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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

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

 

Subject Code:  3300003                                                          Date: 13/06 /2016      

Subject Name: Environment Conservation & Hazard Management 

Time:10:30 AM TO 1:00 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. 14 

 1. Define the terms : Ecology & Ecosystem.  

 2. Explain importance of forest conservation.  

 3. Give any four suggestions for controlling noise pollution.  

 4. List the various types of natural resources.  

 5. Enlist advantages of wind energy.  

 6. Enlist biotic & abiotic components.  

 7. Define the terms : Earthquake & Epicenter  

 8. List the advantages of a solar cooker.  

 9. Explain HAWT & VAWT.  

 10. Explain P-Waves.  

    
Q.2 (a) Explain green house effect. 03 

  OR  

 (a) Explain food chain. 03 

    

 (b) Explain layers of atmosphere. 04 

  OR  

 (b) Explain sustainable development. 04 

    

 (c) Explain waste recycling methods. 07 

  OR  

 (c) Explain causes & effects of acid rain. Also explain control of acid rain. 07 

    

    

  Q.3 (a) List the advantages of a wind mill. 03 

  OR  

 (a) Write  the uses of wind maps and wind data tables. 03 

    

 (b) Write short note on energy conservation in vehicles. 04 

  OR  

 (b) How can you save fuel in domestic energy consumption ? 04 

    

 (c) Compare horizontal axis wind mill with vertical axis wind mill. 07 

  OR  

 (c) Explain construction of a solar cooker with neat sketch. 07 
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 Q.4 (a) List the advantages of biogas plant. 03 

  OR  

 (a) Write the characteristics of biomass. 03 

    

 (b) Explain pyranometer with neat sketch. 04 

  OR  

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

    

 (c) Explain in detail about various energy plants to obtain biomass energy. 07 

    
Q.5 (a) Write about general instructions for protection of people during and after 

earthquake. 

 

07 

 (b) Explain how cyclone occurs ? What are the effects of the cyclone ? 07 
 

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

ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧  દળભ ાંથી કોઇણ વ તન  જલ ફ આો. ૧૪ 

 ૧. વ્મ ખ્મ  આો. ઇકોરોજી અને ઇકોવીસ્ટભ.  

 ૨. લન વાંયક્ષણન ાં ભશત્લ વભજાલો.  

 ૩. અલ જન ાં પ્રદ ણ અટક લલ  ભ ટેન  કોઇ ણ ચ ય સચૂનો રખો.  

 ૪. જ દ  જ દ  પ્રક યન  ક દયતી સ્ત્રોતોની મ દી ફન લો.  

 ૫. લન ઉજાાન  પ મદ  રખો.  

 ૬. જૈવલક અને અજૈવલક રયફોની મ દી ફન લો.  

 ૭. વ્મ ખ્મ  આો. ભકૂાં અને ભકૂાંન ાં કેન્દ્ર.  

 ૮. વોરય કકૂયન  પ મદ  રખો.  

 ૯. HAWT અને VAWT વભજાલો.  

 ૧૦ P-તયાંગો વભજાલો.  

    
પ્રશ્ન. ર અ ગ્રીન શ ઉવ અવય વભજાલો. ૦૩ 

  અથલ   

 અ ફૂડ ચેઇન વભજાલો. ૦૩ 

    
 ફ લ ત લયણન  સ્તયો વભજાલો. ૦૪ 

  અથલ   

 ફ વસ્ટેનેફર ડેલરભેન્દ્ટ વભજાલો. ૦૪ 

    
 ક લેસ્ટ યીવ મકરીંગની યીતો વભજાલો. ૦૭ 

  અથલ   

 ક એવવડ યેઇનન  ક યણો અને અવયો વભજાલો. એવવડ યેઇનને કેલી યીતે 
અટક લી ળક મ તે ણ વભજાલો. 

૦૭ 
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પ્રશ્ન. ૩ અ લન ચક્કીન  પ મદ ઓની મ દી ફન લો. ૦૩ 

  અથલ   

 અ વલન્દ્ડભે અને વલન્દ્ડડેટ  ટેફરન  ઉમોગ રખો. ૦૩ 

 ફ લ શનોભ ાં ઉજાા ફચત વલે ટૂાંકનોંધ રખો. ૦૪ 

  અથલ   

 ફ ઘયગથ્થ  ઉજાા લય ળભ ાં તભે ફતણ કેલી યીતે ફચ લળો ? 

 

૦૪ 

 ક આડી ધયીલ ી લનચકકી અને ઉબી ધયીલ ી લનચકકીની વયખ ભણી 
કયો. 

૦૭ 

  અથલ   

 ક વોરય કકૂયની યચન  આકૃવત દોયી વભજાલો. 
 

૦૭ 

પ્રશ્ન.૪ અ ફ મોગેવ પ્ર ન્દ્ટન  પ મદ ઓની મ દી ફન લો. ૦૩ 

  અથલ   

 અ ફ મોભ વની ર ક્ષણણકત ઓ રખો. ૦૩ 

 ફ સ્લચ્છ આકૃવત વ થે  મયેનોભીટય વભજાલો. ૦૪ 

  અથલ   

 ફ ફ્રેટ પ્રેટ કરેક્ટયન  પ મદ ઓની મ દી ફન લો.. ૦૪ 

 ક ફ મોભ વ ઉજાા ભેલલ ન  વલવલધ એનજી પ્ર ન્દ્ટવ વલે વલગતે વભજાલો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન.૫ અ ભકૂાં દયમ્મ ન અને ભકૂાં છી રોકોન  યક્ષણ ભ ટેન  વ ભ ન્દ્મ સચૂનો રખો. ૦૭ 

 ફ ચક્રલ ત કેલી યીતે થ મ છે ? ચક્રલ તની અવયો કઇ છે ? ૦૭ 

 

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


