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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER–I/II •EXAMINATION–SUMMER - 2017 

 

Subject Code: 3300003                                                         Date:16- 06-2017      

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. State the different types of biomass energy sources.  

 ૧. જુદ  જુદ  પ્રક ર ન  બ યોમ સ એનજીન  ઉદગમો લખો.   

 2. Define Environment and list its components.  

 ૨. પય ાવરણ ની વ્ય ખ્ય  આપો અને તેન  ઘટકો લખો.   

 3. State the components of ecosystem.  

 ૩. ઇકો સસસ્ટમ ન  ઘટકો લખો.   

 4. State advantages of wind energy.  

 ૪. પવન ઉર્જા ન  લ ભ લખો.   

 5. Write 4 renewable sources of energy.  

 ૫. પનુઃપ્ર પ્ય ઊર્જાન  ૪ સ્ત્રોત જણ વો.   

 6. Enlist Different natural Disasters.  

 ૬. સવસવધ કુદરતી આપસિઓ જણ વો.   

 7. State examples of biotic resources.  

 ૭. જૈસવક સાંસ ધનોન  ઉદ હરણો આપો.   

 8. State types of solar radiations.  

 ૮. સૌર કકરણોન  પ્રક રો લખો.   

 9. State various uses of wind mills.  

 ૯. પવન ચક્કી ન  સવસવધ ઉપયોગો લખો.   

 10. State various types of forests in India.  

 ૧૦. ભ રતમ ાં જ ાંગલોન  સવસવધ પ્રક ર જણ વો.   

    
Q.2 (a) Explain Deforestation and Desertification.  03 

પ્રશ્ન. ર (અ) વનન બદૂી અને રણ સમર્જવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Explain Green house effect.  03 

 (અ) ગ્રીન હ ઉસ અસર સમર્જવો.  ૦૩ 

 (b) Explain food chain in brief.  03 

 (બ) સાંક્ષિપ્ત મ ાં ફૂડ ચેન સમર્જવો. ૦૩ 

  OR  
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 (b) Explain concept of Sustainable Development.  03 

 (બ) સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેંટ નો ખ્ય લ સમર્જવો.  ૦૩ 

 (c) State and explain main pollutants of water. 04 

 (ક) પ ણીન  મખુ્ય પ્રદુષકો લખો અને સમર્જવો.  ૦૪ 

  OR  

 (c) Explain Air Pollution.  04 

 (ક) હવ  પ્રદુષણ સમર્જવો.  ૦૪ 

 (d) Describe abiotic Natural Resources. 04 

 (ડ) અજૈસવક કુદરતી સાંસ ધનો વણાવો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) What are the steps should be taken to increase fuel efficiency in vehicles? 04 

 (ડ) વ હનોની ઈંધણ ક યાિમત  વધ રવ  મ ટે શુાં પગલ ાં લેવ મ ાં આવવ  જોઈએ? ૦૪ 

    
Q.3 (a) Describe potential of wind energy in India.  03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) ભ રતમ ાં પવન ઊર્જાની સાંભ વન  વણાવો.  ૦૩ 

  OR  

 (a) List advantages of waste recycling.  03 

 (અ) વેસ્ટ કરસ યક્લિંગન  લ ભ જણ વો.  ૦૩ 

 (b) Compare horizontal axis wind mill with vertical axis wind mill. 03 

 (બ) હોરીઝેંટલ અક્ષિસ અને વકટિકલ અક્ષિસ સવન્ડ સમલ ની સરખ મણી કરો.  ૦૩ 

  OR  

 (b) Explain control system of large size wind turbines. 03 

 (બ) સવશ ળ કદન  સવન્ડ ટબ ાઇનની સનયાંત્રણ સસસ્ટમ સમર્જવો. ૦૩ 

 (c) Describe criteria for site selections for setting up wind turbines.  04 

 (ક) સવન્ડ ટબ ાઇન સયુોજજત કરવ  મ ટે સ ઇટની પસાંદગીન  મ પદાંડ વણાવો.  ૦૪ 

  OR  

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

 (ક) સૌર કકરણો પર વ ત વરણની અસરો વણાવો.  ૦૪ 

 (d) List the advantages of flat plate collector. 04 

 (ડ) ફ્લેટ પ્લેટ કલે્ટરન  લ ભ લખો.  ૦૪ 

  OR  

 (d) Write the uses of wind map and wind tables. 04 

 (ડ) પવન નકશો અને પવન કોષ્ટકોન  ઉપયોગ લખો. ૦૪ 

    
Q.4 (a) Explain principle of photo voltaic cell. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) ફોટોવોલ્ટેઇક સેલનો સસદ્ ાંત સમર્જવો. ૦૩ 

  OR  

 (a) Give the types Seismic waves and Explain any one. 03 

 (અ) ધરતીકાંપન  તરાંગોન  પ્રક રો લખો અને કોઈ પણ એક સમર્જવો. ૦૩ 

 (b) Describe sources of Bio-mass and list advantages of Bio-mass. 04 

 (બ) બ યોમ સન  સ્ત્રોત વણાવો અને બ યોમ સન  લ ભ લખો.  ૦૪ 

  OR  

 (b) What are the causes of Earthquakes? 04 

 (બ) ભકૂાંપ થવ ન  ક રણો શુાં છે? ૦૪ 

 (c) Explain construction and working of Biogas plant.  07 
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 (ક) બ યોગેસ પ્લ ન્ટ નુાં બ ાંધક મ અને ક મ સમર્જવો. ૦૭ 

    
Q.5 (a) Explain any one type of disaster and its characteristic.  04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) કોઇ એક પ્રક રની આપસિ સમર્જવો અને તેની લ િક્ષણકત  લખો.  ૦૪ 

 (b) Explain Primary and Secondary effects of earthquake.  04 

 (બ) ભકૂાંપની પ્ર થસમક અને ગૌણ અસરો સમર્જવો. ૦૪ 

 (c) Give applications of solar energy. 03 

 (ક) સૌર ઊર્જાની ઉપયોક્ષગત  લખો.  ૦૩ 

 (d) Explain need for energy conservation.  03 

 (ડ) ઊર્જા સાંરિણની જરૂરીય ત સમર્જવો.   ૦૩ 

 

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


