
NO QUESTION ANSWER

951 કાફબન આધાયીત નેનફંધાયણન ં વાભાન્મ નાભ ળ ં છે ? પર રયન 

952 આાણી આંખભાં વંલેધના ઉજાલત  ંલીજચ ંફકીમ રલરકયણ એટરે ળ ં ? પ્રકાળ 

953 લસ્ત ન ં કમ  ંપ્રતીરફંફ ડઘા ય જીરી ળકાત ં નથી ? આબાવી 

954 ળેના રીધે આણ ેલસ્ત ને જઈ ળકીએ છીએ ? પ્રકાળના યાલતબનને રીધે 

955 લસ્ત ની વાટી યથી પ્રકાળના ાછા લલાની ઘટનાને ળ ં કશે છે ? પ્રકાળના યાલતબન

956 ગાકાય અયીવાની અંદયની લકયવાટી યાલતબકશમ ત ેઆયીવાને કેલ અયીવ કશેલામ ? અંતગ્ર 

957 વોથી લધ  લક્રીબાલનાંક કન છે ? શીય 

958 વૂક્ષ્ભ દળબક મંત્રભાં કમા રેન્વન ઉમગ થામ છે ? ફશીગ્ર રેન્વનન 

959 ખગીમ દૂયફીનભાં કમા રેન્વન ઉમગ થામ છે ? ફશીગ્ર રેન્વનન 

960 ૃથ્લી યથી દૂયની લસ્ત  જલા ભાટે લયાતા દૂયફીનને ળ ં કશે છે ? ટેયસે્ટર ીમર ટેરરસ્ક 

961 ાયદળબક ભાધ્મભભાં કમા યંગના પ્રકાળન લેગ ભશત્તભ શમ છે ? રાર 

962 ાયદળબક ભાધ્મભભાં કમા યંગના પ્રકાળન લેગ ન્મ નત્તભ શમ છે ? જાંફરર 

963 શ્વેત પ્રકાળ એ કેટરા ઘટક યંગન ફનેર શમ છે ? વાત 

964 જ્યાય ેકઈ ણ ઘટક યંગન ં યાલતબન ન થામ ત પ્રદાથબ કેલ દેખામ છે ? કા 

965 જ્યાય ેફધા જ ઘટક યંગન  ંયાલતબન થામ ત પ્રદાથબ કેલ દેખામ છે ? વપેદ 

966 કમા કમા યંગ પ્રાથરભક યંગ છે ? રાર, રીર, લાદી 

967 લસ્ત ભાંથી આલતા પ્રકાળનારકયણ વોપ્રથભ ળેના દ્રાયા આણી આંખભાં પ્રલેળે છે ? કનીરનકા 

968 આંખભાં પ્રલેળતા જથ્થાને રનમંરત્રત કણ કય ેછે ? આઈયીવ 

969 પે્રવ ફામલીઆ' ખાભી ળયીયના કમા અંગ વાથે જડામેર છે ? આંખ 

970 ભામરમા' એટરે ળ ં ? રઘ દ્રરિ ખાભી 

971 ભામરમાની ખાભીભાં ભન ષ્મ કઈ લસ્ત  સ્િ યીત ેજઈ ળકત નથી ? દૂયની 

972 રઘ દ્રિીની ખાભી'ના રનલાયણ ભાટ કમા રેન્વન ઉમગ થામ છે ? અંતગ્ર રેન્વન 

973 શાઇયભેટર ીીઆ  એટરે ળ ં ? ગ રુદ્રરિની ખાભી

974  ગ રુદ્રરિની ખાભી   ધયાલતી વ્મરિ કઈ લસ્ત  સ્િ યીત ેજઈ ળકતી નથી ? નજીકની

975  ગ રુદ્રરિની ખાભીના રનલાકયણ ભાટે કમા રેન્વન ઉમગ થામ છે ? ફરશગ્ર

976 કેટયકે્ટ ' યગ ળયીનના કમા બાગ વાથે વકામેર યગ છે ? આંખ

977

લાતાયણભાં યશેરા ાણીના વૂક્ષ્ભ રટાઓ દ્ધાયા થતાં વૂમબપ્રકાળના રલબાજનથી ળેની યચના 

થામચે ? ભેધધન ષ્મની

978 ભેધધન ષ્મ શંભેળા કઈ રદળાભાં યચામ છે ? વૂમબની રલરુદ રદળાભાં

979 નીચેથી ઉય તયપ જતાં લક્રીબલનાંકભાં ળ ં પેયપાય થામ છે ? ધટે છે



980

કઈ અવયને રીધે તાયાઓન  ંટભટભલ ં અને વૂમાબદમ લશેર થલ તેભજ વૂમાબસ્ત ભડ થલ જલેી 

ધટનાઓ થામ છે ? લાતાલયણીમ લક્રીબલનના રીધે

981 પ્રકાવની કઈ ધટનાને રીધે આકાળ બૂરંુ દેખામ છે ? પ્રકાવના પ્રકીણબનના

982 બમ દળબક રવગ્નરભાં રાર યંગન ઉમમગ ળા ભાટે થામ છે ? તેન ં  પ્રકીણબન ઓછ ં  થત ં શલાથી

983 પ્રકાળના પ્રકીણબન યન ં વંળધન કામબ કમા બાયતીમ લૈજ્ઞારનકે કમ ું શત ં ? ડ.ં ચંદ્રળેકય લેંકટ યાભન

984 બૈરતક ળાસ્ત્રભાં નફેર ારયતરક ભેલનાય પ્રથભ બાયતીમ કણ શતા ? ડ.ં વી. લી.  યાભન

985 ડ.ં વી. લી.  યાભનને કમાય ેારયતરક ભળ્મ ? 1930 ભાં

986 બાયત વયકાય  દ્ધાયા  કમા રદલવને ' લૈજ્ઞાન રદલવ ' તયીકે ઉજલલાભાં આલે છે ? 29 પેફ માયી

987 કમા લૈજ્ઞારનકની તેભના જન્ભ રદલવે લૈજ્ઞાન  રદવ્વ ઉજલલાભાં આલે છે ? ડ.ં વી. લી.  યાભન

988 શીયાન ચકાટ એ કઈ ધટનાને આબાયી છે ? ૂણબ આંતરયક યાલતબનની

989 વંદેળા વ્મલશાયભાં લયાતા ઓરટટકર પાઈફય કઈ ધટનાને આધાય ેકામબ કય ેછે ? ૂણબ આંતરયક યાલતબન

990 પ્રકાળની કઈ ધટનાને રીધે ટીડંર અવય ઉદબલે છે ?  પ્રકીણબન

991 રલધ તબાયન ડા એકભ કમ છે ? ક રંફ (c)

992 રલધ તપ્રલાશના લશન ભાટે કેલા ઇરેક્ટર ન જલાફદાય શમ છે? ભ િ ઇરેક્ટર ન

993 ઇરેક્ટર નની ળધ કમા લૈજ્ઞારનકે કયી ? જ.ે જ.ે થભવન

994 રલધ ત પ્રલાશન   is એકભ કમ છે ? ક રંફ / વેકન્ડ

995 રલધ તપ્રલાશના  એકભને ળ ં કશલેભાં આલે છે ? એરપમય

996 રલધ તપ્રલાશ ભાલાના વાધનને ળ ં કશેલાભા આલે છે ? એરભટય

997 એક ઇરેક્ટર નન રલધ તબાય કેટર શમ છે ? 1.6*10-19c

998 રલધ તરસ્થરતભાનન si એકભ કમ છે ? લૉલ્ટ. (v)

999 રલધ ત રસ્થરતભાનન તપાલત ળેના લડે ભાલાભાં આલે છે ? લૉલ્ટ ભીટય

1000 વાદી ફેટયીની ળધ કણે  કયી શતી ? લલ્ટાએ


