. Find the required discharge of this canal, if the outlet duty 

of canal for kharif crop is 2000 hectare/cumec and that for ravi crop is 1400 

hectare/cumec 

07 

 (b) Define average rainfall State and explain methods of calculating average 

rainfall 

07 

  OR  

Q.3 (a) Explain with sketch (1) Confined aquifer (2) Unconfined aquifer 07 

 (b) Explain Symon’s rain gauge with the help of a neat sketch  07 

    
Q.4 (a) Explain advantages of earthen dam over a Gravity dam 07 

 (b) List the different investigations carried out for the reservoir planning and 

explain it briefly 

07 

  OR  

Q. 4 (a) Distinguish open well and tube wells and describe their suitability in irrigation 07 

 (b) State advantages of checkdam 07 

    
Q.5 (a) State the ill-effects of waterlogging 07 

 (b) Give the difference between 

(1) Weir and Barrage 

(2) Silt excluder and silt ejector 

07 

  OR  

Q.5 (a) State and explain in brief methods of flood control 07 

 (b) State the advantages and disadvantages of canal lining 07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ ડયટુી, ડેલ્ટા અને બેઝ  પીરયડની વ્યાખ્યા આપો. ડયટુીને અસર 

કરતા પરરબળોની યાદી આપો. 
૦૭ 

 બ ફૂવારા સસચાાંઇ તેમજ ટપક સસચાઇ વચ્ચેનો તવાવત જવાવો  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ અપવાહની વ્યાખ્યા આપો  અપવાહને અસર કરતા પરરબળોની જવાવો  કોઇ 

એકન ુસસવસ્તાર વવનઁ કરો   
૦૭ 

 બ હાઇડ્રોલોજીની વ્યાખ્યા આપો. જળચક્ર તમામ સવગતો દશાવઁતી સ્વસ્છ રેખાકૃસત 
દોરી ટુાંકમા સમજાવો  

૦૭ 

  અથવા  

 બ પાકને પાવી આપવા માટેની રીતોની યાદી બનાવો અને કોઇપવ ત્રવ રીતો 
સવગતવાર સમજાવો  

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ એક સસચાાંઇ નહરેના કૂલ સસચાાંઇકે્ષત્ર ૮૫૦૦૦ હકેટરમાાં ૭૫% સવસ્તાર ખેડાઉ છે  

આ નહરેની સસચાાંઇ તીવ્રતા ખરીવ પાક માટે ૫૫% અને રસવ પાક માટે ૪૫% છે  
જો નહરેની આઉટલેટ ડયટુી ખરીવ પાક માટે ૨૦૦૦ હકેટર/ક્યમેુક અને રસવ 
પાક માટે ૧૪૦૦ હકેટર/ક્યમેુક હોય તો નહરેનો પ્રવાહદર શોધો  

૦૭ 

 બ સરેરાશ વરસાદ ની વ્યાખ્યા આપો  સરેરાશ વરસાદ ની ગવતરીની પધ્ધસતઓ 
જવાવી સમજાવો 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ આકૃસત સાથે સમજાવો ૧) બાંસધયાર એકસવવર ૨) અબાંસધયાર એકસવવર ૦૭ 

 બ સ્વસ્છ આકૃસતની મદદ વડે સાયમનનુાં વષૃ્ટટમાપક સમજાવો  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ભારાઆસિત બાંધ કરતા માટીના બાંધના વાયદા સમજાવો ૦૭ 

 બ જળાશયની યોજના માટેના જરૂરી સવસવધ સાંશોધનોના નામ આપો અને ટુાંકમા 
સમજાવો  

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ ખલુ્લા કૂવાઓ અને ટયબુવેલ વચ્ચેનો તવાવત જવાવો અને તેમની સસચાાંઇ 
માટેની અનકુુળતા જવાવો  

૦૭ 

 બ ચેકડેમના વાયદાઓ જવાવો  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ જલગ્રસનથી થતી ખરાબ અસરો લખો   ૦૭ 

 બ સરખામવી કરો (૧) સવયર અને બરાજ (૨) સસલ્ટ એક્સકલડુર અને સસલ્ટ 
ઇજેકટર  

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ પરુ સનયત્રાંવની રીતો જવાવો અને ટુાંકમા સમજાવો   ૦૭ 

 બ નહરેના અસ્તરના વાયદા તેમજ ગેરવાયદા જવાવો ૦૭ 
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