
NO QUESTION ANSWER

1001 વલધુત પ્રલાશની શાજયી નોધલા ભાટે ળેનો ઉમોગ  થામ છે ?
ગેલ્લેનોભીટય

1002  'વનક્રોભ ' ળેની ફનેરી વભશ્ર ધાત ુછે ?

વનકર ,કોવભમભ ,ભેંગેનીઝ ,અને 

રોોંખડ

1003 ;ઓશભ' એ ળાનો એકભ છે ? અલયોધનો

1004 કઈ  વભશ્ર ધાતુનો ઉમમોગ અલયોધક તાય તયીકે લયામ છે ? વનક્રોભ

1005 યવેડમો, ટીલી જલેા ઉકયણોભાોં લયાતા અલયોધક ળેના ફનેરા શોમ છે ? કાફબન અને ગ્રેપાઇટના

1006 વવવરકોન અને  જભબવનમભ વલધુતના કેલા લાશકો છે ? અધબલાશકો

1007 ઇરેક્ટટર ોવનકવ ફનાલલાભાોં ળેનો  ફશોો   ઉમમોગ થામ છે ? અધબલાશકનો

1008 વલધુતઉર્જબનો si એકભ કમો છે ? જૂર

1009 ાલયનો si એકભ કમો છે ? જૂર /વેકન્ડ

1010 ધય લયાળભાોં આણ ેએ લીજી લાયીએ છીએ ત ેકમા એકભભાોં ભાલાભાોં આલે છે ? વકરોલોટ અલય

1011 વાભાન્મ યીત ેવકરોલોટ અલય એટરે ળુોં ? 1 મુવનટ

1012 1 મુવનટ ફયાફય કેટરા જૂર થામ ? 1 યુનિટ = 1 kWh

1013 અતીળુદબ  ાણી વલધુતનુોં અલાશક શોમ કે વુલાશક ? અલાશક

1014 ધાત ુય ઢો  ચઢાલાની પ્રવકમાને ળુોં કશે છે ? ઇરેક્ટટર ો  પ્રેવટોંગ

1015 વલધુતપ્રલાશની વદળા કઈ શોમ છે ? ઇરેક્ટટર ોનની વલરુદ વદળાભાોં

1016

રાઉડ સ્ીકય , ઇરેક્ટટર ીક ભોટય , ભેગ્નેવટક ટરેન , કમ્પપ્મુટયની શાડબ  વડસ્ક , વોંદેળા વ્મશાય લગેયભેાોં 

કમા વવદ્રત્નો ઉમોગ થામ છે ? વલધુત ચુોંફકત્લના

1017 ચુોંફકનુોં ચુોંફકત્લ કમા લધુ શોમ છે ? ધૂલો ય

1018

વૌપ્રથભ કોણે ળોધમુોં કે લાશકતાયભાથી વલધુતપ્રલાશ વાય થામ છે ત્માય ેચુોંફકીમ  કે્ષત્ર ઉત્ન 

થામ છે ? ઓસ્ટરે ડે

1019 વલધુત ભોટય વલધુત ઉર્જબનુોં કઈ ઉર્જબભાોં રૂાોંતય કયતુોં મોંત્ર છે ? માોંવત્રક ઉર્જબભાોં

1020 ઈરેકટીક જનયટેય કઈ ઉર્જબનુોં કઈ ઉર્જબભાોં રૂાોંતય કય ેછે ? માોંવત્રક  ઉર્જબનુોં વલધુત ઉર્જબભાોં

1021 ઈરેકટીક જનયટેય કમા વવદ્ધાત ય કામબ કય ેછે ? વલધુત ચુોંફકીમ પે્રયણાના

1022 વલધુઅત ચુોંફકીમ પે્રયણનો વવદ્ધાત કોણે આપ્મો ? ભાઈકર પેયાડે

1023 ળેના વભશ્રણનો ઉમોગ ફ્મૂઝનો તાય ફનાલલા ભાટે થામ છે ? રેડ અને ટીન

1024 NASA એટરે ળુોં ?

National aeronautics and 

apace administration

1025 ુથ્લી કેવન્દ્રત લાદ કમા  લૈજ્ઞાવનકે  આપ્મો શતો ? ટોરભીએ

1026 વૂમબ  કેવન્દ્રત લાદ કમા લૈજ્ઞાવનકે  આપ્મો શતો ? વનકોરવ કોયનીકવે

1027 વૌપ્રથભ બૂવભવતમ અનુભાવનત લાદ કોનો શતો ? નોકોરવ કોય વનક્ટવનો

1028 ગ્રશોની ગવત ભાટેના વનમભો કોણે  આપ્મા શતા ? કેપ્રયે

1029 વૂમબના ગ્રબનુોં તાભાન રગબગ કેટરુોં છે ? 1.5 કયોડ (k)



1030 વૂમાબના ગ્રબભાોં યશેર દ્રવ્મ કમા સ્લરૂભાોં  શોમ છે ? પ્રાઝભા

1031 વૂમબની વાટીનુોં તાભાન કેટરુોં શોમ છે ? 6000k 

1032 વૂમબની  પયતે 400 કી.ભી. વુધીના આલયણને ળુોં કશે છે ? પોટો વસ્પમય

1033 વૂમબ ગ્રશણ દયવભમાન જોલા ભતુોં આલયણને ળુોં કશે છે ? કોયોના

1034 શારભાોં વૂમબ તેની કઈ અલસ્થાભાોં છે ? ૂણબ વલવક્ટવત

1035 વૂમબનુોં ભુત્મ ુકેટરા લોભાોં થળે એલી ધાયણા કયલાભાોં આલે છે ? 5 અજફ

1036 ગ્રશો કે જ ેભોંગર  ગ્રશોની કક્ષાની અોંદય આલેરા શોમ તેભને કેલા ગ્રશો કશેલામ ? ટેયસે્ટર ીમર ગ્રશો

1037 ભોંગગ્રશોની કક્ષાની ફશાય આલેરા ગ્રશોને કેલા ગ્રશો કશેલામ છે જોવલમન

1038 કમા કમા ગ્રશો ટેયસે્ટર ીમર ગ્રશો છે ? ફુધ,  ળુક્ર , ુથ્લી અને ભોંગ

1039 વૂમબ ભોંડનો  વૌથી નાનો ગ્રશ કમો છે ?			 ફુધ

1040 ફુધને કેટરા ઉગ્રશો શોમ છે ? ળૂન્મ

1041 ુથ્લીનો ડોવી ગ્રશ કમો છે ? ળુક્ર

1042 વૌયભોંડનો વૌથી તજેસ્લી ગ્રશ કમો છે ? ળુક્ર

1043 ૂલબથી  વિભ વદળાભાોં વયભ્રભણ કયતા ગ્રશો કમા કમા છે ? ળુક્ર અને  નેપ્મૂન

1044 ઉગ્રશો ન ધયાલતા ગ્રશો કમા કમા છે ? ફુધ અને ળુક્ર

1045 ુથ્લી ય લાતાલયણ કેટરા વકરોભીટય વુધી પેરામેરૂ છે ? 800 થી 1000 વકભી

1046 ુથ્લીનો ઉગ્રશ કમો છે ? ચોંદ્ર

1047 વૌભોંડનો કમો ગ્રશ રારાળ ડતો છે ? ભોંગ

1048 પોફોવ અને ડેભોવ ઉગ્રશો કમા ગ્રશને છે ? ભોંગ

1049 વૌભોંડનો વૌથી ભોટો ગ્રશ કમો છે ? ગુરુ

1050 ગોરુોં  ુથ્લી કયતાોં કેટરા ગણો ભોટો છે ? 1400 ગણો


