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Seat No.: ________                                                           Enrolment 

No.___________ 

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

Subject Code: 310031 Date: 01-01-2015  

Subject Name: Essentials of Environment and Seismic Engineering 

Time: 02:30 pm - 05:00 pm Total Marks: 70 
Instructions: 

1. Attempt all questions.  

2. Make suitable assumptions wherever necessary. 

3. Figures to the right indicate full marks.  

4. English version is considered to be Authentic. 

Q.1 (a) Enlist component parts of environmrent. .Describe it 07 

 (b) what do you mean ecosystem? Explain its component in brief 07 

    
Q.2 (a) Enlist various biogeochemical cycles. Explain carbon dioxide cycle with neat sketch 07 

 (b) Write in short availability of water sources 07 

  OR  

 (b) Explain quality of life and give  parameters to judge quality of life 07 

    
Q.3 (a) Explain green house effect. 07 

 (b) Define smog .Write down effect of smog on human and vegetation 07 

  OR  

Q.3 (a) Enlist conventional and non conventional sources of energy and explain wind energy in 

detail. 
07 

 (b) Write short note on (i)Effect of forest on environment(ii)Soil conservation 07 

    
Q.4 (a) Explain pollution. Enlist various kinds of pollution. Explain thermal pollution in short. 07 

 (b) Explain water treatment plant with neat sketch. 07 

  OR  

Q. 4 (a) Describe effects of noise pollution. 07 

 (b) Explain acid rain and its adverse effects. 07 

    
Q.5 (a) Enlist primary and secondary effects of earthquake. 07 

(b) Define following terms related to earthquake engineering. 

(1)Epicentre(2)Seismology(3)Focus(4)earthquake   

 

04 

 (c) Enlist special materials used for repairing of earthquake affected building 03  

  OR  

Q.5 (a) Give remedial steps before and after cyclone. 

 
07 

 (b) Write general instructions to the people for fire protection. 

 
07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ પર્યાવરણનય   ભયગ જણયવી તેનય વવશે  સમજાવો   ૦૭ 

 બ ઇકોવસસ્ટમ વવશે સમજાવી તેનય કોમ્પોનટં સમજાવો. ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૨ અ જૈવ રયસયર્ણણક ચક્રોની ર્યદી આપો. કયર્ાન ચક્ર આકૃ્રવત દોરી સમજાવો. 

 

૦૭ 

 બ પયણીનય પ્રયપ્ર્ સ્ત્રોત ્જ્ણયવો અને સમજાવો. ૦૭ 
  અથવા  

 બ જીવનધોરણની ગણુવત્તય સમજાવી તેને નક્કી કરવયનય પેરયમીટસા  જ્ણયવો ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૩ અ ગ્રીન હયઉસ ઈફેક્ટ વવશે સમજાવો. ૦૭ 

 બ સ્મોગની વ્ર્યખ્ર્ય લખી તેની મનષુ્ર્જીવન અને વનસ્પવત પર પડતી અસરો 
જ્ણયવો 

૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૩ અ પરંપરયગત અને ણર્નપરંપરયગત ઉજાા સ્ત્રોતોની ર્યદી આપો અને પવન શક્ક્ત 
વવશે  સમજાવો. 

૦૭ 

 બ ટ ંક નૌંધ લખો.(1) પર્યાવરણ પર જગંલની અસરો(2) જમીન સધુયરણય અને 
રુપયતંર     

૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૪ અ પ્રદુષણ એટલે શુ?ં વવવવધ પ્રકયરે થતય પ્રદુષણોની ર્યદી આપો. અને ઉષ્ણતય 

પ્રદુષણ વવશે  સમજાવો. 
૦૭ 

 બ પયણી શધુ્ધધકરણ પ્લયટં દોરીને સમજાવો. ૦૭ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ ઘોંઘયટનય પ્રદુષણની અસરો   ૦૭ 

 બ તેજાર્ી વષયા સમજાવી તેની વવપરીત અસરો જ્ણયવો.  ૦૭ 

    
પ્રશ્ન. ૫ અ ધરતીકંપની પ્રયથવમક અને દ્વિવતર્ક અસરો સમજાવો ૦૭ 

 બ વ્ર્યખ્ર્ય લખો(1)એપીસેંટર(2)સીસ્મોલોજી(3)ફોકસ(4) ધરતીકંપ 

 

૦૪  

 ક  ધરતીકંપથી અસરગ્રસ્ત મકયનનય રીપેરીંગ મયટે જરુરી ખયસ મયલ સયમયનની 
ર્યદી આપો 

૦૩ 

  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ વયવયઝોડય પહલેય અને પછી લેવયનય તકેદયરીનય પગલય જ્ણયવો ૦૭ 

 બ સયમયન્ર્ મયનવીને આગ દરમ્ર્યન મયટે ર્ચયવ મયટેનય સ  ચનો આપો.  ૦૭ 
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