
NO QUESTION ANSWER

851 યાવામણીક ગુણધભોને આધાય ેતત્લોના લગીકયણની ળરૂઆત કોણે કયી ? ડોફયનેય ે

852 તત્લોને તેના યભાણ્લીમ દના ચડતા ક્રભભા ગોઠલાનાય વૌ પ્રથભ લૈજ્ઞાનનક કોણ શતો ? ન્મુરેન્ડ 

853 કોષ્ટકના ઊબા સ્તંબને ળંુ કશે છે ? વભૂશ 

854 આડી શયોને ળંુ કશે છે ? આલતત 

855 આલતત કોષ્ટકના નલકાવનો મવ કોના પાે જામ છે ? ભેનડેરીપ 

856 નનનરક્રમ લામુઓની ળોધ કોણે કયી શતી ? રોડત  યરેે અને વય યાભવે 

857 કમા લૈજ્ઞાનનકે ક્ષ-નકયણ લણતટના અભ્માવ યથી તત્લોના યભાણ્લીમ ક્રભાંક ળોધમા ? શેન્રી ભોવરે 

858 આધુનનક આલતત કોષ્ટક' કોણે તૈમાય કમુું ? ભેનડેરીપ 

859 આધુનનક આલતત કોષ્ટકભાં વભૂશની વંખ્મા કેટરી છે ? 18

860 આલતત કોષ્ટકભાં ડાફી ફાજુ યશેરા તત્લો કેલા છે ? ધાત ુતત્લો 

861 આલતત કોષ્ટકભાં જભણી ફાજુ કમા તત્લો છે ? અધાતુ 

862 ાણીભાં કમા ફંધની શાજયીની કાયણે તેનંુ ફારીબલન ધીભંુ થામ છે ? શાઈડર ોજન ફંધ 

863 લગીકયણનો ઊંચાભાં ઊંચો દયજ્જો કમો છે ? વૃનષ્ટ 

864 લગીકયણનો નનમ્નભાં નનમ્ન દયજ્જો કમો છે ? જાનત 

865 દ્રીવૃનષ્ટ લગીકયણ કોણે વૂચવમુ ંશતું ? કેયોરવ રીનીમ 

866 એકકોનમ વજીલો ભાટે ત્રીજી કઈ વૃષ્ટી ઉભેયલાભાં આલી ? પ્રોનટસ્ટા

867 પ્રોનટસ્ટા વૃનષ્ટનંુ વૂચન કોણે કમુું શતું ? અન્રુટ શેકર 

868 ફેક્ટેયીમા ભાટે ચોથી કઈ વૃષ્ટી ઉભેયલાભાં આલી ? ભોનેયા 

869 પૂગ ભાટે ાંચભી કઈ વૃષ્ટી ઉભેયલાભાં આલી ? પૂગ 

870 વજીલોને નાભ આલાની લૈજ્ઞાનનક દ્ધતીને ળંુ કશે છે ? નાભકયણ 

871 નાભકયણભાં કેટરા ઘટકોનો વભાલેળ થામ છે ? ફ ે

872 નાભકયણભાં  ઘટકોભાં પ્રથભ કોનંુ શોમ છે ? પ્રજાતીનંુ 

873 નાભકયણભાં ઘટકોભાં ફીજંુ નાભ કોનંુ શોમ છે ? જાતીનંુ 

874 લૈજ્ઞાનનક નાભકયણ દ્ધતી એ કેલા પ્રકાયની દ્ધતી છે ? દ્રીનાભી નાભકયણ દ્ધતી 

875 ભાણવનંુ લૈજ્ઞાનનક  નાભ ળંુ છે ? શોભો વેનમન્વ 

876 શોભો વેનમન્વભાં જતી અને પ્રજાનત કઈ છે ? 

શોભો પ્રજાતી છે અને વેનમન્વ 

જાતી છે

877 ભકાઇનંુ યાવામનણક નાભ ળંુ છે ? નઝમા ભેઈજ 

878 લગીકયણ નરનના નતા કોને ભાનલાભાં આલે છે ? કેળેરવ રીનીમવ 

879 જશાજ ાણીભાં શ્વવન ળેના દ્વાયા કય ેછે ? ઝારય દ્રાયા 



880 જભીન યના પ્રાણીઓભાં શ્વવન ળેન દ્વાયા થામ છે ? પેપવા 

881 ભાછરી ળેના દ્રાયા શ્વવન કય ેછે ? ઝારય 

882 ભાછરી પ્રચરન ળેના દ્રાયા થામ છે ? ભીનક્ષો દ્રાયા 

883 કમા કમા પ્રાણીઓ ઊબમ જીલી છે ? ક્ષીઓભાં 

884 ભૂત્રાળમનો અબાલ ળેભાં શોમ છે ? ક્ષીઓભાં 

885 ૃથ્લીની પયતે લાતાલયણભાં કેટરા કી.ભી. વુધી આલેરા છે ? 100કી. ભી. 

886 ૃથ્લીનંુ વૌથી ઉયના સ્તયનંુ નનભાતણ કમુ ંઆલયણ કય ેછે ? ભૃદાલયણ 

887 વજીલો કમા આલયણભાં લવે છે ? જલૈાલયણ 

888 જલૈાલયણના જનૈલક ઘટકો કોણ ફનાલે છે ? વજીલો 

889 જલૈાલયણના નનજીલ અથલા અજલૈીક ઘટકો કોણ ફનાલે છે ? શલા,ાણી અને જભીન 

890 લાતાલયણના ભુખ્મ સ્તયો અનુક્રભે કમા કમા છે ?

1 ટર ોોવપીમય, 2. સ્ટર ોટોસ્પીમય, 

3. ભેવોસ્પીમય, 4. થભોસ્પીમય

891 વાભાન્મ લાતાલયણની શલાભાં કેટરા ટકા નાઈટર ોજન શોમ છે ? 78%

892 લાતાલયણભાં કેટરા ટકા ઓનક્વજન શોમ છે ? 21%

893 લાતાલયણભાં કેટરા ટકા કાફતન ડામોક્વાઈડ શોમ છે ? 0.03%

894 લાતાલયણની ભોટાબાગની શલા કમા આલયણભાં શોમ છે ? ટર ોોસ્પીમયભાં 

895 વૂમતના ાયજાંફનર નલનકયણો ળોી ૃથ્લી યના વજીલોનંુ યક્ષણ કયતું આલયણ કમુ ંછે ? ઓઝોનનંુ સ્તય 

896 ઓઝોનનંુ સ્તય કમા આલયણભાં આલેરુ ંછે ? સ્ટર ોટોસ્પીમયભાં 

897 ાણી કમા ફે આલયણ લચ્ચે વતત યીભ્રભણ કય ેછે ? લાતાલયણ અને ભૃદાલયણ 

898 ૃથ્લીના વૌથી ફશાયના ડને ળંુ કશે છે ? બૂનભ 

899 પ્રોટીનનો ફંધાયણીમ એકભ ળંુ છે ? એભીનો એવીડ  

900 લાતાલયણભાં યશેરો કમો લામ ુરાંફી તયંગરંફાઈ ધયાલતા ઈન્રાયડે નકયણોને ળોે છે ? કાફતન ડામોક્વાઈડ


