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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

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

Subject Code: 3300003 Date: 30-12-2014        

Subject Name: Environment Conservation and hazard Management 

Time: 10:30 am - 01:00 pm     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. Give 6 examples of components of Ecosystem  

 2. Write 4 renewable sources of energy  

 3. What is Savonious rotor?  

 4. Draw the diagram of solar water heater  

 5. What is biomass? Give 4 examples of biomass.  

 6. List the parts of any one biogas plant  

 7. What is disaster? Give examples of disaster  

 8. State 3 reasons for earthquake  

 9. State 3 methods to save fuel in vehicle  

 10. List the biochemical processes.  

    
Q.2 (a) What is environment ?  Give examples of abiotic  environment. 03 

  OR  

 (a) State the effects of cyclone. 03 

 (b) What id Wind farm ? Explain briefly . 03 

  OR  

 (b) What are energy plants? Explain briefly. 03 

 (c) Explain how slurry is formed in bio gas plant. 04 

  OR  

 (c) Explain the working of Solar cooker with diagram. 04 

 (d) State the causes fo environmental pollution. 04 

  OR  

 (d) Explain concept of sustainable development. 04 

    
Q.3 (a) Draw the labeled diagram of VAWT 03 

  OR  

 (a) State the types of PV Cells and explain any one briefly . 03 

 (b) Explain briefly waste recycling . 03 

  OR  

 (b) How floods can be prevented.  03 

 (c) Draw the labeled diagram of floating gas holder plant.  04 

  OR  

 (c) State the cautions to be taken during epidemic. 04 

 (d) State the working of solar cell. 04 

  OR  

 (d) Discuss the potential of wind power in India. 04 

    
Q.4 (a) Write the name of Horizontal axis wind turbines. 03 
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  OR  

 (a) State the bio mass conversion process. 03 

 (b) Explain in brief forecasting of earth quakes. 04 

  OR  

 (b) Explain Richter Scale.  04 

 (c) Explain Air pollution in detail. 07 

    
Q.5 (a) What is famine? State the reasons for famine. 04 

 (b) State the advantages of bio gas plant. 04 

 (c) Discuss the reasons for environmental pollution. 03 

 (d) Describe the effects of harmful radiations on vegetables and animals. 03 
 

********** 
ગજુરાતી  

પ્રશ્ન. ૧  દશમ ાંથી કોઇપણ સ તન  જવ બ આપો. ૧૪ 

 ૧. ઇકો સસસ્ટમ ન  ઘટકોન  છ ઉદ હરણ આપો।  

 ૨. પનુઃપ્ર પ્ય ઉર્જા ન  સ્ત્રોત ન  ચ ર ન મ લખો  

 ૩. સેવોનીયસ રોટર એટ્લે શુાં ?  

 ૪. સોલર વોટર હીટર ની આકૃતી દોરો।  

 ૫. બ યો મ સ એટ્લે શુાં? ચ ર ઉદ હરણો આપો.  

 ૬. કોઈ પણ એક બ યો ગૅસ પ્લ ન્ટ ન  ભ ગો ની ય દી બન વો   

 ૭. ડીઝ સ્ટર એટ્લે શુાં ? ઉદ હરણ આપો॰  

 ૮. ભકૂાંપ ન  ત્રણ ક રણો જણ વો।  

 ૯. વ હન મ ાં બળતણ ની બચત મ ટે ત્રણ પધ્ધતીઑ જણ વો।   

 ૧૦ બ યોકેમીકલ પ્રક્રિય  ની ય દી બન વો   

    
પ્રશ્ન. ર અ પય ાવરણ એટ્લે શુાં? અજૈવીક પય ાવરણન  ઉદ હરણો આપો. ૦૩ 

  અથવ   

 અ વ વ ઝોડ  ની અસરો જણ વો. ૦૩ 

 બ વીંડ ફ મા એટ્લે શુાં? ટકૂમ ાં સમર્જવો. ૦૩ 

  અથવ   

 બ એનજી પ્લ ન્ટ્સ  એટ્લે શુાં ? ટકૂ મ ાં સમર્જવો  ૦૩ 

 ક બ યો ગૅસ પ્લ ાંટમ ાં સ્લરી કેવી ક્રરતે બને છે તે સમર્જવો. ૦૪ 

  અથવ   

 ક સયૂા કકૂર નુાં ક યા આકૃતી ની મદદ થી સમર્જવો. ૦૪ 

 ડ પય ાવરણન  પ્રદૂષણ ન  ક રણો જણ વો. ૦૪ 

  અથવ   

 ડ સ્સટેનેબલે ડેવેલેપમેંટ વીશે સમર્જવો  ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ VAWT નો ન મ નીદેશન સ થે આકૃતી દોરો  ૦૩ 

  અથવ   
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 અ પી. વી. સેલ્સ ન  પ્રક રો જણ વો અને કોઈ પણ એક ટૂાંક મ ાં સમર્જવો. ૦૩ 

 બ વેસ્ટ રીસ યકલલિંગ વીશે સમર્જવો  ૦૩ 

  અથવ   

 બ પરૂ ને કેવી રીતે અટક વી શક ય.? ૦૩ 

 ક ફ્લોટીંગ ગૅસ હોલ્ડર પ્લ ન્ટ ની ન મ નીદેશન સ થે આકૃતી દોરો. ૦૪ 

  અથવ   

 ક રોગચ ળ  દરમીયન લેવ ન  સચૂનો જણ વો. ૦૪ 

 ડ સોલર સેલ નુાં ક યા જણ વો. ૦૪ 

  અથવ   

 ડ ભ રત મ ાં પવન ઉર્જા ની તકો વીશે ચચ ા કરો. ૦૪ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ આડી ધરી વ ળી સવન્ડ ટબ ાઇન ન  ન મ લખો  ૦૩ 

  અથવ   

 અ બ યો મ સ કન્વર્જન ની પ્રિરીય  ઑ જણ વો. ૦૩ 

 બ ભકૂાંપ ની આગ હી સવષે ટૂાંક મ ાં જણ વો  ૦૪ 

  અથવ   

 બ રીકટર સ્કેલ વીશે સમર્જવો. ૦૪ 

 ક હવ  પ્રદૂષણ વીશે ઊંડ ણ પવૂાક સમર્જવો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ દૂષ્ક ળ એટ્લે શુાં ? તેન  ક રણો જણ વો. ૦૪ 

 બ બ યો ગેસ પ્લ ન્ટ ન  ફ યદ  ઑ જણ વો। ૦૪ 

 ક પય ાવરણ ન  પ્રદૂષણન  કરણો ની ચચ ા કરો. ૦૩ 
 ડ શ કભ જી અને પ્ર ણીઓ પર હ નીકરક કીરણો ની અસર જણ વો. ૦૩ 

 

********** 


