
NO QUESTION ANSWER

1101  LHC ' કમા ળશેય ાવે આલેર  છે ? જીનીલા

1102 બાયત ેયોહશણી ઉગ્રશને કમા પ્રક્્ષ્રણ માન દ્રાયા ુથ્લી ભ્રભણ કક્ષભાાં ભૂક્યો શતો ? SLV -3 

1103 ુથ્લીની પયત ેકક્ષભાાં ગહત કયલા  ભાટે રધુતભ લેગ કેટરા હકભી/વેકન્ડ  જોઇમ ે? 8 હકભી . વેકન્ડ

1104 બ-ૂ હથથય ઉગ્રશ કેટરા હકરોભીટય ઊાં ચાઈએ ગહત કય ેછે ? 35,786  હકભી

1105 બ ૂ-હથથય ઉમગ્રશનો ભ્રભણકા કેટરા કરાકનો શોમ છે ? 24 કરાકનો

1106 ધ્્રલીમ ઉગ્રશ ુથ્લીથી કેટરા હકભી. ઊાં ચાઈએ ભ્રભણ કય ેછે ? 1000 હકભી

1107

બાયતના દવાં લેદન (હયભોટ વેહન્વાંગ ) ઉગ્રશ દ્રાયા કેટરા હદલવભાાં ુથ્લીની વભગ્ર વાટીનુાં 

હનહયક્ષણ થઈ ળકે છે ? 21 હદલવભાાં

1108

બાયત ેદૂયના હળક્ષણનો વ્મા લધાયલા અને હલહડમો કોન્પયહન્વાંગ  ભાટે કમા ઉગ્રશની હવયીજ 

ળરૂ કયી ? ઇન્વેટ (INSAT)

1109 શલાભાન વાંફાંહધત ભાહશતી ભેલલા ભાટે ઉગ્રશની કઈ શે્રણીનો ઉમોગ થામ છે ? ઇન્વેટ

1110 અભદાલાદભાાં બૈહતક અનુવાંધાન પ્રમોગળાાની થથાના કોણે કયી ? હલક્રભ વાયાબાઇ

1111 PRL એટરે ળુાં ? Physical research laboratory 

1112 ટેક્વટાઇર  ઈન્ડથટર ીઝ હયવચચ એવોવીએળાનની થથાના અભદાલાદભા કોણે કયી ? ડોાં. હલક્રભ વાયાબાઈએ

1113 બાયતભાાં અલકાળ વાંળોધનના હતા કોણે ભાનલાભાાં આલે છે ? ડોાં. હલક્રભ વાયાબાઈ

1114 ISRO એટરે ળુાં ?

Indian space research 

organization 

1115 DTH એટરે ળુાં ?  Direct to home        

1116 DHT ના પ્રવાયણ ભાટે કમો ઉગ્રશ હનલડ્મો છે ? INSAT 4A 

1117 શલાભાન વાંફહધત ભાહશતી ભેલલા  ભાટે  કમો ઉગ્રશ ઉમોગી હનલડ્મો  છે ? METSAT 

1118 બૌગોહરક  નકળાઓ વાંફહધત જાણકાયી ભેલલા ભાટે કમો ઉગ્રશ ઉમોગી છે ? CARTOSAT 

1119 યોહશણી વેટેરાઈટ વીથટભ ળેના ભાટે ઉમોગી છે ? ખગોીમ અલરોકન ભાટે

1120 PSLV એટરે ળુાં ?

POLOR satellite launching 

vehicle 

1121 GSLV એટરે ળુાં ?

Geo synchr onizing satellite 

launching vehicle 

1122 એહવડ થલાદે કેલા શોમ છે ? ખાટાાં

1123 એહવડ હરટભવ ેય કેલી અવય દળાચલે છે ? બૂયને રાર ફનાલે

1124 ફેઇઝ થલાદે કેલા શોમ છે ? તૂયા

1125 ફેઇઝ હરટભવ ેય ય કેલી અવય દળાચલે છે ? રારને બૂરાં  ફનાલે છે

1126 એહવડ અને ફેઇઝ લચ્ચે તટથથીકયણ પ્રહક્રમા થઈ ળુાં ફને છે ? ક્ષાય અને ાણી

1127 એહવડ અને  ફેઇઝનો ચોક્કવ ખ્માર કમા  લૈજ્ઞાહનક આપ્મો ? થલાાંત ે આશહનચમવે

1128 એહવડની PH કેટરા કયતાાં ઓછી શોમ છે ? 7 કયતાાં

1129 ફેઇઝની PH કેટરા કયતાાં લધુ શોમ છે ? 7 કયતાાં (7-14 ની લચ્ચે )

1130 ભનુષ્મ ળયીયભાાં થતી  દેશધાહભચક હક્રમાઓ કેટરા PH ના ગાાભાાં થામ છે ? 7.0 થી 7.8 PH

1131 ખોયાકભાાં પ્રોટીનનુાં ાચન કયલાભાાં કમો ઉત્વેચક ભદદરૂ થામ છે ? ેપ્વીનલ

1132 કેટરી PH ધલયાતી જભીનભાાં છોડની લુહધધ અને હલકાવ વાયા થામ છે ? 6.5 થી 7.3



1133 એહવહડક જભીનને તટથથ કયલા ભાટે ળેનો ઉમોગ  કયલાભાાં આલે છે ? રાઈભનો

1134 ફેઝીક જભીનને તટથથ કયલા ભાટે ળેનો ઉમોગ  કયલાભાાં આલે છે ? હજથવ

1135 દાાંતનુાં ફશાયનુાં ડ ળેનુાં ફનેરુાં શોમ છે ? કેહસવમભ પોથપેટ

1136 હકડીના ડાંખભાાં કમો એહવડ શોમ છે ? પોહભચક એહવડ

1137 ભધભાખીના હલભાાં કમો એહવડ શોમ છે ? ભેહરટીન

1138 ભધભાખીના ડાંખથી યાશત ભેલલા ભાટે ળેનો ઉમોગ થામ છે ? ખાલાના વોડોના

1139  ળુદ્ર ાણીની ' PH કેટરી શોમ છે ? 7

1140 રોશીની PH કેટરી શોમ છે ? 7.4

1141 હલનેગયભાાં કમો એહવડ શોમ છે ? એહવહડક એહવડ

1142 દશી અને છાળભાાં કમુાં એહવડ શોમ છે ? રેકટીક એહવડ

1143 રીાંફ ુઅને નાયાંગીભાાં કમો એહવડ શોમ છે ? વાઈહટરક એહવડ

1144 આભરીભાાં કમો એહવડ શોમ છે ? ટાટચ હયક એહવડ

1145 ટાભેટાભાાં કમો એહવડ શોમ છે ? ઓક્ઝેહરક એહવડ

1146 ભીઠાનુાં  અણુાંવૂત્ર જણાલો ? Nacl 

1147 ખાલાના વોડાનુાં અણુાંવૂત્ર  જણાલો ? NaHCO ₃

1148 ધોલાનો  વોડાનો  અણુાંવૂત્ર  જણાલો ? Na₂CO ₃10H ₂O 

1149 ઠાંડા ીણાાં બયલાના ાત્ર (ટીન) ભાાં કઈ ધાતુનો ઉમોગ થામ છે ? એસમુહભહનમભ

1150 ખાધ વાભગ્રી અને  ખાધ દાથોના ેકી ાંગ ભાટે ળેનો ઉમમોગ થામ છે ? એસમુહભહનમભ


