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Instructions:
1.
Attempt all questions.
2.
Make Suitable assumptions wherever necessary.
3.
Figures to the right indicate full marks.
4.
Use of programmable & Communication aids are strictly prohibited.
5.
Use of only simple calculator is permitted in Mathematics.
6.
English version is authentic.

Q.1
1.
૧.
2.
૨.
3.
૩.
4.
૪.
5.
૫.
6.
૬.
7.
૭.
8.
૮.
9.
૯.
10.
૧૦.
Q.2
પ્રશ્ન. ર

Answer any seven out of ten. દશમ થ
ાં ી કોઇપણ સ તન જવ બ આપો.
Define transition curve and super elevation.
સાંક્રમણ વળ ક અને સુપર એલીવેસન ની વ્ય ખ્ય આપો.
Draw sketch of sight distance at intersection.
ચ ર રસ્ત પર ન સ ઇટ ડિસ્ટન્સ ની આકૃતત દોરો.

14

Write the name of method for soil-stabilization.
મ ટી સ્થ યીકરણ ની પદ્ધતત ન ન મ લખો.
Draw sketch of cross section of flexible pavement.
નમ્ય ફરશબાંધી ન આળ છે દ વ ળી આકૃતત દોરો.
Write the full name of VOC and PPP.
VOC અને PPP નુાં આખુાં ન મ લખો.
Write difference between shallow foundation and deep foundation.
છીછર પ ય અને ઉંિ પ ય વચ્ચે નો તફ વત લખો.
Define Economic Span for bridge.
બ્રિજ મ ટે ન આતથિક ગ ળ ની વ્ય ખ્ય આપો.
Write difference between abutment and pier.
એબટમેન્ટ અને તપયર વચ્ચે નો તફ વત લખો.
Define afflux and free board.
એફ્લક્ષ અને ફ્રીબોિડ ની વ્ય ખ્ય આપો.
Draw sketch of surface drainage system on urban roads.
શહેરી રોિ ન સપ ટી પર ની ગટર વ્યવસ્થ મ ટે ની આકૃતત દોરો.

(a) Write difference between flexible and rigid pavement.
(અ) નમ્ય અને સખત ફરશબાંધી વચ્ચે નો તફ વત લખો.

03
૦૩

OR
(a) What are the various factors to be considered in pavement design? Discuss the 03
significance of each.
(અ) ફરશબાંધી ની િીઝ ઈન કરતી વખતે ધ્ય ન મ ાં લેવ ત અલગ અલગ પડરબળો ૦૩
(b)

કય છે ? અને દરે ક નુાં મહત્વ સમજાવો.
Explain PIEV theory.
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(બ)
(b)
(બ)
(c)
(ક)

પી આઈ ઈ વી થીયરી સમજાવો.

૦૩

OR
Explain ruling, maximum and exceptional gradients. Specify the values 03
recommended by IRC for plains & hill.
રુબ્રલિંગ, મહત્તમ અને અસ ધ રણ ઢ ળ સમજાવો. સપ ટ અને પવડતી તવસ્ત ર મ ટે ૦૩
ની સ્પષ્ટ મ ૂલ્ય આઇ.ર.સી દ્વ ર કરે લ ભલ મણ પ્રમ ણે જણ વો.
Define camber. What are the objects of camber? Specify the recommended 04
ranges of camber for earth road.
આળો ઢ ળ ની વ્ય ખ્ય આપો. આળો ઢ ળ ન હેત ુ શુ ાં છે . મ ટી ન રોિ મ ટે ની ૦૪
રેં જ સ્પષ્ટ કરો.

(c)
(ક)
(d)
(િ)

(d)

(િ)

OR
Briefly outline the main features of various road patterns commonly in use. 04
Explain with sketches the star & grid pattern.
સ મ ન્ય રીતે વપર શ મ ાં આવત અલગ અલગ રોિ પેટનડ ન મુખ્ય લક્ષણો ૦૪
ટૂકમ ાં વણડવો. સ્ટ ર અને ગ્રીિ પેટનડ આકૃતત સહ સમજાવો.
Draw the typical cross-section of the road in embankment and explain any one 04
geometric elements to be considered in highway design.
એંબેંકમેન્ટ પર ન રોિ નો આળો છે દ દોરો અને હ ઇવે ડિઝ ઈન ને ધ્ય ન મ ાં ૦૪
લઈ કોઈ પણ એક જજઓમેડિક એલીમેન્ટ સમજાવો.
OR
Calculate the extra widening required for a pavement of width 7.0 m on a 04
horizontal curve of radius 200 m if the longest wheel base of vehicle expected
on the road is 6.5 m. design speed is 65 kmph.
રોિ નુાં વધ રે તવસ્તરણ મ ટે ની ગણતરી કરો જેમ ાં વ હન ની મહતમ વ્હીલ બેસ ૦૪
લાંબ ઈ ૬.૫ મી હોય તો ૭.૦ મી પોહળ ઈ વ ળ ફરશબાંધી ન આળ વળ ક
ાં ની
તિજય ૨૦૦ મી છે . િીઝ ઈન સ્પીિ ૬૫ કીમ/અવર છે .

Q.3
પ્રશ્ન. 3

(a) Explain mechanics of soil stabilization.
(અ) મ ટી ની સ્સ્થરત મ ટે ની મેકેનીક્સ સમજાવો.

03
૦૩

OR
(a) Write short notes on “stabilization of black cotton soil”
(અ) “ક ળી મ ટી પર ની સ્સ્થરત ” પર ટૂકનોધ લખો.

03
૦૩

(b)
(બ)

Explain with sketches the methods of controlling seepage flow.
ઝમણ પ્રવ હ ને તનયતિત કરવ મ ટે ની પદ્ધતત આકૃતત સહ સમજાવો.

03
૦૩

(b)
(બ)

OR
Write short notes on “Drainage of hill roads”.
“પવડત રોિ ની ડ્રૈ નેજ” પર ટૂકનોધ લખો.

03
૦૩

(c)
(ક)

Define soil stabilization and write the factors affecting the properties of 04
mechanical stabilized soil.
મ ટી ની સ્સ્થરત પર વ્ય ખ્ય આપો અને ય તિક મ ટી ની સ્સ્થરત ન ગુણધમો ૦૪
પર અસર કરત ાં પડરબળો લખો.

(c)

OR
Discuss the importance of highway drainage and what are the requirements of a
good highway drainage system?
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04

(ક)

હ ઇવે ડ્રૈ નેજ ન મહત્વ તવષે ચચ ડ કરો અને સ રી હ ઇવે ડ્રૈ નેજ તસસ્ટમ ની ૦૪

(d)
(િ)

જરૂડરય ત શુ ાં છે .
Write short notes on “importance of highway economic studies”.
“હ ઇવે અથડશ સ્ત્ર
ાં ન અભ્ય સ નુ ાં મહત્વ” પર ટૂકનોધ લખો.

(d)
(િ)

04
૦૪

OR
What are the factors to be considered for evaluation of vehicle operation cost?
Discuss briefly.
વ હન ની ક મગીરી ન ખચડ નુ ાં મ ૂલ્ય ક
ાં ન મ ટે ધ્ય ને લેવ ત પડરબળો કય છે

04
૦૪

અને તેન ુાં ટૂક મ ાં ચચ ડ કરો.
Q.4
પ્રશ્ન. ૪

(a) Define 1) Linear waterway 2) Scour 3) Length of bridge.
(અ) વ્ય ખ્ય આપો ૧) બ્રલતનયર વોટરવે ૨) સ્ક વર ૩) પુલ ની લાંબ ઈ

03
૦૩

OR
(a) What are the factors affecting selection of a site for bridge.
(અ) પુલ ની સ ઇટ પસાંદગી મ ટે અસર કરત ાં પડરબળો કય છે .

03
૦૩

(b)
(બ)

Define bearing. Enlist various types of bearing for bridges and explain any one 04
with neat sketch.
બેડરિંગ ની વ્ય ખ્ય આપો. પુલ મ ટે ની અલગ અલગ બેડરિંગ જણ વી કોઈ પણ ૦૪
એક આકૃતત સહીત સમજાવો.

Q.5

પ્રશ્ન. ૫

(b)
(બ)

OR
State with neat sketches in details of various types of piers.
અલગ અલગ પ્રક ર ન પીયર તવગતવ ર આકૃતી સહીત સમજાવો.

04
૦૪

(c)
(ક)

Draw various components parts of bridge and write function of each.
પુલ ન અલગ અલગ ભ ગો દોરી અને દરે ક ન ક યો તવશે લખો.

07
૦૭

(a)

The radius of a horizontal circular curve is 100 m. the design speed is 50 kmph 04
and the design coefficient of lateral friction is 0.15.
a) Calculate the superelevation required if full lateral friction is assumed to
develop. b) Calculate the coefficient of friction needed if no superelevation is
provided.
(અ) આળ વતુળ
ડ ક ર વળ ક
ાં ની તિજ્ય ૧૦૦ મી છે . િીઝ ઈન સ્પીિ ૫૦ કીમ/અવર ૦૪
અને લેટરલ ફ્રીક્શન નો િીઝ ઈન ગુણ ક ૦.૧૫ છે .
અ) સાંપ ૂણડ લેટરલ ફ્રીક્શન ની ધ રણ કરી ને સુપર એલીવેશન ની ગણતરી
કરો. બ) સુપર એલીવેશન ન મ ૂકવ મ ાં આવ્યો હોય ત્ય રે જરૂરી લેટરલ
(b)
(બ)

ફ્રીક્શન ની ગણતરી કરો.
Write the causes of defects in bridge and state its remedial measures.
પુલ મ ાં ઉદભવતી ખ મી ઑ લખો અને તેને અટક વવ ન ઉપ યો જણ વો.

04
૦૪

(c)
(ક)

Describe factors affecting the deterioration of bridge structure.
પુલ બ ધ
ાં ક મ મ ાં ઉદભ વતી ખ મીઓ મ ટે અસરક રક પડરબળો વણડવો.

03
૦૩

(d)
(િ)

Write short notes on Bridge foundation
બ્રિજ ન પ ય પર ટૂકનોધ લખો.

03
૦૩
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