
NO QUESTION ANSWER

601 વોડડમભ ફામ કાફોનેટનો ઉમોગ કઈ યીત ેથામ છે ? ખાલાના વોડા તયીકે

602 અડનિળાભક તયીકે કમા લામુના ડવડરન્ડય તયીકે ઉમોગ થામ છે ? કાફબન ડામોક્વાઈડ

603 અનિીળાભક ડવડરન્ડયભાાં ળેનુાં જરીમ દ્રાલણ બયરેુાં શોમ છે ?

વોડડમભ કાફોનેટ અથલા 

વોડડમભ ફામ કાફોનેટ

604 શલાની ઉયના લાતાલયણભાાં અભ્માવ ભાટે લયાતા ફરૂનભાાં કમો લામ ુઉમોગી છે ? શાઈડર ોજન

605 યભાણીના કેન્દ્રને ફીજા કમા નાભથી ઓખલાભાાં આલે છે ? નાબી

606 યભાણુના કેન્દ્રભાાં કમા કમા કણો આલેરા છે ? પ્રોટોન અને ન્મુટર ોન

607 યભાણુની કક્ષાભાાં કમા કણો ભ્રભણ કયતાાં શોમ છે ? ઈરેક્ટર ોન

608 પ્રોટોન કેલો લીજબાય ધયાલે છે ? ધન

609 ઈરેક્ટર ોન કેલો લીજબાય ધયાલે છે ? ઋણ

610 ન્મુટર ોન કેલો લીજબાય ધયાલે છે ? લીજબાય યડશત છે

611 ડલધુત તાયભાાં યશેરા કમા કણોના લાશનને કાયણે જ તાયભાાં ડલધુત પ્રલાશ લશેતો શોમ છે ઈરેક્ટર ોન

612 યભાણુ લીજબાયની દ્રષ્ટીએ કેલો શોમ છે ? તટસ્થ

613 એક ભાત્ર પ્રલાશી ધાત ુકઈ છે ? ાયો

614 કઈ કઈ ધાતુઓ નયભ શોમ છે જનેે ચપ્ા લડે કાી ળકામ છે ? વોડેમભ અને ોટેડળમભ

615 ધાત ુઅને અધાતુ તત્લોની ઈરેક્ટર ોન ગુભાલલાની કે ભેલલાની પ્રકૃતીને ળુાં કશે છે ? આમનીકયણ

616 રોખાંડ શલાભાાંના કમા લામ ુવાથે વાંમોજામ ત્માય ેતેને કાટ રાગ ેછે ? ઓડક્વજન

617 ગ્રેપાઈટ, કોરવો, શીયો એ કોના સ્લરૂો છે ? કાફબનના

618 કાફબનના કમા સ્લરૂનો ઉમોગ ેડન્વર ફનાલલા ભાટે થામ છે ? ગ્રેપાઈટનો

619 કમા પૉસ્પયનો ઉમોગ ડદલાવી ફનાલલા ભાટે થામ છે ? રાર પૉસ્પયનો

620 ઉાંદય ભાયલાની દલા ભાટે ળેનો ઉમોગ થામ છે ? ઝીાંક પૉસ્પાઇડ

621 અનાજની જાલણી ભાટે ળેનો ઉમોગ થામ છે ? એલ્મુડભડનમભ પૉસ્પાઇડ

622 પ્રફ બજે ળોક તયીકે ળુાં ઉમોગી છે ? પૉસ્પયવ ેન્ટાકવાઈડ

623 ચાભડીના યોગો ભાટે ક્રીભ ફનાલલા ભાટે ળેનો ઉમોગ થામ છે ? વલ્પયનો

624 કાાંવુાં' કઈ ફ ેધાતુઓના ડભશ્રણથી ફને છે ? તાાંફુાં અને ટીન

625 સ્ટેનરેવ સ્ટેર' જલેી ડભશ્રધાતુ કઈ ધાતુઓના ડભશ્રણથી ફને છે ? રોખાંડ, ક્રોડભમન અને ડનકર

626 આકાય માદ યાખલાનો ગુણધભબ કઈ ધાતુભાાં શોમ છે ? ડનટીરોન

627 ડનટીરોન કઈ ધાતુઓના ડભશ્રણથી ફને છે ? ડનકર અને ટાઈટેડનમભ

628 ાણીનુાં યાવામડણક વૂત્ર કમુાં છે ? H2O

629 કાફબન ડામૉક્વાઈડનુાં અણુ વૂત્ર કમુાં છે ? Co2



630 ભીઠાનુાં યાવામડણક નાભ કમુાં છે ? વોડડમભ ક્રોયાઈડ

631 ભીઠાનુાં અણુ વૂત્ર કમુાં છે NaCl

632 જ ેરેન્વની ફાંને વાટી ફશાયની ફાજુ ઊવેરી શોમ તેલા રેન્વને ળુાં કશે છે ? ફશીગ્રો રેન્વ

633 જ ેરેન્વની ફાંને વાટી અાંદયની તયપ લક્રાકાય શોમ તેલા રેન્વને કેલો રેન્વ કશે છે ? અાંતગ્રો રેન્વ

634 વજીલો દ્રાયા ોતાના જલેો ફીજો વજીલ ઉત્ન્ન કયલાની ક્રીમાને ળુાં કશે છે ? પ્રજનન

635 ુરુના પ્રજનન તાંત્રનુાં ભુખ્મ અાંગ કમુાં છે ? ળુક્રડાંડ

636 આની ત્લચાભાાં કઈ ગ્રાંથીઓ શોમ છે ? પ્રસ્લેદગ્રાંથી અને ડસ્નનધગ્રાંથી

637 કઈ ગ્રાંથીભાાં યવેલો નીકે છે ? પ્રસ્લેદગ્રાંથી

638 ત્લચાભાાં આલેર કઈ ગ્રાંથી ળયીયનુાં તાભાન જાલલાભાાં ભદદ કય ેછે ? પ્રસ્લેદગ્રાંથી

639 પ્રદાથબ જ ેતાભાનને વગ ેત ેતાભાનને પ્રદાથબને ળુાં કશે છે ? જલારનડફાંદુ

640 આગ ફજુાલલા ભાટે ાણી ડવલામ ફીજા ળેનો ઉમોગ થામ છે ? વાફુનુાં પીણ,યતેી અને Co2નો

641 કમા દાશનભાાં પ્રકાળ ઉત્ન્ન થમો નથી ? ભાંદ દશન

642 અડમભફના ભુખ્મ ત્રણ પ્રકાયો કમા કમા છે ?

ખનીજ કોરવો, ખનીજ તેર અને 

કુદયતી લામુ

643 ખનીજ કોરવાના કેટરા પ્રકાયો ડે છે ? ચાય

644 ખનીજ કોરવાના કમા કમા ચાય પ્રકાયો ડે છે ?

ીટ કોરવો, ડરનિાઈટ કોરવો, 

ડફટુભીન અને એન્રેવાઈટ

645 કમો કોરવો વૌથી ડનમ્િ કક્ષાનો અને બૂખયા યાંગનો કોરવો છે ? ીટકોરવો

646 કમો કોરવો બ્રાઉન કોરવા તયીકે ણ ઓખામ છે ? ડરનિાઈટ

647 ડફટુાંભીન કોરવાભાાંથી ળુાં ભે છે ? ડાભય

648 વૌથી ઊાં ચી કક્ષાનો કોરવો કમો છે ? એનરેવાઈડ

649 ડલબાગીમ ડનસ્માંદન દ્રાયા છૂટા ાડેરા ેટર ોડરમભભાાં વૌથી નીચે ળુાં ભે છે ? ડાભય

650 ડલબાગીમ ડનસ્માંદન દ્રાયા છૂટા ાડેરા ેટર ોડરમભભાાં વૌથી ઉય ળુાં ભે છે ? ેટર ોડરમભ લામુ


