
NO QUESTION ANSWER

551 નનજીલ વજીલ ને જોડતી કડી કોને ગણલાભાાં આલે છે ? લાઇયવને

552 ોનરમો, સ્લાઇનફ્ર ુ, એઇડ્વ , ડેંગ્મ ુજલેા યોગો ળેનાથી થામ છે ? લાઇયવ

553 તભાકુભાાં યશેરા કમા લાઈયવથી કેન્વય થામ છે? ટોફેકો ભોઝેઈક લાઇયવ

554 ઇર કમા યાંજક દ્રવ્મ ની ભદદથી ોતાનો ખોયાક જાત ેફનાલે છે ? ક્રોયોપીર

555 ફાકને જન્ભ થી એક ભનશનાની અાંદય કઈ યવી ભૂકલાની શોમ છે ? ફી.વી.જી

556 ફી.વી.જી. કમા યોગના યક્ષણ ભાટે ભૂકલાભાાં આલે છે ? ક્ષમ

557 શડકલાની યવીની ળોધ કોને કયી શતી ? રુઈ ાશ્વય

558 એડલડડ  જનેય ેકમા યોગ ભાટે યવી ળોધી શતી ? ળીતાના

559 કમુાં તાંત્ર ભાનલ ળયીય ની તભાભ પ્રકાયની  નિમાઓનુ વાંચારન અને નનમભન કય ેછે ? ચેતાતાંત્ર

560 ભગજના કમા બાગ ભાાં શાથ ગ અને ળયીયના વાંતુરન ભાટેના કેન્દ્રો આલેરા છે ? ભધ્મ ભગજ

561 આના ળયીય નુાં ફાહ્ય આલયણ કમુાં છે ? ચાભડી

562 ચાભડીનો યાંગ કમા દ્રવ્મ ઉય આધાય યાકે છે ? ભેેરીન

563 શથોડી, એરુણ અને ેંગડુાં નાભના શાડકાાં કમા શોમ છે ? કાનભાાં

564 ળયીયનુાં વભતોરન જાલલાનુાં કામડ કોણ કય ેછે ? અાંત:કણડભાાં

565 લસ્તુ યથી યાલનતડત થઈને આલતા પ્રકાળને વાય કયલાનુાં નનમાંત્રણ કોણ કય ેછે ? ાયદળડક ટેર

566 લાસ્ત ુ યથી આલાતા પ્રકાળને નેત્રભણી વુધી રઈ જલાનુાં કામડ કય ેછે ? કીકી

567 આાંખભાાં પ્રલેળતા પ્રકાળનુાં નનમાંત્રણ કોણ કય ેછે ? કનીનીકા

568 કોના લડે પ્રકાળના નકયણોનુાં લિીબલન થામ છે ? નેત્રભણી

569 ઊજાડના કેટરા સ્લરૂો શોમ છે ? ફે

570 ઉયજાના કમા કમા ફ ેસ્લરૂો શોમ છે ? સ્થીતી ઉજાડ અને ગતી ઉજાડ

571 યદાથડની સ્થીતીના કાયણે તેભાાં યશેરી ઉજાડને કઈ ઉજાડ કશે છે ? સ્થીતી ઉજાડ

572 કોઈ ણ દાથડની ગતીની રીધે તેભાાં યશેરી ઉજાડને કઈ ઉજાડ કશે છે ? ગતી ઉજાડ

573 સ્થીતી ઉજાડ અને ગતી ઉજાડના વયલાાને પ્રદાથડની કઈ ઉજાડ કશે છે ? માાંત્રીક ઉજાડ

574 ઉજાડના કમા સ્લરૂને એક જગ્માએથી ફીજી જગ્માએ વયતાથી રઈ જઈ ળકામ છે ? નલધુત ઉજાડને

575 નલશ્વની કુર ઉજાડનો જથ્થો શાંભેળા કેલો યશે છે ? અચ

576 ભાનલ દ્રાયા ફનાલેરા પ્રદાથોને કેલા પ્રદાથો કશેલામ છે ? ભાનલનનનભડત પ્રદાથો

577 ભાનલનનનભડત યવેાઓના નાભ જણાલો ? નામરોન, ટેયરેીન, એિેનરક

578

જ ેપ્રાસ્ટીક વાભાન્મ તાભાનને ગયભ કયલાથી નયભ ફને ઠાં ડુ ાડતા ભૂ સ્થીતીભાાં આલતા 

નથી તેને કેલુાં પ્રાસ્ટીક કશે છે ? થભોવેટી ાંગ પ્રાસ્ટીક

579 P.V.C એટરે ળુાં ? ોનરનલનાઈર



580

જ ેપ્રાનસ્ટક ઊાં ચા તાભાને ગયભ કયલાથી નયભ ફને ઠાં ડુ ાડતા ભૂ સ્થીતીભાાં આલતા તેને કેલુાં 

પ્રાસ્ટીક કશે છે ? થભોવેટી ાંગ પ્રાસ્ટીક

581 થભોવેટી ાંગ ારસ્તીકાના પ્રકાય જણાલો ? ફેકેરાઈટ ભેરેભાઈન

582 ટેનરપોન, રાઈટની સ્લીચ લગેય ેળેભાાંથી ફને છે ? ફેકેરાઈટ પ્રાસ્ટીકભાાંથી

583 કોકયી, અનબે્રકેફર ક- યકાફી લગેય ેળેભાાંથી ફને છે ? ભેરેભાઈન

584 કેટરા ભાઈિોનથી તા શોમ તેલા પ્રાસ્ટીકના ઉમોગ ય પ્રતીફાંધ ભૂકલાભાાં આલેર છે ? 20 ભાઈિૉન

585 યફયને મોગ્મ તાભાન ળેની વાથે ગયભ કયલાથી લલ્કેનાઈઝડ યફય ફને છે વલ્પય

586 કાચ કમા કમા પ્રદાથોનુાં નભશ્રણ છે ?

નવનરકા, વોડાએળ, મુનાનો 

થ્થય

587

જ ેપ્રાણીઓ જભીન ય અને ાણીભાાં ણ રાાંફો વભમ યશી ળકે છે તેલા પ્રાણીઓને કેલા 

પ્રાણીઓ કશે છે ? ઉબમજીલી

588 ઊાં ટ ોતાની ખૂાંધભાાં ળેનો વાંગ્રશ કય ેછે ? ચયફીનો

589

જ ેલનસ્તી ખુફજ ઓછા ાણીભાાં જીલન ટકાલી યાખ ેછે આલી લનસ્તીને કેલી લનસ્તી કશે 

છે ? વુષ્કોદબીદ

590 જ ેલનસ્તી ભાત્ર ાણીભાાં જ નલકાવ ાભે છે તેને જભીનની જરૂય ડતી નથી ? જરદબીદ

591 પ્રકાળનો વૌથી લધુ લેગ કમા ભાધ્મભભાાં શોમ છે ? ળૂન્માલકાળભાાં

592 ળૂન્માલકાળભાાં પ્રકાળનો લેગ કેટરો શોમ છે ? 3,00,000 નકભી./વેકન્ડ

593 કાચભાાં પ્રકાળનો લેગ કેટરો શોમ છે ? 1,80,000 નકભી./વેકન્ડ

594 ાણીભાાં પ્રકાળનો લેગ કેટરો શોમ છે ? 2,25,000 નકભી./વેકન્ડ

595 કમા લામુને પ્રાણ લામ ુતયીકે ઓખલાભાાં આલે છે ? ઓનસવજન

596 ઓનસવજન કેલો લામ ુછે ? દશનોક

597 ધાતુઓની ળેના વાથે પ્રનકમા થતાાં ધાતુના ઓકવાઈડ ફને છે ? ઓનસવજન

598 દયકે વજીલ શ્વવનભાાં કમા લામુનો ઉમોગ કય ેછે ? ઓનસવજન

599 કમો લામ ુઅાંગાય લામ ુતયીકે ઓખામ છે ? કાફડન ડામોકવાઈડ

600 કમા વોડાનો ઉમોગ ધોલાના વોડા તયીકે થામ છે ? વોનડમભ કાફોનેટ (Na2Co3)


