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Seat No.: ________                                                           Enrolment No.___________ 

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

Subject Code: 310031 Date: 01-07-2014        

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) What is pollution? Enlist various kinds of pollution, Explain water pollution 

in detail. 

07 

 (b)  Explain the component parts of environment. 07 

    
Q.2 (a) Write in short: Effect of forest on environment. 07 

 (b) Enlist various types of bio geo-chemical cycles and explain any one in detail. 07 

  OR  

 (b) Enlist methods of population forecast and explain any one in detail 07 

    
Q.3 (a) Enlist different types of bio fertilizers and Explain any one in details. 07 

 (b) Draw flow chart of a water treatment plant. Explain each unit briefly. 07 

  OR  

Q.3 (a) Describe:”effects of noise pollution”. 07 

 (b) Explain green house effect.  07 

    
Q.4 (a) Enlist primary and secondary effects of earth quake. 07 

 (b) Enlist various types of natural disaster and explain methods of flood control 07 

  OR  

Q. 4 (a) Write steps what to do and what not to do at the time of earth quake 07 

 (b) Explain following terms. 

(a) P-Waves (b) S-Waves (c) L-Waves 

07 

    
Q.5 (a) Draw and discuss Eltonian pyramid. Explain defects of Eltonian 

Pyramid. 

07 

 (b) Give suggestions for new construction in earthquake sensitive’s area. 07 

  OR  

Q.5 (a) Explain factors affecting quality of life 07 

 (b) Enlist fire protection requirement for multistoried building 07 
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ગજુરાતી 
પ્રશ્ન. ૧ અ પ્રદુષણ એટલે શ?ુ પ્રદુષણ નાાં વવધ પ્રકારો જણાો અને ાણી નુાં પ્રદુષણ 

વસ્તારથી સમજાો. 
૦૭ 

 બ ર્ાારણના ઘટકો સમજાો. ૦૭ 
    પ્રશ્ન. ૨ અ ટૂાંક નોંધ લખો:-જ ાંગલો ની ર્ાારણ ર થતી અસરો. ૦૭ 
 બ જૈ-ભરૂાસાર્ણણક ચક્રો જણાી ગમે તે એક ણાો. ૦૭ 
  અથવા  
 બ સ્તી ગણતરીની વવધ રીતોની ર્ાદી ફનાી ગમે તે એક ણાો. ૦૭ 
    પ્રશ્ન. ૩ અ વવધ પ્રકારનાાં જૈવક ખાતરો જણાો અને તેમાાંના ગમે તે એકન ુ વગતાર 

ણાન કરો. 
૦૭ 

 બ ાણીનાાં શધુ્ધધકરણ પ્લાન્ટની રૂરેખા દોરી તેનાાં દરેક યવુનટનુાં ટૂાંકમાાં ણાન 
કરો. 

૦૭ 

  અથવા  
પ્રશ્ન. ૩ અ “ઘોંઘાટની  અસર“ ણાો. ૦૭ 

 બ ગ્રીનહાઉસ ઇપેક્ટ સમજાો. ૦૭ 
    પ્રશ્ન. ૪ અ ઘરતીકાંની પ્રાથવમક અને દ્વિતીર્ક અસરો જણાો.  ૦૭ 
 બ વવધપ્રકારની કુદરતી આવત જણાો અને પરૂવનર્ાંત્રણની રીતો સમજાો. ૦૭ 
    અથવા  

પ્રશ્ન. ૪ અ ધરતીકાં દરવમર્ાન શુાં કરવુાં અને શુાં ના કરવુાં તે જણાો. ૦૭ 
 બ નીચેનાાં દો સમજો. (a) P-Waves (b) S-Waves (c) L-Waves ૦૭ 
    પ્રશ્ન. ૫ અ એલ્ટોનીર્મ વરાવમડ આક્રુવત દોરી સમજાો. એલ્ટોનીર્મ વરાવમડ ની 

ખામીઓ સમજાો. 
૦૭ 

 બ ભકૂાંગ્રસ્ત વસ્તારમાાં ના ફાાંધકામ માટેનાાં ઉર્ોગી સચૂનો જણાો. ૦૭ 
  અથવા  

પ્રશ્ન. ૫ અ કોણલટી ઓપ લાઇપ ને અસર કરતાાં રરફળો જણાો. ૦૭ 
 બ ફહુમાળી મકાનને આગપ્રવતરોધક ફનાાનાાં સચૂનો જણાો. ૦૭ 
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