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Seat No.: ________                                                     Enrolment No.______________  

 

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY 
DIPLOMA ENGINEERING – SEMESTER –1  • EXAMINATION – WINTER - 2021 

 

Subject Code: 4300003                                   Date :24-03-2022  

Subject Name: Environment and Sustainability  

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 non-programmable scientific calculator is permitted. 

6. English version is authentic. 
 

Q.1  Answer any seven out of ten.  14 

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

 1. Define the terms: ‘Ecology’ and ‘Ecosystem’.  

 ૧. 'પરિસ્થથસ્ત સ્વજ્ઞ ન ' અને 'સ્નવસનતાંત્ર' ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 2. Define the terms: ‘Pollution’ and ‘Pollutant’.  

 ૨. ‘પ્રદૂષણ ' અને ' પ્રદૂષક ' ની વ્ય ખ્ય  આપો.  

 3. What is noise pollution? What is unit of intensity of sound?  

 ૩. 'અવ જન ાં પ્રદૂષણ' એટલ ેશ ાં? ધ્વસ્ન ની તીવ્રત  નો એકમ શ ાં છે?  

 4. What is solid waste management? Give its objectives.  

 ૪. ઘન કચિ ન ાં વ્યવથથ પન શ ાં છે? તેન  હેત ઓ જણ વો.  

 5. Enlist types of solar cells.  

 ૫. સોલિ સેલન  પ્રક િો સમજાવો.  

 6. What is climate change?  

 ૬. ‘આબોહવ  (જલવ ય ) પરિવતતન’ શ ાં છે?  

 7. What is C.F.C?  

 ૭. C.F.C શ ાં છે?  

 8. Give advantages of ISO-14000.  

 ૮. ISO-14000 ન  ફ યદ  આપો.  

 9. Enlist various Acts related to environment in India.  

 ૯. ભ િતમ ાં પય તવિણ સાંબાંસ્િત સ્વસ્વિ ક યદ ઓની ય દી બન વો.  

 10. Enlist various methods of rainwater harvesting.  

 ૧૦. વિસ દન  પ ણીન  સાંચયની સ્વસ્વિ પદ્િસ્તઓની ય દી બન વો.  

  
 

 

Q.2 (a) Write short note on: Food chain. 03 

પ્રશ્ન. િ (અ) ટૂાંક નોંિ લખો: પોષણકડી ૦૩ 
  OR  

 (a) Explain factors affecting ecosystem. 03 

 (અ) સ્નવસનતાંત્રને અસિ કિત ાં પરિબળો સમજાવો. ૦૩ 
 (b) Write short note on: Virtual water 03 

 (બ) ટૂાંક નોંિ લખો: ક લ્પસ્નક જળ ૦૩ 
  OR  

 (b) What is biodiversity? Give its types. 03 
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 (બ) 'જૈવ-વૈસ્વધ્ય' એટલ ેશ ાં?  જૈવ-વૈસ્વધ્યન  પ્રક િો જણ વો. ૦૩ 
 (c) Explain: Carbon cycle 04 

 (ક) ક બતનચક્ર સમજાવો. ૦૪ 
  OR  

 (c) Draw and explain the hydrologic cycle 04 

 (ક) જલીયચક્ર દોિો અને સમજાવો. ૦૪ 
 (d) Enlist equipment’s used to control air pollution and explain any one. 04 

 (ડ) હવ ન  પ્રદૂષણન ેસ્નયાંત્રણમ ાં િ ખત ાં સ િનો જણ વો અને ગમે તે એક સમજાવો. ૦૪ 
  OR  

 (d) Enlist the types of environmental pollution and give the effects of noise 

pollution 
04 

 (ડ) પય તવિણીય પ્રદૂષણન  પ્રક િો જણ વો અને અવ જ ન  પ્રદૂષણની અસિો જણ વો. ૦૪ 
    

Q.3 (a) What is e-waste? Give effects of e-waste on environment and humans. 03 

પ્રશ્ન. 3 (અ) E-વેથટ શ ાં છે? પય તવિણ અને મ નવીઓ ઉપિ E-વેથટની અસિો જણ વો. ૦૩ 
  OR  

 (a) What is plastic waste? Give effects of plastic waste. 03 

 (અ) પ્લ સ્થટક કચિો શ ાં છે? પ્લ સ્થટકન  કચિ થી થતી અસિો જણ વો. ૦૩ 

 (b) Give main sources of solid waste. 03 

 (બ) ઘન કચિ ન  મ ખ્ય થત્રોતો આપો. ૦૩ 
  OR  

 (b) Enlist various methods of solid waste disposal and explain any one. 03 

 (બ) ઘન કચિ ન  સ્નક લની સ્વસ્વિ પદ્િસ્તઓ જણ વો અને કોઈપણ એકને સમજાવો. ૦૩ 
 (c) Explain the working of Liquid Flat Plate Collector with a neat sketch. 04 

 (ક) પ્રવ હી ફ્લેટ પ્લેટ કલેક્ટિન ાં ક યત થવચ્છ આકૃસ્ત સ થ ેસમજાવો. ૦૪ 

  OR  

 (c) Write short note on solar pond 04 

 (ક) સોલિ પોન્ડ પિ ટૂાંક નોંિ લખો. ૦૪ 
 (d) Explain Savonious wind mill with a neat sketch. 04 

 (ડ) સેવોસ્નયસ પવનચક્કી થવચ્છ આકૃસ્ત સ થે સમજાવો. ૦૪ 
  OR  

 (d) Give the comparison between Horizontal Axis and Vertical Axis wind mills. 04 

 (ડ) આડી િિીવ ળી તથ  ઊભી િિીવ ળી પવનચક્કી ની સિખ મણી કિો. ૦૪ 
    

Q.4 (a) Give effects of climate change. 03 

પ્રશ્ન. ૪ (અ) આબોહવ (જલવ ય ) પરિવતતનની અસિો જણ વો. ૦૩ 
  OR  

 (a) Write a short note on Green House gases. 03 

 (અ) ગ્રીન હ ઉસ વ ય ઓ પિ ટૂાંક નોંિ લખો. ૦૩ 
 (b) Explain climate change Management. 04 

 (બ) આબોહવ (જલવ ય ) પરિવતતન સાંચ લન સમજાવો. ૦૪ 
  OR  

 (b) Give effects of ozone layer depletion. 04 

 (બ) ઓઝોન થતિની ક્ષસ્તની અસિો જણ વો. ૦૪ 

 (c) Explain biogas plant with sketch. 07 

 (ક) બ યોગેસ પ્લ ન્ટન ેઆકૃસ્ત સ થે સમજાવો. ૦૭ 
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Q.5 (a) Write short note on global warming. 04 

પ્રશ્ન. ૫ (અ) ‘ગ્લોબલ વોર્મિંગ’ પિ ટૂાંક નોંિ લખો. ૦૪ 
 (b) Explain 5R concept. 04 

 (બ) ‘5R નો કન્સેપ્ટ’ સમજાવો. ૦૪ 
 (c) Explain the benefits of Green building. 03 

 (ક) ગ્રીન સ્બલ્ડીંગન  ફ યદ  સમજાવો. ૦૩ 
 (d) Enlist various Acts related to environment in India and explain any one. 03 

 (ડ) ભ િતમ ાં પય તવિણ સાંબાંિી સ્વસ્વિ ક યદ ઓ જણ વો  અન ેગમે તે એક સમજાવો. ૦૩ 
 

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


