
NO QUESTION ANSWER

451 ચશેયાભાાં કેટરા શાડકાાં શોમ છે ? 14

452 ખોયી ભાાં કેટરા શાડકાાં શોમ છે ? 8

453 પેપવા , શદમ જલેા અાંગોન ાં યક્ષણ કોણ કય ેછે ? છાતીન ાં ીાંજરુ 

454 છાતીના પાંજયભાાં કેટરા જોડ ાાંવી શોમ છે ? 12 જોડ 

455 છાતીના પાંજયાભાાં કેટરા શાડકાાં શોમ છે ? 24+1=25

456 કયોડસ્તબ ળેની ફનેરી શોમ છે ? કળેરુાંકાની

457 કયોડજજ ન ાં યક્ષણ કોણ કય ેછે ? કયોડસ્તાંબ

458 કયોડસ્તબ કેટરા શાડકાાં શોમ છે ? 33

459 શાથ અને ગભાાં કેટરા શાડકાાં શોમ છે ? 30-30

460 વાભાન્મ યીત ેભન ષ્મના શાડપાંજય ભાાં કેટરા શાડકાાં આલેરા છે ? 213

461
ેળીઓનો વભૂશ જ ેવાંકોચન થઈ ળકે અને પળપથર થઈ ળકે કે શરનચરન કયી ળકે તેલી પસ્થપત 

જાલી ળકે તેને ળ ાં કશે છે ?
સ્નામ 

462 જ દાજ દા સ્નામ ઓ ભીને ળેની યચના કય ેછે ? સ્નામ તાંત્ર

463 સ્નામ ઓના કમા કમા ફ ેપ્રકાય ડે છે ?
ઇયછાલતી સ્નામ   અને સ્લમાંલતી 

સ્નામ 

464 જ ેસ્નામ ઓના શરનચરન ય આન ાં પનમાંત્રણ છે તેલા સ્નામ ઓને કેલા સ્નામ  કશેલામ ? ઇયછાલતી સ્નામ 

465 જ ેસ્નામ ઓના પનમાંત્રણ ય આન ાં પનમાંત્રણ નથી  તેલા સ્નામ ને કેલા સ્નામ  કશેલામ ? સ્લમાંલતી સ્નામ  

466 કેલા પ્રદાથો લાતાલયણ ભાાં ઉષ્ભા ગ ભાલે છે ? ગયભ

467 કેલા પ્રદાથો લાતાલયણ ભાઠી ઉષ્ભા ભેલે છે ? ઠાંડા

468 ઉષ્ભાન ાં વાંચયણ કમા પ્રદાથથથી કમા પ્રદાથથ તયપ થામ છે ?
લધ  ગયભ પ્રદાથથથી ઓછા ગયભ 

પ્રદાથથ તયપ

469 ઉષ્ભાઊજાથ ળેના ય આધાય યાખ ેછે ? પ્રદાથથના જથ્થા ય

470 પ્રદાથથભાાં યશેરા ક ર અણ ઓની ગપતળપિ ને ળ ાં કશે છે ? ઉષ્ભાઊજાથ

471 કોઈણ પ્રદાથથની ઠાંડાણાની કે ગયભણાની ભાત્રાએ ળ ાં કશેલામ ? તાભાન

472 લસ્ત ન ાં તાભાન ભાલા ભાટે ળેનો ઉમોગ થામ છે ? થભોભીટય

473 થભોભીટય ભાાં ળેનો ળેનો ઉમોગ થામ છે ? ાયો અને આલ્કોશોર

474 વાભાન્મ યીત ેતાભાન કમા એકભભાાં ભામ છે ? વેરવીમવ

475 પ્રલાશી ધાત  કઈ છે ? ાયો

476 પડગ્રી વેરવીમવને પેયનશીટ ભાાં પેયલલા ભાટેન ાં વૂત્ર F=1.8c+32

477 પેયનપશટ ભાાંથી વેરવીમવભાાં પેયલલા ભાટેન ાં વૂત્ર C=F-32/1.8

478 વાભાન્મ યીત ેતાંદ યસ્ત વ્મપિના ળયીયન ાં તાભાન કેટર ાં શોમ છે? 98.06 શે.અથલા 37˚વે

479
જ ેપનમત તાભાને ઘન દાથથન ાં ઘન ભાાંથી પ્રલાશી સ્લરૂ ભાાં રૂાાંતય થામ છે ત ેઅચ 

તાભાનને ત ેપ્રદાથથન ાં ળ ાં કશે છે ?
ગરનપફન્દ 



480
જ ેપનમત તાભાને પ્રલાશી દાથથન ાં પ્રલાશી ભાાંથી લામ  સ્લરૂ ભાાં રૂાાંતય થામ છે ત ેઅચ 

તાભાનને ત ેપ્રદાથથન ાં ળ ાં કશે છે ?
ઉત્કરનપફાંદ 

481 માથલયણ ભાટે શાપનકાયક શોમ તેલા પેયપાયને ળ ાં કશે છે? શલાન ાં પ્રદૂણ

482 ઉધોગોના કાયણે કમા કમા લામ ઓ શલાભાાં પ્રદૂકો તયીકે ઉભેયામ છે ?
કાફથન ડામોક્વાઈડ, કાફથન 

ભોનોક્વાઈડ, વલ્પય 

483 કમા લામઓના રીધે અપવડલાથ થામ છે ?
 વલ્પય ડામોક્વાઈડ અને 

નાઇટર ોજન ઓકવાઈડ

484 ઍપવડલાથભાાં કમા કમા ઍપવડ શોમ છે ?
વલ્પમ પયક ઍપવડ અને 

નાઇટર ોજન ઍપવડ

485 PUC એટરે ? polluction under control 

486 શલાભાાં પ્રદૂણ ભાલા કમા એકભનો ઉમોગ થામ છે ? PPM ( part per million )

487 વૂમથની વૌથી નજીકનો ગ્રશ કમો છે ? ફ ધ

488 વૌયભાંડરનો વૌથી તજેસ્લી ગ્રશ કમો છે ? ળ ક્ર

489 કામા ગ્રશને રોકો વલાયનો તાયો ણ કશે છે ? ળ ક્રને

490 કમા ગ્રશોને આાંતપયક ગ્રશો કશે છે ? ફ ધ અને ળ ક્ર

491 રાર યાંગ નો ગ્રશ કમો છે? ભાંગ 

492 વૌયભાંડરનો વૌથી ભોટો ગ્રશ કમો છે ? ગ રુ

493 ૃથ્લી કયતાાં ગ રુ કેટરા ગણો ભોટો છે ? 1400 ગણો 

494 વૂમથભાંડ ના તભાભ ગ્રશો કયતાાં કમા ગ્રશન ાં ગ રુત્લાકથણ ફ વૌથી લધ  છે ? ગ રૂ 

495 વૌથી વ ાંદય ગ્રશ કમો છે ? ળપન 

496 કમા ગ્રશ ની આવાવ નીરા યાંગના ફપીરા લારમો આલેરા શોમ છે ? ળપન 

497 ગ્રશો ની આવાવ પયતા અલકાળીમ પ્રદાથો ને ળ ાં કશે છે ? ઉગ્રશ

498 કમા કમા ગ્રશો ઉગ્રશો ધયાલે છે ? ળ ક અને ળપન 

499 ૃથ્લીનો ઉગ્રશ કમો છે ? ચાંદ્ર 

500 કમા ગ્રશો ની લચ્ચે રધ ગ્રશોનો ટ્ટો આલેરો છે ? ભાંગ અને ગ રુની 


