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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER-I EXAMINATION –Summer- 2019 

 

Subject Code:3300003 Date: 11-06-2019  

Subject Name: Environment Conservation And 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 Earthquake and Hypo-centre.  

 ૧. ભુકાંપ અને હ ઈપો સેન્ટરની વ્ય ખ્ય  આપો.   

 2. Enlist the reason for cloud burst.  

 ૨. વ દળ ફ ટવ ન  ક રણોની ય દી બન વો.   

 3. Enlist role of disaster management institute during natural disaster.  

 ૩. કુદરતી આપત્તિ દરત્તમય ન આપત્તિ સાંચ લન સાંસ્થ ની ભૂત્તમક ની ય દી બન વો.  

 4. Enlist different types of natural disasters except food and epidemics.   

 ૪. પુર અને રોગચ ળ  ત્તસવ યની કુદરતી આપત્તિની ય દી બન વો.  

 5. Write full form of VAWT and HAWT.  

 ૫. VAWT અને HAWT નુાં પુરાં ન મ લખો.  

 6. Write principal of energy conservation.  

 ૬. ઉર્જા સાંરક્ષણનો ત્તસધ્ ાંત લખો.  

 7. Enlist ill effect of noise pollution.  

 ૭. અવ જન  પ્રદુષણની આડ અસરો લખો.  

 8. Enlist ill effect of land pollution.  

 ૮. જમીનન  પ્રદુષણની આડ અસરો લખો.  

 9. Enlist types of PV solar cells.  

 ૯. PV સોલર શેલન ાં ત્તવત્તવ્ પ્રક ર લખો.  

 10. Enlist name of biomass energy sources.  

 ૧૦. બ યોમ સ ઉર્જાન  સ્રોતન  ન મ લખો.  

    
Q.2 (a) Explain greenhouse effect. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) ગ્રીનહ ઉસ અસર સમર્જવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain food chain.  03 

 (અ) ફૂડ ચેઈન સમર્જવો. ૦૩ 

 (b) Enlist any six slogans for save environment. 03 

 (બ) પય ાંવરણ ને બચ વવ  મ ટેન  કોઇપણ છ સુવ ક્યો લખો. ૦૩ 
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OR 

 

 (b) Explain sustainable development. 03 

 (બ) સસ્ટેનેબલ ડેવલોપમેન્ટ સમર્જવો. ૦૩ 

 (c) Enlist need of renewable energy. 04 

 (ક) પુનઃ પ્ર પ્ય ઉર્જાની જરૂરરય તની ય દી બન વો. ૦૪ 

  OR  

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

 (ક) પરાંપર ગત અને ત્તબન-પરાંપર ગત ઉર્જા સ્રોતો વચ્ચેનો તફ વત જણ વો.  ૦૪ 

 (d) Explain Air Pollution. 04 

 (ડ) હવ નુાં પ્રદુષણ સમર્જવો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Enlist main pollutants of water. Explain in details. 04 

 (ડ) પ ણીન  મુખ્ય પ્રદુષકોની ય દી બન વી તેન ેત્તવસ્ત રથી સમર્જવો. ૦૪ 

    
Q.3 (a) Explain the Recycling and Reuse of Solid Waste.  03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ઘન કચર ની પુનઃ પ્રરિય  અને પુનઃ ઉપયોગ સમર્જવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Write short note on energy plantation. 03 

 (અ) ઊર્જા વનીકરણ ત્તવષે ટુાંકનો્ લખો. ૦૩ 

 (b) Enlist different types of electrical generator used in wind turbine. 03 

 (બ) ત્તવન્ડ ટબ ાઈનમ ાં વપર ત  ત્તવત્તવ્ પ્રક રન  ઈલેક્રીકલ જનરેટરની ય દી બન વો. ૦૩ 

  OR  

 (b) Enlist advantages and disadvantages of wind power plant. 03 

 (બ) ત્તવન્ડ પ વર પ્લ ન્ટન  ફ યદ  અને ગેરફ યદ ની ય દી બન વો. ૦૩ 

 (c) Explain wind power plant with sketch. 04 

 (ક) ત્તવન્ડ પ વર પ્લ ન્ટ આકૃત્તત સ થે સમર્જવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Give the Classification of Wind Turbine.  04 

 (ક) ત્તવન્ડ ટબ ાઈનનુાં વગીકરણ કરો. ૦૪ 

 (d) Enlist the uses of wind mill and wind tables. 04 

 (ડ) ત્તવન્ડ ત્તમલ અને ત્તવન્ડ ટેબલન ાં ઉપયોગની ય દી બન વો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain types of wind map. 04 

 (ડ) ત્તવન્ડ મેપન ાં પ્રક રો સમર્જવો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain construction of solar cooker with neat sketch. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) સોલર કુકરની રચન  આકૃત્તત દોરી સમર્જવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) List the advantages of flat plate collector.  03 

 (અ) ફ્લેટ પ્લેટ કલેક્ટરન ાં ફ યદ ની ય દી બન વો.  
 
 
 
 

૦૩ 
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 (b) Write advantages and disadvantages of Photo Voltaic Technology.  04 

 (બ) ફોટો વોત્તતતક ટેકનોલોજીન ાં ફ યદ  અને ગેરફ યદ  લખો. ૦૪ 

  OR  

 (b) Explain construction of solar water heater with neat sketch. 04 

 (બ) સોલર વોટર હીટરની રચન  આકૃત્તત દોરી સમર્જવો. ૦૪ 

 (c) Explain construction and working of Biogas plant.  07 

 (ક) બ યોગેસ પ્લ ન્ટનુાં બ ાં્ક મ અને ક મ સમર્જવો.  ૦૭ 

    
Q.5 (a) Write short note on Epidemics.  04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) રોગચ ળો પર ટુાંકનો્ લખો. ૦૪ 

 (b) Write short note on flood.  04 

 (બ) પુર પર ટુાંકનો્ લખો. ૦૪ 

 (c) Draw a neat sketch of seismograph instrument and explain its components.  03 

 (ક) સીસ્મોગ્ર ફ સ ્નની સ્વચ્છ આકૃત્તત દોરી અને તેન  ભ ગો સમર્જવો.  ૦૩ 

 (d) List precautions to be taken during and after earthquakes. 03 

 (ડ) ભુકાંપ થતો હોય તે દરત્તમય ન અને ત્ય રબ દ સ વચેતીન  પગલ  બત વો.  ૦૩ 

 

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


