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1 સમૂયથી થૃ્લી કેટરા અંતયે સ્થથય થમેર છે? 
(A) 23 કયોડ કક.ભી  (B) 18 કયોડ કક.ભી (C) 22 કયોડ કક.ભી (D) એક ણ નકશ  

 

2 તાયાઓ ક્યા લાયનુા ફનેરા નથી? 

(A) શાઈડ્રોજન  (B) કશલરમભ  (C) ઓસ્સવજન  (D) (A) અને (B) ફને્ન  
 

3 ‘જીલતા ગ્રશ’ તયીકે કમો ગ્રશ ઓખાતો નથી? 

(A) બધુ  (B) ળનન  (C) ચદં્ર  (D) આેરા ફધા જ  
 

4 શાડકાના ંફધંાયણ ભાટે કઈ ધાતનુો ઉમોગ કયલાભા ંઆલે છે? 

(A) ભેગ્નેનળમભ  (B) વલ્પય  (C) કેલ્લ્ળમભ  (D) આમયન  
 

5 પ્રથભ થતયના બક્ષકભા ંકોનો વભાલેળ કયલાભા ંઆલે છે? 

(A) લાઘ  (B) ભોય  (C) ગઘેડો  (D) ગામ  
 

6 ગ્રીકનુ ંનલજ્ઞાન ળેનાથી મસુત શોલાના કાયણે ઝડથી નલકવી ળક્ુ?ં 

(A) ધભય  (B) યાજ્મ  (C) ટેક્ષ  (D) (A) અને (B)  
 

7 જ્શોનીળ કેપ્રયે ક્યા લયભા ંઆકાળી કયભ્રભણ અને ગનત અંગેના નનમભો તાયવ્મા? 

(A) 1571-1603 
(B) 1580-1680 (C) 1570-1610 (D) 1575-1620 

 

8 વયઆઈઝેક ન્યટુને ક્યા લયના વભમગાાભા ંગરુુત્લાકયણનો નનમભ આીને ઉકેલ્મા? 

(A) 1710-1825 
(B) 1642-1727 (C) 1738-1822 (D) 1564-1642 

 

9 બ્રહ્મગપુ્તનો જન્ભ ક્યા લયભા ંથમો શતો? 

(A) લબલ્રભા  (B) યાઈઝવ  (C) તાયાયુ  (D) એક ણ નકશ 

 

10 બાથકાયાચામયનો જન્ભ ક્યા લયભા ંથમો શતો? 

(A) 1140 
(B) 1170  (C) 1114 (D) 1150 

 

11 જતંય ભતંય નાભે ઓખાતી લેધ ળાા કમા આલેરી છે? 

(A) ગજુયાત  (B) યાજથથાન  (C) કદલ્શી   (D) આગ્રા  
 

12 ક્યા નક્ષત્રનો વાથી તાયો સમૂયથી ચાયવો ગણો ભોટો છે? 

(A) યોકશણી  (B) જ્મેષ્ઠા (C) ભતૂ  (D) એક ણ નકશ 

 



13 નેચ્યનુ ગ્રશ ક્યા લયભા ંટેલરથકોથી ળોધલાભા ંઆવ્મો શતો? 

(A) 1781  (B) 1846 (C) 1930 (D) 1945 
 

14 AU નુ ંફુૃ નાભ જણાલો? 

(A) એથરોનોનભકર યનુનમોય  (B) એથરા યનુનટ  
(C) એથરોનોનભકર યનુનટ  (D) એથરોનોનભકર યનુાઈટેડ  

 

15 એક યનુનટ એટરે સમૂય અને થૃ્લી લચ્ચેનુ ંઅંતય કેટરા કક.ભી. જેટલુ ંથામ? 

(A) 14,95,98,500 
(B) 14,95,98,580 (C) 14,95,98,560 (D) 14,95,98,570 

 

16 સમૂયના જન્ભ છી કેટરા લય છી ગ્રશોનો જન્ભ થમો શતો? 

(A) 2 કયોડ  (B) 4 કયોડ  (C) 3 કયોડ  (D) 5 કયોડ  
 

17 ક્યા વમંોજ્નોને થૃ્લી યની વજીલસષૃ્ષ્ટનો કાચોભાર ગણલાભા ંઆલે છે? 

(A) અકાફયનનક  (B) આમોનનક  (C) કાફયનનક  (D) એક ણ નકશ 

 

18 નીરાતીત કકયણો વમદૃ્ધની વાટીથી કેટરા ફૂટ ઊંડે જઈ ક્ષીણ ફની જામ છે?  
(A) 10  (B) 20  (C) 40  (D) 30  

 

19 23 પ્રકાયના એનભનો એનવડ મોગ્મક્રભભા ંગોઠલામ ત્માયે ળેની યચના થામ છે? 

(A) RNA  (B) DNA (C) (A) અને (B)  (D) એક ણ નકશ 

 

20 આકાળગગંા તાયા નલશ્વભા ંકેટરા લે પ્રથભ તાયો જન્્મો? 

(A 16 અફજ  (B) 15.9 અફજ  (C) 5 અફજ  (D) 3 અફજ  
 

21 લનથનત અને પ્રાણીકો કેટરા લય છી અરગ ડયા? 

(A) 1 અફજ  (B) 2 અફજ  (C) 3 અફજ  (D) 4 અફજ  
 

22 માયલયણના નલનાળની ળફૃઆત કેટરા લય શરેા ંફની? 

(A) 120  (B) 130  (C) 140  (D) 150  
 

23 આણા સમૂયદાદાની કૃાથી થૃ્લી ઉય કેટરા લય શરેા ંમાયલયણ યચલાનુ ંળફૃ થયુ?ં 

(A) 2.85 અફજ  (B) 3.85 અફજ  (C) 4.85 અફજ  (D) 5.85 અફજ  
 

24 ‘ભાત્ર થૃ્લી ય જીલનની શમાતી છે’ તે કોણે નક્કી કયુું? 

(A) આઈનથટાઈન  (B) ન્યટૂન  (C) ભેટયોડોયવે  (D) વયયાભવે  
 

25 આણી આકાળગગંા ભદંાકકનીભા ંજ 500 અફજ તાયોભાથંી કેટરા અફજ તાયાઓને ગ્રશભાા શોલાની ળક્યતા 
યશરેી છે? 

(A) 500  (B) 400  (C) 300   (D) 100  
 

26 ‘સમૂયભડંની માત્રાએ’ આ ગજુયાતી થુતક કોણે રખયુ?ં 

(A) શ્રી ભનબુાઈ ભશતેા  (B) શ્રી જમભર યભાય   (C) ડૉ. યાહરુ લવા  (D) શ્રી ગાડંીલ  
 

27 ‘COSMOS’ અંગે્રજી થુતક કોણે રખયુ?ં 

(A) Carl Sagan  (B) Francis Grick (C) Edward (D) Stephen 
 

28 થૃ્લી આણ ુનોત ુાયણુ ંછે, જમાયે માયલયણ _________ ખોયુ ંછે? 

(A) ખયફચડુ ં (B) સલુાફંૄ  (C) તડતડતુ ં (D) વય  
 

29 __________ નવિંચનનુ ંઉત્તભ વાધન છે? 

(A) વશાનભુનૂત  (B) વથંકાય  (C) વમંભ  (D) એક ણ નકશ 
 

30 જભીનના આલયણના ફીજા કમા નાભથી ઓખામ છે? 

(A) લાતાલયણ  (B) જરાલયણ  (C) મદૃાલયણ  (D) જીલાલયણ  
 

31 લાતાલયણભા ંકમા લાયનુ ુ ંપ્રભાણ 78% જેટલુ ંછે? 

(A) નાઈરોજન  (B) ઓસ્સવજન  (C) અંગાયલાય ુ (D) અન્મલાય ુ 
        

 



32 એકઝોષ્થપઅયને ફીજા કમા નાભે ઓખામ છે? 

(A) અઘોભડં  (B) ઉધ્લૅભડં (C) આમનભડં (D) ફાશમભડં 
 

33 અઘોભડં ધ્રલુ પ્રદેળોની ઉય કેટરા કક.ભી ની ઉંચાઇ સધુી રફંામેલુ ંછે? 

(A) 5  (B) 6  (C) 7  (D) 8 

 

34 કુરા લાયનુા 90% જથ્થો કયુ ંભડં ધયાલે છે? 

(A) આમનભડં 
(B અઘોભડં (C) ઉધ્લૅભડં (D) ફાશમભડં 

 

35 કયુ ંથતય એ થૃ્લીની હુપંાી ગોદી છે? 

(A) આમનથતય  (B) ઉધ્લૅથતય  (C) ઓઝોનથતય  (D) એક ણ નકશ 

 

36 મદૃાલયણની વયેયાળ જાડાઈ કેટરા કક.ભી ની છે? 

(A) 20  (B) 40  (C) 60  (D) 80  
 

37 ખેતી ભાટે જફૃયી ઉરા થતયની ફે જાડાઈલાી જભીન ફનતા ંકેટરા લય રાગે છે? 

(A) 100  (B) 200  (C) 300 (D) 400  
 

38 નીચેનાભાથંી કમો સ્ત્રોત્ર કુદયતી સ્ત્રોત્ર નથી? 

(A) શલા  (B) ાણી  (C) જભીન  (D) તાભાન  
 

39 દયેક વજીલનો ફધંાયણીમ એકભ કમો છે? 

(A) વભનકો  (B) કણાબસતૂ્ર  C) ટોલ્ભેનકો  (D) વજીલકો  
 

40 માયલયણની નલબાલનાઓને વભજલા ભાટે કમા નલજ્ઞાનને વભજવુ ંજફૃયી છે? 

(A) યવામણ   (B) લતયન  (C) ભનોનલજ્ઞાન  (D) કયસ્થથનત 

 

41 નીચેભાથંી આફોશલાકીમ કયફો ક્યા છે? 

(A) તાભાન  (B) લયવાદ  (C) જભીનનો પ્રકાય  (D) આેરા ફધા જ 

 

42 ખનનજતત્લોના ચક્રોભા ંક્યા તત્લોનો વભાલેળ થામ છે? 

(A) પોથરયવ  (B) વલ્પય  (C) કેલ્લ્ળમભ  (D) આેરા ફધા જ 

 

43 નળિંફી લગયની લનથનતની ગાઠંોભા ંકયુ ંજીલાણુ ંજોલા ભે છે? 

(A) યાઈઝોવ  (B) યાઈઝોલફમભ  (C) યોલરમભ  (D) ઈ.કોરાઈ  
 

44 સકુ્ષ્ભજીલો તેભના નનત્રરનુ ંનલઘટન કયી કમા વય ક્યાયો મસુત કયે છે?  
(A) પોથરયવ 

(B) વલ્પય (C) નાઈરોજન (D) ભેગ્નેનળમભ  
 

45 કુદયતભા ંપોથરયવ ખનીજક્ષાય ક્યા થલફૃે શોમ છે? 

(A) યોક-પોથપેટ  (B) ટોક- પોથપેટ (C) ચોક-પોથપેટ (D) યેભ-પોથપેટ 

 

46 વગં્રશોથી ળેનો વભાલેળ કયી ળકામ છે? 

(A) ફૂર  (B) ફીજ  (C) ાન  (D) આેરા ફધા જ 

 

47 વેન્દ્રીમ વમંોજનનુ ંખાવ તત્લ કયુ ંછે?  
(A) નાઈરોજન 

(B) વલ્પય (C) ભેગ્નેનળમભ (D) એક ણ નકશ 

 

48 ‘આણુ ંમાયલયણ’ થુતક કોણે રખયુ ંછે? 

(A) રેફૃથમયૂ  (B) રે પ્રલીણ ળેઠ  (C) રે. રઈક પતેઅરી   (D) અન.ુ કાનંતબાઈ ળાશ  
 

49 ‘पर्यावरण और हम’ થુતક કોણે રખયુ ંછે? 

(A) रयजेन्द्रस िंह  (B) रयजीवगगा  (C) दयमोदर शमया  (D) हररश्चिंर व्र्य   
 

50 ‘Ecology’ થુતક કોણે રખયુ ંછે? 

(A) P.D.Sharma  (B) K.C.Agarwal (C) Darsman  (D) Life Nature Series 
 

 

 

_________________
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1 અલ્રાલામોરેટ કકયણો થૃ્લી ય લધાયે પ્રભાણભા ંઆલે તો __________ નુ ંકેન્વય થલાની વબંાલના યશ ેછે. 
(A) ચાભડી  (B) ગાનુ ં (C) શાડકાનુ ં (D) થતનનુ ં 

 

2 આધનુનક ખેતીભા ંલયાતા ખાતયોભા ં__________ યવામણ યશલે ુ ંશોમ છે. 
(A) વોડીમભ  (B) ોટેનળમભ  (C) પોથપયવ  (D) વલ્પય  

 

3 એલ્યનુભનનમભના લાવણભા ંખટાળલાો ખોયાક યાધંલાથી __________ યોગ થલાની વબંાલના યશ ેછે. 
(A) અથથભા  (B) ગોઇટય  (C) ભાઈલગ્રન  (D) એરઝેભય  

 

4 નળિંફી લગયની લનથનતના મૂભા ંનાની નાની ગાઠંોભા ં_________ નાભના જીલાણઓુ યશરેા છે. 
(A) અભીફા  (B) યાઈઝોલફમભ  (C) રીર  (D) ફુગ  

 

5 એ.વી અને યેરીજયેટય જેલા વાધનોભા ં__________ લાયનુો ઉમોગ થામ છે.  
(A) કાફયન ડામોસવાઈડ  (B) કાફયન ભોનોસવાઈડ  (C) સરોયોપલ્યયુો કાફયન  (D) નાઈરોજન  

 

6 ખગોળાસ્ત્રીઓ ગ્રશો લચ્ચેના ંઅંતયો ભાલા ભાટે _________ એકભનો ઉમોગ કયે છે. 
(A) એથરોનો નભકર યનુનટ (B) નોટીકરભાઈર (C) કકરોનભટય (D) પ્રકાવભાવ 

 

7 નલકકયણ, લન ાણી અને ઉષ્ણતાભાનના પેયપાય કાયણે જૈનલક કે યવામલણક કક્રમોના કાયણે ખડકો તટેૂ છે આ 
કક્રમાને __________ કશ ેછે  

(A) ક્ષણ  (B) ધોલાણ  (C) ક્ષનત  (D) અક્ષમ  
 

8 કચ્છનુ ંયણ ___________ ભાટેનો “યશણેાકંી નલથતાય” કુદયતી આલાવ છે  
(A) ઊંટ   (B) જગંરી ગધેડો  (C) ખચય  (D) નવિંશ  

 

9 લનથનત પ્રકાળ વશં્રેણની કક્રમા દયનભમાન_____________ લાયનુ ુ ંલાતાયણભાથંી ળોણ કયે છે. 
(A) કાફયન ભોસવાઈડ  (B) નાઈરોજન (C) કાફયન ડામોસવાઈડ (D) ઓસ્સવજન  

 

10 ‘એનવડ યેઇન” ___________ લાય તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે  
(A) ભોવભી  (B) ગ્રીથભ  (C) ઋતચુક્ર  (D) તેજાફી  

 

11 થૃ્લીની વાટીથી ____________ કક.ભી. અંતયે ઓઝોન લાયનુ ુ ંથતય આલેલુ ંછે. 
(A) 18 કક.ભી. (B) 19 કક.ભી. (C) 28 કક.ભી. (D) 15 કક.ભી. 

 

12 યેરગાડીની વ્શીવરના આલાજની તીવ્રતા રગબગ ____________ DB જેટરી શોમ છે. 
(A) 120 dB (B) 130 dB (C) 200 dB (D) 150 dB 

 



13 ક્ષમયોગના ંજત ુઓંના ળોધક ___________ શતા  
(A) યોફડ ઁહકૂ  (B) યોફડ ઁલાઈવ  (C) યોફડ ઁકાકે  (D) ઓસવય લાઈલ્ડ  

 

14 ભાનલીના કાનની અલાજ વાબંલાની ક્ષભતા લધભુા ંલધ ુ___________ DB છે.  
(A) 60 dB (B) 70 dB (C) 90 dB (D) 80 dB 

 

15 યભાણ ુબઠ્ઠી દ્વાયા નલધતુ ેદા કયલાની વૌ પ્રથભ ળફૃઆત ___________ દેળે કયી  
(A) અભેકયકા  (B) યનળમા  (C) લબ્રટન  (D) જભયની  

 

16 __________ દ્વાયા લયાથી ચારતા એલ્ન્જનની યચના કયલાભા ંઆલી  
(A) જે્વલોટ  (B) યોફટય હકૂ  (C) યોફટય કાકેઁ  (D) જે્વ નલલ્ટભ   

 

17 એરઝેભય યોગના ળોધક __________ ડૉસટય શતા. 
(A) જાાનીઝ  (B) ચાઇનીઝ  (C) જભયન  (D) બાયતીમ  

 

18 અભેકયકાભા ં__________ દલા લાયલા ઉય 1972 ભા ંપ્રનતફધં મકૂલાભા ંઆવ્મો શતો. 
(A) ી.લી.વી  (B) ફી.એવ.વી  (C) ફી.એચ.વી  (D) ડી.ડી.ટી  

 

19 દાથયના થથાનને કાયણે યશરેી ઉજાયને __________ કશ ેછે  
(A) ગનત ઉજાય  (B) સ્થથનત ઉજાય  (C) માનંત્રક ઉજાય  (D) ઉષ્ભા ઉજાય  

 

20 સ્થથનત ઉજાય+ __________ = માનંત્રક ઉજાય  
(A) ગનત ઉજાય  (B) ઉષ્ભા ઉજાય (C) યવામલણક  ઉજાય (D) એક ણ નકશ  

 

21 ાણીના ધોધભા ંયશરેી ઉજાયને _________ તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે  
(A) સ્થથનત ઉજાય (B) જ ઉજાય (C) ગનત ઉજાય (D) યવામલણક  ઉજાય 

 

22 દાથયના ફધંાયણના કાયણે તેભા ંયશરેી ઉજાયને તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે 

(A) ગનત ઉજાય (B) ફધંન ઉજાય (C) વૌય ઉજાય (D) યવામલણક  ઉજાય 
 

23 ઉજાય જેભાથંી ભે છે તેને __________ તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે 

(A) પ્રાલ્પ્ત થથાન  (B) ઉજાયના સ્ત્રોતો  (C) ઉદગભ થથાન   (D) એક ણ નકશ  
 

24 નલશ્વભા ંવૌથી ભોટો અને અખટૂ ઉજાય સ્ત્રોત __________ છે   
(A) વૌય ઉજાય  (B) લન ઉજાય  (C) યવામલણક ઉજાય  (D) ગનત ઉજાય  

 

25 યભાણનુા ન્યકુકરમવના નલખડંનને કાયણે ઉદબલતી ઉજાયને __________ કશ ેછે  
(A) યવામલણક  ઉજાય (B) ગનત ઉજાય (C) યભાણુ ંઉજાય  (D) વૌય ઉજાય 

 

26 ાયંકયક ઉજાયને સ્ત્રોતોભા ંનીચેભાથંી _________નો વભાલેળ થામ છે. 
(A) રાકડુ ં (B) કોરવો  (C) ખનીજતેર  (D) ફધંાનો  

 

27 સયૂજ ોતાની ઉજાય શાઇડ્રોજન લાયનેુ _________ પેયલીને ભેલે છે. 
(A) નાઈરોજન  (B) કશલરમભ  (C) ઓસ્સવજન  (D) ઓઝોન  

 

28 શાઇડ્રોજનભાથંી કશલરમભભા ંપેયલલાની પ્રકક્રમાને ___________ તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે  
(A) અણવુઘંટન  (B) અણ ુનલબાજન  (C) અણકુ્ષનત  (D) એક ણ નકશ 

 

29 નીચેભાથંી _____________એ લફન ાયંકયક ઉજાયનો સ્ત્રોતો તયીકે ઓખલાભા ંઆલે છે  
(A) લન ઉજાય  (B) વામકુશક ઉજાય (C) વૌય ઉજાય (D) ફધંા જ  

 

30 અલાજની ધ્રજૂાયીભાથંી ભેલાતી ળસ્સતને ___________ ઉજાય કશ ેછે  
(A) ધ્લનન  (B) વૌય (C) લન  (D) જ  

 

31 વજીલોની ખોયાક ભેલલાની યીત અને ખોયાકના આધાયે તેભના __________ પ્રકાયો ાડલાભા ંઆલે છે  
(A) ફે  (B) ચાય  (C) ત્રણ (D) ાચં  

 

32 લનથનત સમૂયપ્રકાળ ળસ્સતનુ ં___________ ળસ્સતભા ંફૃાતંય કયે છે  
(A) નલધતુ  (B) યાવામલણક  (C) વૌય (D) લન  

 

 
 



33 થભયર નલધતુભથકભા ંનલધતુ ઉત્ન્ન કયલા ભાટે __________ નો ફતણ તયીકે ઉમોગ થામ છે  
(A) રાકડુ ં (B) ેરોર  (C) ડીઝર  (D) કોરવા  

 

34 ___________ ભાકાયલાા નલધતુ ઉકયણ ગણુલતા ધયાલતા ગણલાભા ંઆલે છે  
(A) S.S.I (B) I.I.S (C) I.S.I (D) S.I.I 

 

35 ખાદ્ય લનથનતઓભાથંી આણે ભાડં ___________ ને જ વભજી ળક્યા છીએ 

(A) 150 (B) 120 (C) 140 (D) 100 
 

36 ઈ.વ. ___________ ભા ંથૃ્લીના લાતાયણને ગ્રીન શાઉવ વાથે રેન્ચ ગલણતજ્ઞ જીન પોકયમયે વૌ પ્રથભ વયખાવ્યુ ંશત ુ ં 
(A) 1888  (B) 1881  (C) 1828  (D) 1882  

 

37 જેઈ્વ ઈ.શાન્વે __________ ના યોજ કુદયતી પ્રકોની ગબંીયતા વભજાલી શતી  
(A) 28 જૂન 1988  (B) 23 જૂન 1988  (C) 23 જુરાઈ 1988  (D) 23 ભે 1988  

 

38 કાફયન ડામોસવાઈડનુ ંપ્રભાણ અત્માયે ___________ ટકાના લાનિક દયે લાતાલયણભા ંલધી યહ્ુ ંછે  
(A) 0.6  (B) 0.8  (C) 0.4  (D) 0.9  

 

39 એનવડ યેઇનના નનભાયણભા ં___________ એનવડનો 65% કશથવો શોમ છે. 
(A)       (B)       (C)     (D)       

 

40 યયેુનનમભના ન્યકુકરમવ ય ___________ ભાયો કયલાથી તેના ન્યકુકરમવનુ ંફે શરકા યેકડમો યભાણુભંા ંનલખડંન 
થામ છે 

(A) ઈરેસરોન  (B) ોઝીરોન  (C) પ્રોટોન  (D) ન્યરુોન  
 

41 __________ યોંજન કકયણોના જથ્થાની અવયને રીધે લ્યકેુનભમા કે કેન્વય જેલા યોગો થામ છે. 
(A) 150  (B) 90  (C) 100  (D) 110  

 

42 20 ભી વદી શરેા ંઅભેકયકાની કોરલંફમા નદીભા ં__________ નાભથી ઓખાતી ભાછરીઓની 200 જાતી શતી  
(A) ચઈૂ  (B) વેભોન  (C) લશરે  (D) ઝીંગા  

 

43 ઇકોનોભીસવ અને ઇકોરોજી ળબ્દનો જન્ભ ગ્રીક ળબ્દ _________ ભાથંી થમો છે. 
(A) આઈકોવ  (B) આઈકોનીભ  (C) ઇક્રોવ  (D) ઇકોરો  

 

44 નલધતુપ્રલાશનુ ંમલૂ્મ જાણલા __________ નો ઉમોગ થામ છે  
(A) લોલ્ટભીટય  (B) ઇરેસરોભીટય  (C) લોલ્ટ  (D) એભીટય  

 

45 વમદુ્રભા ંઆંતયીક્ષભા ંકદળા સચૂલલા ભાટે __________ નો ઉમોગ થામ છે  
(A) પયનેવ  (B) કોનોભીટય  (C) ગામયોથકો  (D) યડુીમોભીટય   

 

46 ાણીની વાેક્ષ ધનતા જાણલા ભાટે _________ નો ઉમોગ થામ છે  
(A) શાઈડ્રોથકો  (B) શાઈડ્રોભીટય  (C) શાઈગ્રોથકો  (D) શાઈપ્વોભીટય  

 

47 લાયનુ ુદફાણ ભાલા ભાટે __________ નો ઉમોગ થામ છે  
(A) ભીલ્કોભીટય  (B) ભેગ્નેટોભીટય  (C) ભાઈક્રોભીટય (D) ભનોભીટય  

 

48 ગધંક _________ ભાયપત ઉત્ાદકોભાથંી ઉબોકતાઓભા ંજામ છે  
(A) આશાય જાો  (B) લાશકો  (C) વજીલો  (D) નલઘટકો  

 

49 ભનૂભનતની વજં્ઞા “ાઈ” રગબગની કકિંભત _________ ને ઘણી નજીક છે  
(A) 3.24  (B) 31.4  (C) 3.14  (D) 0.31  

 

50 તાયાઓની અણ ુબઠ્ઠીભા ંવતત શાઈડ્રોજન લાયનુ ુ ંફૃાતંય _____________ લાયભુા ંથામ છે  
(A) કાફયન ડામોસવાઈડ (B) કશલરમભ  (C) ઓઝોન  (D) એક ણ નકશ 

 

 

 

 

_______________ 

 


