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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER – I  EXAMINATION –WINTER - 2018 

 

Subject Code:3300003 Date: 05-01-2019     

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. Explain the term “Acid Rain”.  

 ૧. તેજાબી વર્ ા સમજવો.  

 2. Define Food Chain with a suitable example.  

 ૨. પોર્ણકડી ને યોગ્ય ઉદ હરણ સ થ ેવ્યખ યીત કરો.   

 3. Define Biodiversity.  

 ૩. જૈવ વૈવવધ્ય ની વ્ય ખ્ય  આપો.   

 4. Give the classification of Natural Resources.  

 ૪. પ્ર કૃવતક સાંપવત ન ાં વર્ગીકરણ કરો.   

 5. State the function of Anemometer and Wind Vane in a wind turbine.  

 ૫. એનીમોમીટર અને વવન્ડ વેન ન ાં ક યા લખો.      

 6. Write the advantages of Wind Farms.  

 ૬. વવન્ડ ફ મા ન  ફ યદ ઓ જણ વો.   

 7. List the Types of Solar Radiation.  

 ૭. સોલર રડીયેશન ન  પ્રક ર જણ વો.   

 8. Write the applications of Solar Energy.  

 ૮. સોલર એનર્જીન  ઉપયોર્ગો લખો.   

 9. State the characteristics of Biomass.  

 ૯. બ યોમ સની લ ક્ષણીકત ઓ જણ વો.    

 10. Differentiate between Seismograph and Seismogram.  

 ૧૦. વસસ્મોગ્ર ફ તથ  વસસ્મોગ્ર મ નો તફ વત લખો.     

    
Q.2 (a) List the Component parts of Environment and explain Lithosphere in detail. 03 

પ્રશ્ન. ર (અ) પય ાવરણ ન  ઘટકો જણ વો તથ  મૃદ વરણ વવસ્તૃત મ ાં સમજવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) Write a short note on Green House Gases. 03 

 (અ)  ગ્રીન હ ઉસ વ ય ઓ પર ટ ાંક નોંધ લખો.  ૦૩ 

 (b) Draw and explain the Hydrologic Cycle. 03 

 (બ) જલીય ચક્ર યોગ્ય આકૃવત દોરી સમજવો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Write the Principles for Sustainable Development. 03 
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 (બ) ટક વ વવક સ મ ટેન  વસદધ ાંતો લખો. ૦૩ 

 (c) Define Energy Conservation and write the Needs for Energy Conservation. 04 

 (ક) ઉજાાસાંચય ની વ્ય ખ્ય  આપો તથ  તેની જરૂરીય ત લખો.   ૦૪ 

  OR  

 (c)  Enlist the types of Environmental Pollution and give the effects of Air 

Pollution. 
04 

 (ક) પય ાવરણીય પ્રદ ર્ણ ન  પ્રક રોની ય દી બન વો તથ  તેની હવ  ન  પ્રદ ર્ણ પર થતી અસર જણ વો. ૦૪ 

 (d)  Give the comparison between Horizontal Axis and Vertical Axis wind mills. 04 

 (ડ) આડી ધરીવ ળી તથ  ઊભી ધરીવ ળી પવનચક્કી ની સરખ મણી કરો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain the principle and list the components of Horizontal Axis Wind 

Turbine. 
04 

 (ડ) હોરરઝોન્ટલ એવક્સસ વવન્ડ ટબ ાઈન નો ક યાવસદધ ાંત સમજવો તથ  તેન  ભ ર્ગો ની ય દી બન વો.      ૦૪ 

    
Q.3 (a) Mention the uses of Wind Maps and Wind Data Tables. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) વવન્ડ મેપ અને વવન્ડ ડેટ  ટેબલ ન  ઉપયોર્ગો જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain the Control System of Large Sized Wind Turbines. 03 

 (અ) મોટી સ ઈઝન  વવન્ડ ટબ ાઈનની કન્રોલ વસસ્ટમ સમજાવો.     ૦૩ 

 (b)  Give the Classification of different types of Wind Turbines. 03 

 (બ) જ દી જ દી જાતન  વવન્ડ ટબ ાઈનન ાં વર્ગીકરણ કરો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Write the steps for Fuel Saving in a Boiler. 03 

 (બ) બોઈલરમ ાં ઈંધણની બચત કરવ ન ાં પર્ગલ  લખો.   ૦૩ 

 (c) Explain Savonious wind mill with a neat sketch. 04 

 (ક) સ્વચ્છ આકૃવત દોરી સેવોવનયસ વવન્ડ ટબ ાઈન સમજાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) State and explain the Principles for the measurement of Solar Radiation. 04 

 (ક) સોલર રેરડયેશન મ પવ ન  વસદધ ાંતો લખો અને સમજાવો.  ૦૪ 

 (d) Write the advantages and disadvantages of Biogas. 04 

 (ડ) બ યોર્ગેસ ન  ફ યદ  તથ  ર્ગેરફ યદ  લખો. ૦૪ 

  OR  

 (d) Explain the working of Liquid Flat Plate Collector with a neat sketch. 04 

 (ડ) સ્વચ્છ આકૃવત દોરી પ્રવ હી ફ્લેટ પ્લેટ કલેક્ટરની ક યાપધ્ધવત સમજાવો.   ૦૪ 

    
Q.4 (a) Define Biomass and state the different sources of Biomass. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) બ યોમ સ ની વ્ય ખ્ય  આપો તથ  તેન  સ્રોતો જણ વો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain the principle of Photovoltaic Cell. 03 

 (અ) સોલર ફોટોવોલ્ટેઇક સેલનો વસદધ ાંત સમજાવો.    ૦૩ 

 (b) Explain the working of Eppley Pyranometer with a neat sketch. 04 

 (બ) સ્વચ્છ આકૃવત દોરી એવપ્લ પ યરેનોમીટરની ક યાપધ્ધવત સમજાવો.     ૦૪ 

  OR  

 (b) Mention the general instructions of protection of the people during 

Earthquake. 
04 

 (બ) ધરતીકાંપ દરવમય ન મન ષ્યન  બચ વ મ ટેની સ મ ન્ય સૂચન ઓ લખો. ૦૪ 

 (c) Explain in detail the working principle and construction of a Biogas Plant. 07 
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 (ક) બ યોર્ગેસ પ્લ ન્ટનો ક યાવસદધ ાંત તથ  રચન ની વવર્ગતો સમજાવો.  ૦૭ 

    
Q.5 (a) Give the types of Seismic waves and explain any one in detail. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ભૂકાંપીય તરાંર્ગો ન  પ્રક ર લખી કોઈ એક ને વવર્ગતે સમજાવો.  ૦૪ 

 (b) List and explain the Types of Flood. 04 

 (બ) પૂરન  પ્રક રો લખી ને સમજાવો.  ૦૪ 

 (c) Explain: How does a Cyclone originate. 03 

 (ક) વ વ ઝોડ નો ઉદભવ કેવી રીતે થ ય છે તે વણ ાવો.   ૦૩ 

 (d) Describe the causes and effects of Deforestation. 03 

 (ડ) વન ઉન્મૂલનન ાં ક રણો તથ  અસરો જણ વો. ૦૩ 

 

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


