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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – VII EXAMINATION – SUMMER • 2014 

 

Subject Code: 350606 Date: 05-06-2014      

Subject Name:  Water Resource Management 

Time: Time: 02:30 pm - 05:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all five questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Each question carry equal marks (14 marks) 

 

Q.1 (a) Explain role of any seven agencies in W.R.M. 07 

 (b) Explain various methods for determining average rainfall. 07 

    
Q.2 (a) Define Hydrology. Explain hydrological cycle with neat sketch. 07 

 (b) Write the factors affecting Runoff and Explain any one in detail. 07 

  OR  

 (b) What is rain water harvesting? State and explain any one method of rainwater 

harvesting. 

07 

    
Q.3 (a) Find average rainfall for a rectangular land area PQRS of 60km x 40km size. 

Precipitation at P,Q,R and S are 26cm, 24cm, 22cm and 24cm respectively. 

Use any two methods. 

07 

 (b) Enlist and explain the zone of underground water with neat sketch. 07 

  OR  

Q.3 (a) Define waterlogging. State causes of waterlogging. 07 

 (b) State the advantages and disadvantages of sprinkler irrigation system.  07 

    
Q.4 (a) Explain classification of soil water with neat sketch.  07 

 (b) The rainfall rates of 30 minutes period are recorded as follows: 

2.5,2.5,10,7.5,1.25,1.25,5 cm/hr. If ǿindex =3.1 cm/hr, find the net value of 

runoff in cm., Windex and total rainfall. 

 

07 

  OR  

Q. 4 (a) Enlist the method of rain water harvesting and explain any one of them. 07 

 (b) Define aquifer. Explain confined aquifer with neat sketch. 07 

    
Q.5 (a) Write the remedial measure to control sea water intrusion. 07 

 (b) List the points to be kept in mind while selecting the site for rain gauge station 

and classify the type of rain gauges. 

07 

  OR  

Q.5 (a) Write characteristic of good watershed. 07 

 (b) Design the check dam for the data given below. 

Depth of water = 18m 

Density of concrete = 2.4m 

Max. compressive strength in concrete = 280t/m2 

07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ જ સંત્તી વ્મલસ્થાનભા ંગભે તે સાત તજજ્ઞ સસં્થાઓન  ંપ્રદાન સભજાલો.  ૦૭ 

 બ સયેયાળ લયસાદની જ દી જ દી ગણતયીની યીતો જણાલો.  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ જવલજ્ઞાનની વ્માખ્મા આી જચક્ર આક્રુતી દોયી સભજાલો.    ૦૭ 

 બ અલાહને અસય કયતા રયફો રખો અને કોઇ એક સભજાલો.  ૦૭ 

  અથવા  

 બ લયસાદના ંાણીનો સચંમ એટરે શ ? લયસાદના ાણીના સચંમની યીતો રખો 
અને કોઇણ એકયીત સભજાલો.  

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ જભીનના ં રફંચોયસ ટ ંકડા PQRSન  ંભા 60km x 40km છે. તથા  P,Q,R અને  

S ય નોધલાભા ંઆલેર લયસાદ 26cm, 24cm, 22cm અને 24cm છે. કોઇ ણ 
ફે યીતનો ઉમોગ કયી સયેયાસ લયસાદ ગણો.  

૦૭ 

 બ ભ ગબભ જના વલસ્તાય રખો અને આક્રુતી દોયી સભજાલો.  ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ જગ્રસનની વ્માખ્મા આો. જગ્રસન થલાના કાયણોની ચચાભ કયો.  ૦૭ 

 બ ફંલાયા વસિંચાઇ ધ્ધવતના ંપામદા તથા ગેયપામદા જણાલો.  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ મ્ર દાજન  ંલગીકયણ આક્રુતી દોયી સભજાલો.  ૦૭ 

 બ દય ત્રીસ વભવનટના અંતયે નોધામેર લયસાદનો દય નીચે પ્રભાણે છે. 
2.5,2.5,10,7.5,1.25,1.25,5 સે.ભી./ કરાક જો ǿindex =3.1 સે.ભી./ કરાક હોમ તો 
અલાહ , ક ર લયસાદ અને Windex  ળોધો.  

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ લયસાદના ાણીના સચંમની યીતો રખી કોઇણ એક સભજાલો.  ૦૭ 

 બ એક્લીપય ની વ્માખ્મા આો.સ્લચ્છ આક્રુવત સાથે ફવંધમાય એક્લીપય ન  ંલણભન 
કયો.  

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ દરયમાના ંાણીના અંતબેદનને ભમાભરદત કયલાના ગરા જણાલો.  ૦૭ 

 બ વ્ર ષ્ટીભાક સ્ટેળન ભાટેન  ં સ્થ સદં કયતી લખ્તે ધ્માનભા ંયાખલાના મ દ્દાઓ 
જણાલો. અને વ્ર ષ્ટીભાકોના પ્રકાયન  ંલગીકયણ રખો.  

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ સાયા લોટયળેડની રાક્ષણણકતા જણાલો.  ૦૭ 

 બ નીચે આેર વલગત ઉયથી ચેકડેભની રડઝાઇન સાથેનો સ્કેચ દોયો.  
૧) ઉયલાસભા ંાણીની ઉડાઇ ૧૮ ભી.  
૨) કોક્રીટની વલવળષ્ટ ઘનતા ૨.૪  
૩) કોક્રીટભા ભહતભ દાફ પ્રવતફ ૨૮૦ ભે. ટન / ભી૨  

૦૭ 
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