
NO QUESTION ANSWER

751 કઈ અંગીકાને ાચક કોથી કશેલાભાં આલે છે ? રામવોઝોમ્વ 

752 કોની ફશાયથી પ્રલેળતા ફેક્ટેયીમા કે લામયવનો નાળ કયી ળયીયને ચેથી યક્ષણ કોણ આ ેછે ?રામવોઝોમ્વ 

753 કોની કઈ અંગીકાને આત્મઘાતક કોઠીઓ તયીકે ઓખલાભાં આલે છે ? રામવોઝોમ્વ 

754 કણાબવૂત્રભાં આલેરી ગાડીભમ યચનાને ળ ં કશે છે ? ક્રિસ્ટી 

755 કોળીમ શ્વળન કમા થામ છે ? કણાબવૂત્ર 

756 કણાબવૂત્રભાં ળેન ં વંસ્રેષ્ણ થામ છે ? ATPન ં 

757 કણાબવૂત્રને ફીજા કમાનાભે ઓખલાભાં આલે છે ? ાલયશાઉવ 

758 રીરા યંગના યંજકદ્રવ્મકણને ળ ં કશે છે ? ક્રોયોપ્રાસ્ટ (શક્રયતકણ)

759 રીરા યંગ ક્રવલામના યંગીન યંજકદ્રવ્મકણને ળ ં કશે છે ? િોભોપ્રાસ્ટ (યંગકણ)

760 યંગશીન યંજકદ્રવ્મકણને ળ ં કશે છે ? લ્મ કોપ્રાસ્ટ (શ્વેતકણ)

761 પૂરભાં ક્રલક્રલધ યંગ આલાન  ંકાભ કોણ કય ેછે ? િોભોપ્રાસ્ટ

762 ભાનલ ળયીયભાં વૌથી ભોટો કો કમો છે ? ચેતાકો 

763 લનસ્ક્રતઓભાં ભ ખ્મ કેટરા અંગવભૂશો છે ? કમા કમા ? ત્રણ બાગો. ભૂ, પ્રકાંડ અને ણણ

764 જ ેેળીના કોો વતત કો ક્રલબાજન ાભે છે તેલી ેળીને ળ ં કશે છે ? લધણનળીર ેળી 

765 ળયીયના આધાય ભાટે કંકારની યચના કઈ ેળી કય ેછે ? વંમોજક ેળી  

766 અક્રસ્થકોો ળેના ફનેરા શોમ છે ? કેક્રલ્ળમભ અને પોસ્પયવના 

767 કાસ્થી ળેની ફનેરી શોમ છે ? દ્રવ્મ પ્રોટીન અને ળકણયાની 

768 ચેતાેળીની યચનાભાં એકભ કોણ કય ેછે ? ચેતાકો 

769 ટાઈપોડભાં ળયીયના કમા અંગને અવય થામ છે ? આંતયડાને 

770 કભાાભાં ળયીયના કમા અંગને અવય થામ છે ? મકૃતને 

771 કમ  ંભચ્છય કયડલાથી ભેરેયીમા થામ છે ? ભાદા એનોપીરીવ 

772 કભો કમા લાઈયવથી થામ છે ? ક્રશેટાઇપી 

773 કોરેયા કેલો યોગ છે ? ચેી 

774 ટાઈપોઈડ કમા ફેક્ટેયીમા દ્રાયા થામ છે ? વારભોનેરા ટાઇપી 

775 ટી. ફી. કમા ફેક્ટેયીમાથી થામ છે ?

ભામકોફેકટેયીમભ ટ્ય ફયકમ  ં

રોવીવ

776 AIDS

એકલાઈડ ઈમ્મ નો ડેક્રપક્રવમન્વી 

ક્રવન્ડર ોભ

777 HIV

હ્ય ભન ઈમ્મ નો ડેક્રપક્રવમન્વી 

લાઈયવ

778 AIDS કમા લાઈયવથી થામ છે ? HIV

779 HIV કમા વભૂશનો લાઈયવ છે ? યીટર ોલાઈયવ 



780 સ્લાઈન ફ્ર ૂળેને રગતો યોગ છે ? શ્વવનને 

781 સ્લાઈન ફ્ર ૂકમા લાઈયવ દ્રાયા પેરામ છે ? ઈન્ફ્રૂએન્ઝા લામયવ 

782 સ્લાઈન ફ્રૂની યવી કઈ છે ? ટેક્રનપર  

783 ડેન્્મ  ળેનાથી થતો યોગ છે ? લાઈયવથી 

784 ડેન્્મ  નો પેરાલો કમા ભચ્છય દ્રાયા થામ છે ? એડીવ

785 ક્રચકનગ નીમા તાલભાં કઈ દલાથી યાશત ભે છે ? ક્રોયોક્રિન 

786 કંજક્રકટલાઈક્રટવ કમા અંગને અવય કયતો ચેી યોગ છે ? આંખને 

787 કામણન ં ભૂલ્મ ળેના ય આધાયીત છે ? ફ અને સ્થાનાંતય  

788 કામણ કેલી યાળી છે ? અક્રદળ

789 કામણનો એકભ ળ ં છે ? જૂર 

790 કામણ કયલાની ક્ષભતાને ળ ં કશે છે ? ઉજાણ 

791 પ્રદાથણની ોતાની ગતીને કાયણે કામણ કયલાની ક્ષભતાને ળ ં કશે છે ? ગતીઉજાણ 

792 દાથણના સ્થાન અથલા તેની વંયચનાને કાયણે તેને ભતી કામણ કયલાની ક્ષભતાને દાથણને ળ ં કશે છે ?સ્થીતીઉજાણ 

793 ક્રસ્થતી ઉજાણ અને ગતી ઊજાણના વયલાાને ળ ં કશે છે ? માંત્રીક ઉજાણ 

794 એક જ વભમભાં થતા કામણને અથલા કામણ કયલાના વભમ દયને ળ ં કશે છે ? ાલય 

795 ાલયનો એકભ ળ ં છે ? લોટ 

796 વ્મલશાયભાં ાલયનો એકભ લયામ છે ? ક્રકરોલોટ અને ભેગાલોટ 

797 ાલયનો નાનો એકભ કમો છે ? લોટ 

798 શોવણ ાલય એકભ ળેના ભાનભાં લયામ છે ? ાલયના 

799 1 શોવણ ાલય = કેટરા  લોટ થામ ? 746

800 ક્રલધ ત પ્રલાશ વાથે વંકક્રરત ઉજાણને ળ ં કશે છે ? ક્રલધ ત  ઉજાણને 


