General Science old papers questions ( by Divyarajsinh zala)
1 અંતર માપવાનો એકમ કયો છે ? – પ્રકાશવર્ષ
2 ૧ પ્રકાશવર્ષ = ૯.૪૬*૧૦૧૨ કકમી અને ૬૩૦૦૦ AU (એસ્ટ્રોનોમીકલ યનુ નટ )
ુ ૂત્ર- caso4.2h20 , પ્લાસ્ટ્ટર ઓફ પેરીસ = caso4.૧/૨h20
3 જિપ્સમ (ચિરોડી) ન ુંુ અણસ

4 ઓઝોન સ્ટ્તર પારજુંબલી નવકકરણૉન ુ શોર્ણ કરે છે .
5 પ્રકાશનો હવામા વેગ = ૧૮૬૦૦૦ માઈલ્સ/ સેકન્ડ
ુ નો તાર= લેડ+ટીન નો બનેલો
6 ફયઝ

7 અસ્સ્ટ્િની ઉંમર જણવા તિા વ ૃક્ષની ઉંમર જણવા કાબષન ડેટીંગ પધ્ધનત (સી-૧૪ સમસ્ટ્િાનનક)
8 સ્ટ્નેલનો નનયમ- પ્રકાશન ુંુ વક્રીભવન સમજવે
9 કરોડરજ્જુ લુંબમજમાુંિી ઉત્પન્ન િાય છે .
10 રે ણ કરવા (વેલલ્ડિંગ)- કોપર+ચઝિંક ધાત ુ વપરાય
11 ૧ ઘન સેમી= 1 નમચલચલટર
ુ ાશક દવા , છાપકામ તિા વાનનિશ કામમાું િાય છે
12 મેંગેનીઝનો ઉપયોગ = િ ુંતન

13 યીસ્ટ્ટ ફુગ ઉપયોગ = બ્રેડ , ચબલસ્ટ્કટ , કેક બનાવવા
14 આલ્કાઈન િમીન તટસ્ટ્િ કરવા= જિપ્સમ વપરાય , એનસકડક િમીન તટસ્ટ્િ કરવા= લાઈમ વપરાય
15 ખાવાનો સોડ= ક્ષાર છે
16 બરફ ઘનતા= ૧ ગ્રામ/ઘન સેમી (0.૯૧૬૭)
17 િમષલ પાવર સ્ટ્ટેશનમાું ઉષ્માઉજષ વપરાય છે .
18 િાઇરોઇડ ગ્રુંિી િયાપિય, શરીરના નવકાસમા મદદરૂપ િાય
19 ૧ એકર= ૪૮૪૦ િોવાર
ુ કાટ લાગવામા ઓસ્સસિન વાય ુ ભાગ ભિવે
20 ધાતને

21 કેચલડોસ્ટ્કોપમા બે અરીસા વચ્િેનો ખ ૂણો = ૬૦. (અંશ)
22 િેતાતુંત્રને પરાવતી કક્રયા કરાવનાર = કરોડરજ્જુ
ુ પદાિષ = ઇલે.સગડી, િમોસ, સોલાર વોટર કહટર માું હોય છે
23 ગ્લાસવલ

24 નવટાનમન બી= જૈવ રાસાયચણક પ્રકક્રયા માટે િરૂરી છે ત
25 નવટાનમન બી કોમ્પપ્લેક્ષ= જીભ આવી હોય ત્યારે રાહત માટેની દવામા વપરાય છે
ુ ી ઠું ડુ પડે= કદ વધે, ઘનતા ઘટે છે
26 પાણીની મહત્તમ ઘનતા= ૪ (કડગ્રી સે.) ૪ િી ૦ સધ

27 સુંગીતના સાધનો બનાવવા માટે= પીત્તળ ધાત ુ વપરાય છે
28 ખાદ્ય પદાિષમા સ્ટ્ટાિની હાિરી જણવા= આયોડીન તત્ત્વ વપરાય
29 ડી.ડી.ટી. પરુ ુ નામ = ડાય સલોરો ડાય કફનાઈલ રાયસલોરો ઈિેન
ુ બ= “પારો પ્રવાહી િાુંદી છે .”
30 એકરસ્ટ્ટોટલ ના કિન મિ

31 એમોનનયમ સાયનેટ ગરમ કરી યકુ રયા બનાવનાર વૈજ્ઞાનનક – ફ્રેડકરક વ્હોલર
32 પછ
ૂું કડયો તારોની શોધ કરનાર ભારતીય વૈજ્ઞાનીક – મેલાણી કલ્લત વેણ ુ બાપ ુ

33 બાહ્ય અવકાશ જીવન અભ્યાસને – એસસોબાયોલોજી કહે છે
34 ઝીકા વાયરસની ફેલાવનાર – એકડસ ઇજિપ્તી મચ્છર
ુ ા રૂપાુંતર
35 ઊધ્વષ પાતન = ઘનમાુંિી સીધ ુ વાયમ

36 લોહીના દબાણને નનયુંત્રીત કરનાર સ્ત્રાવ – આલ્ડોસ્ટ્ટેકરન
37 િામાિીકડય ુંુ અંધારામા ઉડે ત્યારે અલ્રાસોનનક ધ્વનન તરું ગો ઉત્પન્ન કરે છે .
38 રાુંધણ
ું ગેસના બાટલામાું = પ્રોપેન અને બ્યટુ ે ન હોય , ખરાબ વાસવાળો = ઇિાઇલ મરકેપ્ટન ભરવામા આવે છે
39 ફ્લકસ એસ.આઇ. એસમ ટેસ્ટ્લા છે
40 સ્ટ્રેટોલસ્ટ્ફયર = સમતાપ મુંડળ = ચબન તારી સુંદેશા વહન કરે છે
41 લોહી શદ્ધુ િકરણન ુ કાયષ ફેફસામા િાય છે . કીડની લોહી ગાળવાન ુ કાયષ કરે છે .
42 લેકટોનમટર = દૂ ધની ઘનતા માપવા માટે વપરાય છે
43 ગરમ પાણીના ઝરામા ગુંધક અને સલ્ફર હોય છે
44 બ્રોન્કાઇટીસ= શ્વાસનળીને લગતો રોગ છે
45 સી.ટી.બી.ટી.( પરમાણ ૂ પરીક્ષણ) = પ ૂણષ નામ = કોસ્મ્પપ્રહેન્સીવ ટેસ્ટ્ટ બાન રીટી
ુ ાસક છે
46 ઓઝોન = સ્ટ્ૂરનતદાયક વાય=ુ િ ુંતન

47 હાઇગ્રોનમટર = હવામા ભેિ માપવા વપરાય છે
48 ઘરે લ ુ નવિ વપરાશ એકમ કકલો વોટ / અવર (કલાક) છે
49 કરિંગ ફમષ રોગ = ૂગના લીધે િાય છે
ુ ી શોધ = રોબટષ ગે લોએ કરી હતી
50 એઈડ્સના નવર્ાણન

51 કહરાનો ૧ કેરેટ= ૨૦૦ નમચલગ્રામ િાય
52 ઉત્સેિકોન ુ નનયુંત્રણ િનીનો દ્વારા િાય છે
53 હદયના સતત ધબકવાની પ્રકક્રયાન ુ નનયુંત્રણ = લુંબમજ્જમા િાય છે
54 તારાન ુ ટમટમવ-ુ વાતાવરણના વક્રીભવન ઘટનાને લીધે િાય છે
55 સામાન્ય રીતે બ્રોનમન અધાત ુ રૂમ તાપમાને પ્રવાહી સ્ટ્વરૂપે હોય છે (રૂમ તાપમાન= ૨૩ કડગ્રી સેલ્લ્સયસ)
ુ ની અસર િાય નકહ
56 સમતાપમુંડળમા ઋતઓ

57 ગાયરોસ્ટ્કોપ = સમદ્રુ / અંતકરક્ષ કદશા સ ૂિવવા વપરાય છે
58 િમોનમટરનો પારો ૯૮.૫ ફેરનકહટ િાય તો તાવ શરૂ િાય
ુ પ્રવાહ અસ્સ્ટ્તત્વ , કદશા માપવા વપરાય છે
59 ગેલ્વેનોનમટર= નવધત
ુ ાશક દવાઓ બનાવવામા ઉપયોગ િાય છે
60 ચિરોડી- રાસાયચણક ખાતરો, કાિ, િ ુંતન

61 મોહસ્ટ્કેલ નો ઉપયોગ ખનનિની કકઠનતા માપવા વપરાય છે
62 ઓસ્ટ્ટીઓમલાસીયા રોગ= નવટાનમન ડી ઉણપિી િાય છે
63 કહમોકફચલયા રોગ શાહી રોગ તરીકે ઓળખાય છે
64 ક્રોનોનમટર = સમય માપવા વપરાય છે
65 ઉષ્માન ુ માપન કરવા = બી.ટી.ય.ુ (ચબ્રકટશ િમષલ યનુ નટ ) વપરાય છે
66 આધનુ નક રે કફ્રિરે ટરમા રે કફ્રિરન્ટ તરીકે એિ.એફ.સી.(હાઇડ્રો ફ્લોરો કાબષન) ૧૩૪એ વપરાય છે .

67 વરસાદન ુ પાણી નરમ પાણી છે
68 નસનેમાયુંત્રોમાુંિી ઉદભવતા પ્રકાશના કકરણો પડદા પર પ્રસરે તેને નવવતષન કહે છે
69 પ્રષ્ુ ઠતાણને લીધે વરસાદના ટીપા ગોળ હોય છે
70 આલ્ડોસ્ટ્ટીરોન અંત:સ્ત્રાવ = માનવમા લોહીના દબાણને નનયુંત્રીત કરવા વપરાય છે
71 કાલાઝાર રોગ બોનમેરો(મગિની ચબમારી) પર અસર કરે છે
72 ૧ ઔંસ = ૨૮.૩૫ ગ્રામ િાય છે
73 સી.એન.જી.મા નમિેન વાય ુ હોય છે
74 િઠરમા મુંદ HCL (હાઇડ્રો સલોકરક એસીડ) હોય છે
75 રે કફ્રિરે ટરમા કુ લન્ટ સ્ટ્વરૂપે એમોનનયા વપરાય છે
76 બેટરીમા સ્ટ્લ્ફયરુ ીક એનસડ હોય છે
77 એનસકડક ખોરાકની જળવણી કરવા સોકડયમ બેનઝોએટ વપરાય છે
78 માનવ િેતાતુંત્રમા સોકડયમ, પોટેનશયમ , આયન હોય છે
ુ મેહ) ઇન્સ્ટ્યચુ લનની ખામીિી િાય છે
79 ડાયાચબટીસ (મધપ્ર

80 હાડકા-દાુંતમા કેલ્લ્શયમ ફોસ્ટ્ફેટ હોય છે
81 નસલ્વર આયોડાઇટ = કનૃ ત્રમ વરસાદ લાવવા વપરાય છે
82 કમળા રોગ માટે કહપેટાઇટીસ વાઈરસ િવાબદાર છે
83 પારો ધાત=ુ પ્રવાહી સ્ટ્વરૂપે હોય છે
84 ટેફલોન ધાત ુ રસોઇના નોન સ્ટ્ટીક સાધનો બનાવવા વપરાય છે
85 લ ૂનમિંગ = ઠું ડા પ્રદે શોમા વહાણો વચ્િે તરતા તેવો આભાસ િાય તેવી ઘટના
86 તારા સ્ટ્વ્યુંપ્રકાનશત = ન્ય ૂલ્સલયર સુંલયન પ્રકક્રયાને લીધે િાય છે
87 રસ્ટ્તા બનાવવા આસ્ટ્ફાલ્ટ વપરાય છે
88 ૫ ટકા પાણી ધરાવતા ઇિેનોલ દ્રાવણને રે લસટફાઇડ સ્ટ્પીરીટ કહે છે
89 પ્રકાશનો વેગ હવામા ૧૮૬૦૦૦ માઈલ્સ/ સેકન્ડ છે
ુ નો તાર બનાવવા માટે લેડ+ કટન નમશ્ર ધાત ુ વપરાય છે
90 ફયઝ

91 ક્ષેપકોમાિી કણષકમાું રુનધર પાછુ આવતા અટકાવનાર નત્રદલ વાલ્વ અને દ્ધદ્વદલ વાલ્વ છે .
92 કુ ટુંુ બ નનયોિનની પધ્ધનતને શુંુ કહે છે – લેપ્રોકેસી
ુ રાતી નામ મરકીનો
93 પ્લેગનો રોગ િાુંિડ અને ઉંદર દ્વારા ફેલાય છે , આ રોગ બેકટેરીયાિી ફેલાય છે . જેન ુ ગિ
ુ રાતી વૈજ્ઞાનનક નત્રભવ
ુ નદાસ ગિિરે વડોદરામા આ રોગ માટેની દવા બનાવવાન ુ કારખાન ુ શરૂ
રોગ છે . ગિ
કયષ ુ હત.ુ

94 મરે લા પ્રાણીને મસાલો ભરીને સાિવવાની પિનતને ટેકસીડરમી કહે છે (ઇજિપતમાું મમ્પમી સાિવવામા આવતા)
95 હાઇડ્રોપોનનકસ – િમીન વગર ખેતી
96 વોનશિંગમશીન – કેન્દ્રત્યાગી નસધ્ધાુંત પર કાયષ કરે છે
97 સ ૂયષ – હાઇડ્રોિનના સુંયોિનિી ઉજષ ઉત્પન્ન કરે છે
98 મેઘધનષ્ુ ય બનવાની ઘટનામા પ્રકાશન ુંુ વક્રીભવન , નવભાિન અને પ ૂણષ આંતકરક પરાવતષન િવાબદાર છે

99 ઘી તિા પદાિોમાું ભેળસેળ તપાસવા – પ્રવાહી આયોકડન વપરાય છે
100 વરસાદન ુ પ્રમાણ માપવા માટે ઉડોમીટર વપરાય છે
101 H1n1- સ્ટ્વાઈન ફ્લ ૂ (દવા એનસટાવોલ્ટાનમટર, જમાનમટર)

H5 n1– બર્ડ ફ્લ ૂ

102 ઉત્સેિકો પ્રોટીનના બનેલા હોય છે
103 લોહતત્વના શોર્ણને વધારવા માટે - નવટાનમન – સી ઉપયોગી છે
104 લીવર – નવટાનમન – એ ની સેનવિંગ બેંક કહે છે
105 માનવ શરીર – સરે રાશ લોહી- ૫.૭ લીટર હોય છે
106 ફેધમ – ઊંડાઇ માપવાનો એકમ છે
107 સોડા વોટરમા કાબષન ડાયોકસાઇડ વાય ુ હોય છે
108 ગેસને પ્રવાહીમા બદલવાની પધ્ધનત ને – ઘનીકરણ કહે છે
109 જે.સી.બી. શોધ – િોસેફ સીરીલ બામફોડષ
110 પેસ મેકર – હદય સારવારમાું વપરાય છે
111 -૪૦*સે સેલ્લ્સયસ અને ફેરનકહટ તાપમાનના એકમો સમાન હોય છે
112 સલ્ફર- માનવના પરસેવામા રહેલ તત્વ
ુ ા – સોકડયમ સલોરાઇડ (મીઠુું) હોય છે
113 આંખના આંસમ

114 મતદાતાની આંગળીમા મતદાન સમયે શાહીન ુ નનશાન તેમાું- નસલ્વર નાઇરેટ હોય છે
115 વીિળીના ગોળામા નાઇરોિન અને આગોન હોય છે
116 રડારની શોધ – ટેલર અને યુંગ નામના વૈજ્ઞાનનકે કરે લ છે
117 ચલગ્નાઇટ કોલસો – કોલ ગેસીફીકેશન માટે વપરાય છે
118 કપડા પર શાહીના ડાઘ દૂ ર કરવા – ઓકઝેચલક એનસડ વપરાય છે .
119 સોલાર પેનલની બનાવટમા નસચલકોન વપરાય છે .
120 વાળને બ્બ્લિ કરવા – સોકડયમ પેરોકસાઇડ વપરાય છે
121 સોલાર કુ કર બનાવવા – અંતગોળ અરીસો વપરાય છે
ુ ઘકડયાળની શોધ – એલેકઝાન્ડર બેઈનએ કરે લ હતી
122 નવદ્યત

123 નપતળ હવામા હાઇડ્રોિન સલ્ફાઇડના કારણે રું ગનવકહન બને છે
124 છોડમા િતી વ ૃલ્ધ્ધ માપવા – કેસ્ટ્કોગ્રાફ વપરાય છે . (શોધ – િગદીશ િુંદ્ર બોઝ )
125 નવટાનમન – કે ખામીિી યકૃતના રોગ િાય છે
126 ડાુંગરની ક્યારીમા અને િોખાની ખેતીમા – નમિેનનો સ્ત્રોત હોય છે .
ુ પાણી નવદ્યત
ુ ન ુ અવાહક હોય છે
127 શિ
ુ ૂત્ર – Al2o3
128 એલ્યનુ મનાન ુ અણસ

129 દૂ ધનો સફેદ રું ગ – કેસીન દ્રવ્યને લીધે હોય છે
130 નખ અને વાળ – કેરોટીનના બનેલા હોય છે , િામડી- મેલેનીન દ્રવ્યની બનેલ હોય છે
ુ ુ કારણ જણવા શરીરના વાઢકાપન ુ નવજ્ઞાન
131 ઓટોપ્સી- માણસના મત્ૃ યન

132 સ ૂયષના બાહ્ય તેિસ્ટ્વી ગોળારૂપ ભાગને – કોરોના કહે છે

ુ ાઇડ કાબાષઇડ ચલ.કું પની
133 ભોપાલ ગેસ દુઘષટનામાું વાય ુ – નમિાઇલ આઇસોસાયનેટ , ૧૯૮૪મા બનેલ હતી યન

134 ટાઇફોઇડ રોગ પરીક્ષણ કરવા- નવડાલ ટેસ્ટ્ટ વપરાય છે
135 લાકડા દહન બાદ કાબષન ડાયોકસાઇડ વાય ુ છુટો પડે છે
136 યકૃત, બરોડ મોટા િવા – ટાઇફોઇડ રોગના લક્ષણો છે
ુ ીના છોડમા પ્રકાશને લીધે હલન િલન િાય તેને- ફોટોનેસ્ટ્ટી કહે છે
137 સ ૂયષમખ

138 ૧ કક.ગ્રા. સી.એન.જી. દહનિી = ૫૫૦૦૦ કકલોજૂલ ઉષ્માઉજષ ઉતપન્ન િાય છે
ુ ા િોડાણિી પ્રકક્રયા
139 હાઇડ્રોિન બોમ્પબ બને- અણન

140 ઇલેકરીક ગોળામા પ્રકાશ આપવા= ટું ગસ્ટ્ટન ધાત ુ વપરાય
141 ઉદર પટલ = શરીરની શ્વસન પ્રકક્રયામા મદદરૂપ િાય છે
142 અષ્ટકનો નનયમ – ન્ય ૂલેન્ડ નામના વૈજ્ઞાનનકે આપેલ છે
143 કળીચ ૂનો = કેલ્લ્શયમ ઓકસાઇડ તરીકે ઓળખાય છે
144 ગોઇટર રોગ= િાઇરોસ્સસન અંત:સ્ત્રાવ ઉણપિી િાય છે
145 બ ૂટ પોચલસ કરવામા= લેમ્પપ બ્લેક વપરાય છે
146 એન્ડોસ્ટ્કોપી= પેટના રોગના નનદાન માટે વપરાય છે
147 ઇન્ફેન્ટોનમટર = નાના બાળકોનો નવકાસ માપવાન ુ સાધન
148 રત્નો પર કોતરણી કામન ુ માપન યુંત્ર = લ્ગ્લપ્ટોગ્રાફ વપરાય છે
149 કાકડિયોગ્રામ= હદય તપાસમા વપરાત ુ યુંત્ર
150 હદયના ધબકારા નનયુંત્રણ સાધન= પેસમેકર
151 દૂ ધમા ઉભરો- પ ૃષ્ઠતાણ ને લીધે આવે છે
152 નસચલકોનસસ= પથ્િરની ખાણમા કામ કરતા મજુરોને િતો રોગ
153 સ્ટ્વદે શી પ્રિમ અણ ુ સબમરીન= આઇ.એન.એસ. અકરહુંત
154 નવભ ૂનત = પ્રિમ નમસાઇલ નૌકા
ુ ોમ્પબ બનાવવામા ઉપયોગ = યરુ ે નનયમ – ૨૩૮ (૯૨)
155 અણબ

વિવિધ એવિર્ોની માહિતી
પદાર્ડન ુ નામ

તેમા રિેલ એવિર્

વિનેગાર / િરકો

એવિટીક એવિર્

િફરજન

મેલલક એવિર્

માખણ

બ્યુટીરીક એવિર્

આમલી

ટાટડ હરક એવિર્

િંતરા, લીંબુ

િાઇહિક એવિર્

કીર્ી

ફોવમિક એવિર્

ચરબી

ફેટી એવિર્

ટમેટા

ઓકઝેલલક એવિર્

પ્રોટીન

એવમનો એવિર્

ઘઉં

ગ્લુટાવમક એવિર્

