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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

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

 

Subject Code:350604 Date: 31-05-2014 

Subject Name: Water Supply and Sanitary Engineering  

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 the importance and necessity of Water Supply & Sanitary Engineering. 07 

 (b) What is the population fore casting? List the various methods of it and explain 

any one. 
07 

    
Q.2 (a) Differentiate between slow sand and rapid sand filter. 07 

 (b) Population of a city at the end of decades is given in the table given below. 

Year                                      1910                   1920   1930 1940 1950 

Population         4,00,000       5,05,000     6,25,000 7,45,000 8,10,000        

Calculate population at the end of decade 1960 and 2000 using arithmetical 

increase method. 

07 

  OR  

 (b) List out the various Physical Tests of water and explain any one in detail. 07 

    
Q.3 (a) Draw a complete layout of water treatment plant. 07 

 (b) Explain softening of potable water. Explain Zeolite softening process of water. 07 

  OR  

Q.3 (a) Draw a line diagram of sewage treatment plant, explain Activated sludge 

process. 
07 

 (b) Differentiate between conservancy system and water carriage system of sewage 

collection. 

07 

    
Q.4 (a) Describe B. O. D. test and importance of B. O. D. in sewage treatment. 07 

 (b) Draw a neat sketch of “Drop manhole” and explain its working 07 

  OR  

Q. 4 (a) Define the following terms: (1)Sewage   (2)Sullage   (3)Sewerage  (4)Sewer 
(5)Garbage (6)Ph value (7)M.P.N. 

07 

 (b) Explain with sketch (i) DO sag curve (ii)  Septic tank 07 

    
Q.5 (a) Explain the working of an Oxidation pond. 07 

 (b) Enlist sewer joints and explain any two in detail with neat sketch. 07 

  OR  

Q.5 (a) (i) State the job functions of maintenance in charge of sewerage system. 

(ii) Write notes on Aqua privy. 
07 

 (b) Describe the Utilization and Management of Solid Waste. 07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ લોટય સપુ્રામ અન ેવેનેટયી એન્જજનીમયીઁગ નો ભશત્લ અન ેજરુરયમાત વભજાલો. ૦૭ 

 બ લસ્તીની આગાશી શ ુછે ? તેની જુદી જુદી યીતોની માદી આી કોઇ ણ એક 
વભજાલો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ ભદઁ યેતી ગાણ અને ળીઘ્ર યેતી ગાણ લચ્ચેનો તપાલત વભજાલો. ૦૭ 

 બ કોઈ એક ળશય ની લસ્તી દ્શ્કાના અઁતે નીચ ેટેફરભા દ્રળવ્મા મજૂફ છે. 
Year                                      1910                   1920   1930 1940 1950 

Population         4,00,000       5,05,000     6,25,000 7,45,000 8,10,000        

ગણીતીમ લધાયાની યીતના ભદદ થી દળક 1960 તથા 2000 ના અઁત ે લસ્તી 
ગણો. 

૦૭ 

  અથવા  

 બ ાણીના વલવલધ બૌવતક યીક્ષણોની માદી ફનાલી ગભે તે એક વલે વલગતલાય 
રખો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ ાણીના ટ્રીટભેઁટ પ્રાટઁની સ્લચ્છ આક્રુવત દોયો. ૦૭ 

 બ ાણીન ુમ્રદુુકયણ એટર ેશ?ુ અને તેની ઝીઓરાઇટ પ્રરિમા સ્લચ્છ આક્રુવત વાથ ે
વભજાલો. 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ સએુઝ ટ્રીટભેઁટ પ્રાટઁની યેખાક્રુવત દોયો. એક્ટીલેટેડ વરઝ પ્રોળેવ વભજાલો. ૦૭ 

 બ વીલીઝ ક્રેક્ળન ભાટેની કોઁઝલેવી વીસ્ટભ તથા લોટય કેયેઝ વીસ્ટભ લચ્ચેનો 
બેદ જણાલો. 

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ફી.ઓ.ડી યીક્ષણ વભજાલો. અને સએુઝ ઉચાયભા ઁતેનો ભશત્લ જણાલો. ૦૭ 

 બ ડ્રો ભેંનશોર ની આક્રુવત દોયી તેની કામયયચના વભજાલો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ વભજાલો. (૧) સએુુઝ   (૨)વરેઝ    (૩)વીલયેઝ     (૪)વીલય     (૫)ગાફેજ 
(૬)ી.એચ. લેલ્ય ુ   (૭)એભ.ી.એન. 

૦૭ 

 બ DO sag લિ અને વેપ્ટીક ટાકીઁન ેઆક્રુવત વરશત વભજાલો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ ઓક્વીડેળન ોજડની કામયયચના વભજાલો. ૦૭ 

 બ વીલય ાઇના જોઇંજટ જ્ણાલીને કોઇણ ફે સ્લચ્છ આક્રુવત વરશત વભજાલો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ (i) ગટય ધ્ધવત ના ભયાભત ઇનચાર્જ નો કામય જણાલો. 
(ii) એકલા પ્રેલી ઉય ટઁુક નોઁધ રખો. 

૦૭ 

 બ ઘન કચયાન ુવ્મલવથાન અને તેની ઉમોગીતા વલે વભજાલો. ૦૭ 
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