
NO QUESTION ANSWER

701 પ્રાઝભાના કણ કમા સ્લરૂભાાં શમ છે ? આમનીકયણ ાભેર લામુના

702 ળેની શાજયીની કાયણે વુમય તાયાઓ ચભકે છે ? પ્રાઝભાની

703 1920 ભાાં કમા બાયતીમ લૈજ્ઞાનનકે દ્રવ્મની ાાંચભી અલસ્થાભાટે ગણતયી કયી શતી ? વત્મેન્દ્દ્રનાથ ફઝે

704

પ્રદાથયની ઘન, પ્રલાશી અને લામ ુઉદબલલાનુાં કાયણ દ્રવ્મના કણની કઈ રાક્ષનણકતાઓને રીધે 

શમ છે ? નલચરન

705 પ્રદાથયની કઈ અલસ્થાભાાં પ્રદાથયને ચક્કવ આકાય અને કદ શમ છે ? ઘન અલસ્થાભાાં

706 લામુની કઈ નલળે રાક્ષનણકતાઓ શમ છે ? વાંકચન

707 P.N.G. એટરે ળુાં ? Piped Natural Gas

708 દ્રાવ્મની ધન, પ્રલાશી અને લામ ુઅલસ્થાભાાં તેભના ઘટક લચ્ચે કમુાં ફાર રાગ ેછે ? આાંતયાઅણ્લીમ ફા

709 પ્રદાથયની કઈ અલસ્થાભાાં આાંતય આણ્લીમ ફાર લધુ શમ છે ? ઘન

710 પ્રદાથયની ઘનતાન આધાય ળેના ય યશેર છે ? તેભાાં યશેરા કાણની વાંખ્મા ય

711 ફયપનુાં ગરનનફાંદુ કેટરુાં છે ? 273.16 k 

712 કમા ઘન પ્રદાથોને ગયભી આતા વીધા લામ ુફની જામ છે ? કૂય અને નલવાય

713 ઘન પ્રદાથયના વીધા લામુભાાં પેયલલાની ઘટનાને ળુાં કળે છે ? ઊધ્રૌલાતન

714 વૂક ફયપ એ કમા લામુનુાં ઘન સ્લરૂ છે ? કાફયન ડામૉક્વાઈડનુાં

715 કલ્ડ સ્ટયજેભાાં ળેન ઉમગ થામ છે ? વૂકા ફયપન

716 તાભાનન SI એકભ કમ છે ? કેલ્લીન (k)

717 0˚c =કેટરા કેલ્લીન થામ છે ? 273.16 k 

718 શારભાાં જાણીતા તત્લની વાંખ્મા કેટરી છે ? 114

719 કેટરા તત્લ ઓયડાના તાભાનને લામ ુઅલસ્થાભાાં ભે છે ? 11

720 કમા ફ ેતત્લ ઓયડાના તાભાનને પ્રલાશી સ્લરૂે ભે છે ? ાય અને બ્રભીન

721 કરીર દ્રાલણ પ્રકાળનુાં પ્રકીણયન કય ેછે ? ટીાંડર અવય

722 કડી એટરે કેટરા નાંગ થામ છે ? 20

723 1 ગ્રવ એટરે કેટરા નાંગ થામ છે ? 144

724 ક્ષ-નકયણની ળધ કને કયી શતી ? યાંજને

725 ખુફ જ ટૂાંકી તયાંગ રાંફાઈ ધયાલતા નલધુતચુાંફકીમ તયાંગ એટરે કમા નકયણ ? ક્ષ-નકયણ

726 આલ્પા અને ફીટા નલનકયણની ળધ કણે કયી શતી ? અનેસ્ટ રુથયપડય

727 ગેભાાં નકયણની ળધ કણે કયી ? નલરાડે

728 કમા નલકીયણન બદનળનિ વોથી લધુ છે ? ગેભાાં

729

વોપ્રથભ કમા લૈજ્ઞાનનકે યભાણુના ઈરેક્ટર ન અને પ્રટનની ગઠલણી દળાયલત યભાાંણ્લીમ 

નભૂન યજૂ કમો ? થૉભવને



730 પ્રમન, ઈરેક્ટર ન કયતાાં કેટરા ઘણ લજન શમ છે ? 1836ગણ

731 અનતવૂક્ષ્ભ કણ ઈરેક્ટર ન યભાણુભાાં કઈ યીત ેગઠલામેરા છે ત ેદળાયલત પ્રમગ કણે યજૂ કમો ? રુથય પડે

732 રુથય પડે કમા લખયાન ઉમગ કમો શત ? વનાન

733

કઈ ણ તત્લના તટસ્થ યભાણુભાાં યશેરા પ્રટન અથલા ઈરેક્ટર નની વાંખ્માને તત્લન ળુાં કશે 

છે ? યભાણુક્રભાાંક

734 ન્દ્મુટર નની ળધ કને અને ક્યાય ેકયી શતી ? 1932 ભાાં ચેડનલકે 

735 કઈ ણ તત્લના યભાણુનુાં દ યભાણુ કેન્દ્દ્રભાાં યશેરા કમા કાણને આબાયી છે ? પ્રટર ૉન અને ન્દ્મુટર નને 

736 કની ળધ કણે કયી શતી ? યફટય  શુકે 

737 ભાનલાભાાં રુનધયનુાં યીલશન ભાટે ાંનુાં કામય કણ કય ેછે ? હ્રદમ 

738 કનુાં ફશાયનુાં આલયણ કમુાં છે ? કળસ્થય 

739 ઈાં ડાનુાં કલચ ળેનુાં ફનેરુાં શમ છે ? કેનલ્ળમભ કાફોનેટ 

740 કની ફશાય આલેરા વખત આલયણને ળુાં કશે છે ? કદીલાર 

741 કના આકાયને જાલી યાખલાનુાં કામય કણ કય ેછે ? કદીલાર 

742 ક દીલાર ળેની ફનેરી શમ છે ?

શેનભવેલ્મુરઝ,વેલ્મુરઝ અને 

ેનક્ટનની

743 ાનાભાાં યશેરા રીરા યાંગના શનયતકણને ળુાં કશે છે ? ક્રયપીર 

744 કની ભધ્મભાાં આલેરી ગાકાય ભુખ્મ અાંગીકા કઈ છે ? કકેન્દ્દ્ર 

745 RNA અને યીફજભનુાં ઉત્નિસ્થાન કમુાં છે ? કકેન્દ્દ્રીકાભાના પ્રટીન 

746 યાંગવૂત્રના ગુાંચામભ જથ્થાને ળુાં કશે છે ? યાંગતત્લ 

747 યાંગવૂત્ર ળેના ફનેરા શમ છે ? DNA અને પ્રટીનના 

748 યાંગવૂત્રભાાં યશેરા કમા અણુઓ લાયવાગત રક્ષણની ભાશીતી ધયાલે છે ? DNA

749 કકેન્દ્દ્રીમ નલસ્તાયભાાં આલેરા ન્દ્મૂનક્રક એવીડને ળુાં કશે છે ? ન્દ્મુનકર ઓઈડ 

750 પ્રટીન વાંસ્રેણનુાં કામય કણ કય ેછે ? યીફજમ્વ


