
NO QUESTION ANSWER

501 કોના તેના દેખાલ ભુજફ ૂૂંછડડમા તાયા તયીકે ઓખામ છે? ધૂભકેતુ

502 ધૂભકેતુઓ કમા લાદભાૂંથી છૂટા ડેરા છે ? ઊટટન લાદભાૂંથી 

503 શેરી નાભ ના ધૂભકેતુનો આલતટકા રગબગ કેટરો શોમ છે ? 76 લટ 

504 ખયતા તાયાઓ તયીકે ળુૂં ઓખામ છે ? ઉલ્કાઓ 

505 માટલયણના જ ેઘટકો વજીલ છે તેલા ઘટકોને ળુૂં કશે છે ? જડેલક

506 લનસ્ડતને ળુૂં કશે છે ? ઉત્ાદક 

507 બાયતનુૂં યાષ્ટ્ર ીમ પ્રાણી કમુૂં છે ? લાઘ

508 ગજુયાતનુૂં યાષ્ટ્ર ીમ પ્રાણી કમુૂં છે ? ડવશ 

509 દુડનમા નુૂં વૌથી ઊૂં ચુૂં વસ્તન પ્રાણી કમુૂં છે ? ડજયાપ 

510 વભગ્ર બાયતનુૂં કદભાૂં વૌથી ભોટુૂં  ક્ષી કમુૂં છે ? વાયવ

511 કમા ક્ષીને વપાઈ કાભદાય તયીકે ગણલાભાૂં આલે છે ? ગીધ 

512 ડલશ્વ જલ્રાડલત ડદલવ ક્યાય ેઉજલલાભાૂં આલે છે ? 2 જી પેબુ્રઆયી

513 ડલશ્વ ચકરી ડદલવ ક્યાય ેઉજલલાભાૂં આલે છે ? 20 ભી ભાચટ 

514 કઈ ભાછરીને કલ્ભત્ળમ તયીકે ઓખામ છે ? ળાકટ  

515 ૃથ્લીની વાટીથી આળય ેકેટરા ડકભી.વુધી ડલસ્તયરેા શલાના આલયણને લાતાલયણ કશે છે ? 800 થી 1000 ડકભી 

516 શલાનુૂં દફાણ ભાલા ભાટે ળેનો ઉમોગ થામ છે ? ફેયોડભટય

517 શલાનુૂં દફાણ ભાલાનો એકભ કમો છે ? ફાય

518 કી સ્લરૂે યશેરા ુષ્નુૂં યક્ષણ કોણ કય ેછે ? લજચક્ર

519 ુષ્નો કમો બાગ ડકટકોને આકટલાનુૂં કાભ કય ેછે ? દરચક્ર

520 પોના કેટરા પ્રકાય શોમ છે અને કમા કમા ? ફ ેપ્રકાય 1.ભાૂંવર પ 2. ળુષ્ક

521 ભાૂંવર પના ઉદાશયણ આો ? કેયી,ૈમાૂં, રીૂંફ,ુ ટાભેટાૂં લગેય ે

522 ળુષ્ક પના ઉદાશયણ આો ? લાર,લટાણા.તુલેય,ભગ લગેયે

523 જ ેપોભાૂં ફીજાળમ વૂંગ જોલા ભે છે તેલા પોને ળુૂં કશેલામ ? ડળમ્ફ (ડળૂંગ)

524 જ ેપોભાૂં ફીજાળમ ના બાગ ડે તેલા પોને ળુૂં કશે છે ? પ્રાલય

525 જ ેપોભાૂં પરાલયણ અને ફીજનુૂં ફીજાલયણ જોડામેરા જોલા ભે છે તેને ળુૂં કશે છે ? ધાન્મ

526 ુષ્ ળેના ઉય ગોઠલામેરુૂં શોમ છે ? ુષ્ાવન

527 જભીન ડલના ખેતીકાયલાની દ્ધડત ને ળુૂં કશેલામ ? શાઈડર ોોડનક્વ દ્ધડત

528 વૂક્ષ્ભ જીલોના કમા કમા ાૂંચ પ્રકાય ડે છે ?
1.પૂગ 2.પ્રજીલ 3.ફેક્ટેડયમા 

4.લાઈવય 5.રીર

529  પૂગના કમા કમા ફ ેપ્રકાય ડે છે ? 1. ીસ્ટ અને 2. ભોલ્ડ



530 બે્રડ ય જોલા ભતી પૂગને ળુૂં કશે છે ? ભોલ્ડ 

531 ડફરાડીનો ટો એ કેલા પ્રકાયનો વૂક્ષ્ભજીલ છે ? પૂગ

532
ઢોકા , ઈડરી , ઢોૂંવા ફનાલલા ભાટે આથો રાલલા ભાટે કેલા પ્રકાયની પૂગનો ઉમોગ કયલાભાૂં 

આલે છે ?
મીસ્ટ

533 કઈ પૂગ એૂંટીફામોડટક દલાઓ ફનાલલા ભાટે થામ છે ? ેડનડવડરન

534  કેલા પ્રકાયની પૂગ વીધી ખોયાક તયીકે ઉમોગી ફને છે ? ભોલ્ડ પ્રકાયની (ભળરૂભ)

535 દાદય ,ખવ,ખયજલુૂં જલેા યોગો ળેના કાયણે થામ છે ? પૂગના

536 પ્રજીલો કેટરા કો ધયાલે છે ? એક

537 પ્રજીલ ના ઉદાશયણ આો ?
અભીફા 

,પ્રાઝભોડડમભ,ેયાડભડળમભ

538 અભીફા કેલા પ્રકાયનુૂં પ્રજીલ છે ? અડનમડભત

539 ચૂંરના તડમા જલેા ડનડિતઆકાય ધયાલતો પ્રજીલ કમો છે ? ેયાડભડળમભ

540 ેયાડભડળમભ ને શરનચરન ભાટે ળુૂં શોમ છે ? ક્ષ્ભો

541 યોજીલી જીલન ગજુાયતો પ્રજીલ કમો છે ? પ્રાઝભોડડમભ

542 કચયા અને ગૂંદા ાણીભાૂંની અળુડદ્ધના ડનકાર ભાટે ઉમોગી ળુૂં ? પ્રજીલ

543 એભેડફક ભયડો થલા ભાટે જલાફદાય પ્રજીલ કમો ? અભીફા

544 ભેરેડયમા કમા પ્રજીલથી થામ છે ? પ્રાઝભોડડમભ

545 કોરેયા કમા ફેક્ટેડયમા થી થામ છે ? ડલડબ્રમો કોરેયી

546 ક્ષમ (t.b.) કમા ફેક્ટેડયમા થી થામ છે ?
ભાઈક્રોફેક્ટેડયમભ ટુમફય 

ક્યુરોડવવ

547 ટાઇપોઇડ કમા ફેક્ટેડયમા થી થામ છે ? વાલ્ભોનેરાટાઈફ્રી

548 ધનુય, પ્રેગ ,ન્મુભોડનમા ,ભયડો જલેા યોગો કમા વૂક્ષ્ભજીલોથી થામ છે ? ફેક્ટેડયમા 

549 વૂક્ષ્ભજીલોભાૂં વૌથી વૂક્ષ્ભજીલ કમો છે ? લાઇયવ

550 કમો વજીલ ,વજીલ અને ડનડજટલ ફૂંને તયીકે લત ેછે ? લાઇયવ


