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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
Diploma Engineering - SEMESTER–I • EXAMINATION – SUMMER • 2014 

Subject Code: 3300003 Date: 23-06-2014        

Subject Name: Environment Conservation and hazard Management 
Time: 02:30 TO 05:00       Total Marks: 70 

Instructions: 

1. Attempt any five questions. 

2. Make Suitable assumptions wherever necessary.  

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. Use of programmable and 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. 14 

 1. List issues related to environment due to development of engineering 

activities.   

 

 2. List components of environment.     

 3. Write short note on Food chain.  

 4. List air pollutants.  

 5. Define renewable source of energy and list them.   

 6. Give advantages of waste recycling.  

 7. State the name of various types of solar radiations.  

 8. Give classification of Biogas plants.  

 9. Define Earthquake and Hypo-centre.    

 10. Write short note on Tsunami.  

    
Q.2 (a) Write short note on Green house effect. 03 

  OR  

 (a) Write short note on Acid rain. 03 

 (b) Explain Noise pollution. 03 

  OR  

 (b) What are the effects of noise pollution? 03 

 (c) What is energy conservation? Why it is needed? 04 

  OR  

 (c) Explain the needs of Renewable energy. 04 

 (d)      How fuel efficiency can be increased while using vehicle? 04 

  OR  

 (d) Explain Horizontal axis Wind turbines.  04 

    
Q.3 (a) Write short note on Air pollution.  03 

  OR  

 (a) Explain Liquid flat plate collector with sketch. 03 

 (b) Explain Wind farms. 03 

  OR  

 (b) Give advantages of wind farms. 03 

 (c) Write short note on Solar cooking. 04 
  OR  

 (c) Explain effects of atmosphere on solar radiations. 04 

 (d) Explain causes of Earthquake. 04 

  OR  

 (d) Write short note on Seismographs. 04 

    
Q.4 (a) Explain different types of Earthquake. 03 
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  OR  

 (a) Write short note on Richter scale. 03 

 (b) Write short note on Cyclone. 04 

  OR  

 (b) Write short note on Flood. 04 

 (c) Explain basic functions of disaster management department.  07 

    
Q.5 (a) Give adverse effect of radiation.  04 

 (b) Give difference between Horizontal axis wind mill and Vertical axis wind 

mill. 

04 

 (c) State advantages of Biomass. 03 

 (d) Write short note on Urbanization.   03 
 

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

 

ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧  દશભ ાંથી કોઇણ સ તન  જવ ફ આો. ૧૪ 

 ૧. એન્જજનીમયીગ ક ભ ને ક યણે યીમ વયણ ભો થત  ઇસ્ય ુની મ દી ફનવો.    

 ૨. યીમ વયણ ન  ધટ્કો ની મ દી આો.  

 ૩. ફુડ ચેઇન ય ટુક્નોધ રખો.   

 ૪. હવ ન  પ્રદુષકો ની મ દી આો.  

 ૫. પનુ પ્ર પ્મ એનજી સોસસ ની વ્મ ખ્મ  આો અને  મ દી આો.    

 ૬. વેસ્ટૅ યીસ મકરીગ ન  પ મ દ  જણ વો.   

 ૭. સોરય યેડીમેસન ન  પ્રક ય ન  ન ભ આો.    

 ૮. ફ મોગેસ પ્ર ાંટ ન ુવયગીકયણ આો.  

 ૯. ધયતી કાં અને હ ઇો સેંટય ની વ્મ ખ્મ  આો  

 ૧ ત્સનુ ભી ય. ટુક્નોધ રખો.  

    
પ્રશ્ન. ર અ ગ્રીન હ ઉસ ની અસય ય ટુક્નોધ રખો. ૦૩ 

  અથવ   

 અ એસીડ વયસ દ  ય ટુક્નોધ રખો ૦૩ 

 ફ અવ જ ન ુપ્રદુષણ સભજાવો. ૦૩ 

  અથવ   

 ફ અવ જ ન  પ્રદુષણ ની અસયો શ ુછે? ૦૩ 

 ક શક્ક્ત સાંચમ શ ુછે? તે કેભ જરુયી છે?   ૦૪ 

  અથવ   

 ક પનુ :પ્ર પ્મ એનયજી જરુયીમ ત જણ વો. ૦૪ 

 ડ  વ હન ચર વત  હોમ ત્મ યે ઓઇર ની ક ય્રક્ષભત  કેવી યીતે વધ યી શક મ? ૦૪ 

   અથવ   

 ડ  હોયીજ ાંટર એક્ષીસ વીંડ ટયફ ઇન સભજાવો.    ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ હવ  હવ  ન ુપ્રદુષણ સભજાવો ૦૩ 
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  અથવ   

 અ પ્રવ હી ફ્રેટ પ્રેટ કરેકટય આક્રુતત સ થે સભજાવો. ૦૩ 

 ફ વીંડ પ મ્ર  સભજાવો. ૦૩ 

  અથવ   

 ફ વીંડ પ મ્ર  ન  પ મદ  જણ વો. ૦૩ 

 ક સોરય કુકીગ ય ટુક્નોધ રખો ૦૪ 

  અથવ   

 ક સોરય યેડીમેશન ય વ ત વયણ ની અસયો જણ વો. ૦૪ 

 ડ ધયતી કાં ન  ક યણો જણ વો   ૦૪ 

  અથવ   

 ડ સીસ્ભોગ્ર પ  ય ટુક્નોધ રખો ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ ધયતી કાં ન  પ્રક ય સભજાવો. ૦૩ 

  અથવ   

 અ યીચય સ્કેર ય ટુક્નોધ રખો. ૦૩ 

 ફ સ મક્રોન ય ટુક્નોધ રખો. ૦૪ 

  અથવ   

 ફ પયુ ય ટુક્નોધ રખો. ૦૪ 

 ક ડીજાસટય ભેનેજભેંટ તવબ ગ ન ુફેજીક ક ભ સભજાવો.  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ યેડીમેશન ની ખય ફ અસયો સભજાવો. ૦4 

 

       
      

ફ 

 
ક 

ડ 

 

હોયીજ ાંટર એક્ષીસ વીંડ ભીર અને વયટીકર એક્ષીસ વીંડ ભીર નો તપવત 
રખો. 

  ફ મો ભ સ ન  પ મદ  સભજાવો.                                                                                           
  શહયેીકયણ ય ટુક્નોધ રખો                                                    

  

 ૦4 
 
 03 
 03 

 

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


