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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – I (NEW) • EXAMINATION – SUMMER - 2018 

 

Subject Code: 3300003                                                      Date: 30-May-2018 

Subject Name: ENVIRONMENT CONSERVATION & HAZARD MANAGEMENT 

Time:10:30 AM TO 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. 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  Answer any seven out of ten. દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. 14 

 1. Define the terms: Ecology & Ecosystem.  

 ૧. વ્ય ખ્ય  આપો : ઇકોલોજી અને ઇકોસસસ્ટમ.  

 2. List air pollutants.  

 ૨. હવ ન  પ્રદૂષકોની ય દી બન વો.   

 3. List out the Objectives of Afforestation.   

 ૩. વનીકરણન ાં મખુ્ય હતેઓુની ય દી બન વો.   

 4. Explain the Energy Conservation Principle.   

 ૪. ઊર્જા સાંચયનો સસધ્ ાંત સમર્જવો.  

 5. List out the Wind Measuring Instruments.   

 ૫. પવન મ પવ ન ાં સ ્નોની ય દી બન વો.  

 6. Explain the Aerodynamic principle of Wind Turbine.  

 ૬. સવન્ડ ટબ ાઇન મ ટે એરોડ યનેસમક સસધ્ ાંત સમર્જવો.   

 7. What is solar constant?  

 ૭. સોલર અચળ ાંક એટલ ેશ?ુ   

 8. List out the Types of Solar Cell.  

 ૮. સોલર સેલ ન ાં પ્રક રોની ય દી બન વો.   

 9. What is Energy Plantation?   

 ૯. એનજી પ્લ ન્ટેશન એટલ ેશ?ુ   

 10. Define the terms: Earthquake & Epicenter.  

 ૧૦. પદોની વ્ય ખ્ય  આપો : ્રતીકાંપ (ભકૂાંપ)  અને ્રતીકાંપ (ભકૂાંપ)ન ુ કેન્ર.   

    
Q.2 (a) What is the Greenhouse effect and its impact on environment? 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ગ્રીન હ ઉસ અસર એટલ ેશ?ુ તેની પય ાવરણ પર શ ુઅસર છે?  ૦૩ 

  OR  

 (a) Write short note on Acid rain. 03 

 (અ) એસીડ વષ ા (તેર્જબ વષ ા)  પર ટૂાંકનોં્ લખો.   ૦૩ 

 (b) Explain the necessity of Public Awareness about Environment Protection. 03 

 (બ) પય ાવરણ બચ વવ  મ ટે લોક ર્જગસૃતની જરૂરરય ત સમર્જવો.  ૦૩ 

  OR  
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 (b) Explain Sustainable Development. 03 

 (બ) ટક ઉ (સશક્ત) સવક સ સમર્જવો.  ૦૩ 

 (c) Distinguish between Conventional and Non-Conventional sources of energy. 04 

 (ક) પરાંપર ગત અને અને બબન- પરાંપર ગત ઊર્જા સ્ત્રોતો વચ્ચે તફ વત જણ વો.   ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain the Recycling and Reuse of Solid Waste.  04 

 (ક) ઘન કચર ની પનુ: પ્રરિય  અને પનુ: ઉપયોગ સમર્જવો.  ૦૪ 

 (d) Give the Classification of Wind Turbine.  04 

 (ડ) સવન્ડ ટબ ાઈનનુાં વગીકરણ કરો.   ૦૪ 

  OR  

 (d) Give the Comparision between various Types of Electrical Generators used in 

Wind Turbine.  

04 

 (ડ) સવન્ડ ટબ ાઇનમ ાં વપર ત  સવસવ્ પ્રક રન ાં ઇલેક્ટ્ક્િક્લ જનરેટરો વચ્ચેની 
સરખ મણી કરો. 

૦૪ 

    
Q.3 (a) List out the advantages and disadvantages of Wind Power Plant. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) સવન્ડ પ વર પ્લ ન્ટન ાં ફ યદ ઓ અને ગેર-ફ યદ ઓની ય દી બન વો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) List the advantages of a wind mill and give the applications of a wind mill. 03 

 (અ) સવન્ડ સમલન ાં ફ યદ ઓની ય દી બન વો. અને સવન્ડ સમલન ાં ઉપયોગો જણ વો.  ૦૩ 

 (b) Draw and explain schematic diagram of Wind Power Plant.  03 

 (બ) સવન્ડ પ વર પ્લ ન્ટનો પધ્સતસરનો ડ ય ગ્ર મ દોરો અને સમર્જવો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Write short note on energy conservation in vehicles. 03 

 (બ) વ હનોમ ાં ઊર્જા બચત સવશે ટૂાંકનોં્ લખો. ૦૩ 

 (c) Write Short note on Darrieus rotor type Wind Turbine.  

 

04 

 (ક) ડેરરયસ રોટર પ્રક રન ાં સવન્ડ ટબ ાઈન પર ટૂાંકનોં્ લખો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain the construction of solar cell and operating principle of it.  04 

 (ક) સોલર સેલન ુબા્ં  રણ અને તેનો ક યા સસધ્ ાંત સમર્જવો.  ૦૪ 

 (d) Give the Comparision between Aerobic Digestion and Anaerobic Digestion.  04 

 (ડ) એરોબબક ડ યજેશન અને એનેએરોબબક ડ યજેશન વચ્ચેની સરખ મણી કરો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Write short note on Solar cooking. 04 

 (ડ) સોલર કુકીંગ પર ટૂાંકનોં્ લખો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) List out the factors to be considered while selecting the site for Biogas Plant.  03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) બ યોગેસ પ્લ ન્ટ મ ટેન ાં સ્થળની પસાંદગી કરતી વખતે ધય નમ ાં લેવ ત  
પરરબળોની ય દી બન વો.  

૦૩ 

  OR  

 (a) What is Liquid Flat Plate Collector?  03 

 (અ) પ્રવ હી ફ્લેટ પ્લેટ ક્લેક્ટર શ ુછે?  ૦૩ 

 (b) Explain pyranometer with neat sketch.  04 

 (બ) સ્વચ્છ આકૃસત સ થે પ યરેનોમીટર સમર્જવો.  ૦૪ 

  OR  
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 (b) How forecasting of earthquake is done?  04 

 (બ) ્રતીકાંપ (ભકૂાંપ) ની આગ હી કેવી રીતે કરવ મ  આવે છે?  ૦૪ 

 (c) Explain construction and working of Floating Gas Holder Type Biogas Plant 

with sketch in detail.  

07 

 (ક) ફ્લોરટિંગ ગેસ હોલ્ડર પ્રક રન  બ યોગેસ પ્લ ન્ટની રચન  અને ક યા આકૃસત સ થે 
સસવસ્ત ર સમર્જવો.  

૦૭ 

    
Q.5 (a) List out the General Instructions to People During Flood.  04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) પરૂ દરસમય ન લોકોન ેઆપવ ની સ મ ન્ય સચૂન ઓની ય દી બન વો.   ૦૪ 

 (b) Draw a neat sketch of seismograph instrument and explain its components. 04 

 (બ) ્રતીકાંપ (ભકૂાંપ) મ પક યાંત્ર (સસસ્મોગ્ર ફ)ની સ્વચ્છ આકૃસત દોરી અને તેન  ભ ગો 
સમર્જવો.  

૦૪ 

 (c) List out the Effects of earthquakes.  03 

 (ક) ્રતીકાંપ (ભકૂાંપ)ની અસરોની ય દી બન વો.  ૦૩ 

 (d) Write short note on Urbanization.  03 

 (ડ) શહરેીકરણ પર ટૂાંકનોં્ લખો. ૦૩ 

 

************ 


