
NO QUESTION ANSWER

901 કમા કમા લામ ુગ્રીન શાઉવ લામ ુછે ?

કાફબન ડામોક્વાઈડ, મભથેન, 

નાઈટ્રવ ઓકવાઈડ, 

902 ચયફી, પ્રોટ્ીન અને ન્મૂમલરક એવીડ જલેા કાફબમનક પ્રદાથોનુું ભૂબૂત ફુંધાયણીમ તત્લ કમુું છે ? કાફોશાઈડર ેટ્ 

903 ફેક્ટે્યીમા જલેા વજીલો ભાટે્ કમો લામ ુશામનકાયક છે ? ઓમક્વજન 

904 ઓમક્વજનનાઅ ત્રણ યભાણુઓ ધયાલતો અનુ ભે છે જનેે ળુું કશે છે ? ઓઝોન

905 કમા લામુનુું સ્તય ૃથ્લી લાવીઓ ભાટે્ યક્ષણાત્મક સ્તય તયીકે કામબ કય ેછે ? ઓઝોન 

906 કમો લામ ુઓઝોન સ્તયનુું મલઘટ્ન (ગાફડાું) કય ેછે ? લરોયો ફ્રોયો કાફબન (CFC)

907 લરોયો,ફ્રોયો કાફબનનો ઉમોગ ળેભાું થામ છે ? એ. વી. અને યફે્રીજયટે્ય 

908 ઓઝોનનુું યાવામમણક વૂત્ર ળુું છે ? O.3

909 ગ્રીન શાઉવ ઈપેક્ટ્ કોના વાથે વુંફુંમધત છે ? લૈશ્વીક તાભાન લધાયો 

910 કમો લામ ુલૈમશ્વક તાભાન લધાયાભાું ભુખ્મ બાગ બજલે છે ? કાફબન ડામોક્વાઈડ 

911 શમયતક્ાુંમત ળેના ભાટે્ કયલાભાું આલી શતી ? ધાન્મનુું ઉત્ાદન લધાયલા 

912 દૂધનુું ઉત્ાદન લધાયલા ભાટે્ કઈ ક્ાુંમત કયલાભાું આલી શતી ? શ્વેતક્ાુંતી 

913 કઠો એ ળેના ભુખ્મ સ્ત્રોત છે ? પ્રોટ્ીન 

914 જૂનથી ઓગસ્ટ્ વુધી કઈ ઋત ુશોમ છે ? ચોભાવુું 

915 ચોભાવાની ઋતુભાું થતાું ાકોને કમા ાકો કશેલામ  છે ? ખયીપ ાકો 

916 ખયીપ ાકોના ઉદાશયણ આો ? ડાુંગય, ભકાઈ, વોમાફીન, ફાજયી, અડદભાું લગય ે

917 બાયતભાું નલેમ્ફયથી એપ્રીર દયમભમાન કઈ ઋત ુશોમ છે ? મળમાો 

918 મળમાાભાું રેલાતા ાકોને કેલા ાકો કશેલાભાું આલે છે ? યમલાક

919 યમલ ાકોના ઉદાશયણ આો. ઘઉું , યાઈ,લટ્ાણા, અવી,ળેયડી, ચણા 

920 બાયતની કેટ્રા ટ્કા લવતી ખેતી વાથે વુંકામેરી છે ?

75%

921 ાકનુું ઉત્ાદન લધાયલા જભીનભાું ઉભેયતા કાફોમદત દાથોને ળુું કશે છે ?

ખાતયો

922 ખેતયોભાું થતી અનૈમછછક લનસ્તીઓને ળુું કશે છે ?  મનુંદન 

923 પ્રકાુંડ અને પ્રણબ ખાનાયા મકટ્કોનુું મનમુંત્રણ કયલા ભાટે્ કઈ દલાઓનો છું ટ્કાલ કયલાભાું આલે છે ? ભેરાથીઓન 

924 લનસ્તીના અુંગોભાુંથી યવ ચૂવનાય મકટ્કના મનમુંત્રણ ભાટે્ કઈ દલાઓ લયામ છે ? ફોવ ઈન્ડકેવ

925 ગામનુું લૈજ્ઞામનક નાભ ળુું છે ? ફોવ ઈન્ડકેવ

926 બેંવનુું લૈજ્ઞામનક નાભ ળુું છે ? ફુફેરવ ફુરીવ 

927 ભુયાશ'નાભની બેંવો બાયતના કમા કમા યાજ્યોભાું ભે છે ? ુંજાફ અને શયીમાણા 

928 ગજુયાતનાું ભશેવાણા મજલ્રાભાું કઈ જામતની બેંવો ભે છે ? ભશેંવાણી 

929 ગજુયાતનાું ખેડા મજલ્રાભાું કઈ જાતીની બેંવો ભે છે ? વુયતી 



930 બાયતભાું ભયઘાની વૌથી પ્રચમરત જાત કઈ છે ? આમવર 

931 આવીર'કમા નાભે ઓખામ છે ? બાયતીમ ગાભે 

932 બાયતભાું ભોટ્ાબાગે કાઇ ાય દેળી ઓરાદો ઉમોગભાું રેલામ છે ? 1. વ્શાઈટ્ રેગ શોનબ 2. યશોડે આઈરેન્ડ યડે 

933 ભાછરી ળેનાથી બયૂય શોમ છે ? પ્રોટ્ીન 

934 ભધભાખી ઉછેયની દ્ધતીને ળુું કશે છે ? અમકલ્ચય 

935 ભધનો ઉમોગ કમા પ્રકાયની ઔધી તયીકે થામ છે ? યક્ત ળુમદ્ધકાયણ 

936 ભધભાું મલુર પ્રભાણભાું કમા તત્લો શોમ છે ? રોશ અને કેમલ્ળમભ 

937 ભધભાખી જ્યાું ાલાભાું આલે છે ત ેસ્થને ળુું કશે છે ? એીઅયી 

938 1 નેનો ભીટ્ય ફયાફય કેટ્રા ભીટ્ય ? 10-2 ભીટ્ય 

939 નેનોટે્લનોરોજી ળબ્દનો પ્રથભ લખત પ્રમોગ ક્યાય ેઅને કોણે કમો શતો ? એયીક ડેકવરય ે,1980 

940 CRN એટ્રે ળુું ? Centre for responsible nanotechnology

941 નોનોકણોનુું કદ કેટ્રા નેનોભીટ્ય લછચે શોમ છે ?
1-100nm

942 નેનોટે્લનોરોજીને ફીજી કઈ ટે્કનોરોજી તયીકે ઓખલાભાું આલે છે ? ગ્રીન ટે્કનોરોજી 

943 IC એટ્રે ળુું ? Integrated Circuit

944 1 ભાઈક્ોભીટ્ય ફયાફય કેટ્રા ભીટ્ય ? 10-5 ભીટ્ય 

945 નેનોતુંત્ર લાસ્તલભાું ળેનુું ફનેરુ શોમ છે ? નેનો મુફ અને ફાકીફોલ્વ 

946 નાના આુંતયડાભાું યશેરા કમા નાના કણો ાુંચનભાું ભદદરૂ ફને છે ? પોરડવ 

947 કમા લૈજ્ઞામનકે જણાવ્મુું કે નાના કણો તદન અરગ ગુણધભો ધયાલે છે ? ભાઈકર પેયાડેએ 

948 પ્રણારીગત ઉજાબસ્ત્રોતનો ભુખ્મ ઘટ્ક કમો છે ? કાફબન 

949 ૃથ્લી યના જીલોનો આધાય સ્તુંબ કોણ છે ? કાફબન 

950 કાફબન સ્લરૂ ગયપેાઈટ્ભાું એકસ્તયીમ ગ્રેપાઈટ્ને ળુું કશે છે ? ગ્રાપીન 


