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SCIENCE QUESTION ANSWER

[1]        જનમતાની સાથે બાળકને કયૂ વેિકસન આપવામાં આવે છે.
 જવાબ : B C G

[2] B C G     શેની સામે રકકણ આપે છે.
જવાબ: T B [  બાળ ટીબી]
[3]         પોિલયો સામે રકણ મેળવવા કયૂ વેિકસન આપવામાં આવે છે.
જવાબ: O P V
[4] D P T      થી કયાં તણ રોગ મટાડી શકાય.?
જવાબ:
િડપથેિરયા,પટયુરસીશ,ટીટાનસ
[5]  િવટાિમન A     નું બીજંુ નામ શંુ છે.
જવાબ: રેતીનોલ
[6]  િવટાિમન A      ની કિમથી કયો રોગ થાય છે.
જવાબ: રતાધંણાપણં
[7]  િવટાિમન B 1     નું બીજંુ નામ શંુ છે?
જવાબ: થાયિમન
[8]  િવટાિમન B 1      ની કિમથી કયો રોગ થાય છે?
જવાબ: બેરીબેરી
[9]  િવટાિમન B 2     નું બીજંુ નામ શંુ છે?
જવાબ: રાયબોફલોિવન
[10]  િવટાિમન B 2      ની કિમથી કયો રોગ થાય છે?
જવાબ: ડામેયટાઇટીસ
[11]  િવટાિમન B 4      ને કયાં નામે ઓળખવામાં આવે છે?
જવાબ:  િનયાસીન િનકોિટન
[12]  િવટાિમન B 4      ની કિમથી કયો રોગ થાય છે?
જવાબ: પેલાગા
[13]  િવટાિમન B 6     નું બીજંુ નામ શંુ છે?
જવાબ: પાયરોડોિકસન
[14]  િવટાિમન B 12     નું બીજંુ નામ શંુ છે?
જવાબ:  સાયનોકોબાલ એમીન
[15]  િવટાિમન C    નું નામ શંુ છે?
જવાબ:  એસકોિબક એિસડ
[16]  િવટાિમન C     ની કિમથી કયોરોગ થાય છે?
જવાબ: સકવી
[17]  િવટાિમન D     નું બીજંુ નામ શંુ છે.



જવાબ: કેિલશફેરોડ
[18]  િવટાિમન D      ની કિમથી કયો રોગ થાય છે?
જવાબ: રીકેટસ
[19]  િવટાિમન E     નું બીજંુ નામ શંુ છે?
જવાબ: ટોકોફેરોલ
[20]  િવટાિમન K     નું બીજંુ નામ શંુ છે?
જવાબ: મેનોપેિરયા
[21]      પોટીનની કમીથી કયો રોગ થાય છે?
જવાબ:   મરાશમસ અને કવાશયોકોર
[22]      મલેિરયા કયાં મચછર કરડવાથી થાય છે?
જવાબ:  માદા એનોિફિલસ
[23]       આિદવાસી અને પહાડી િવસતારમાં કેટલી વસતીએ P H C

  આવેલંુ હોય છે?
જવાબ: 20.000
[24]          આિદવાસી અને પહાડી િવસતારમાં કેટલી વસતીએ ઉકેનદ આવેલંુ હોય છે?
જવાબ: 3000
[25]     સામાનય િવસતારમાં કેટલી વસતીએ P H C   આવેલી હોય છે?
જવાબ: 30,000
[26]        સામાનય િવસતારમાં કેટલી વસતીએ ઉપકેનદ આવેલંુ હોય છે?
જવાબ: 5000
[27]      પખુત વયની વયિકત માં િવટાિમન A      ની દૈિનક આવશયકતા કેટલી હોય છે?
જવાબ: 600 m g
[28]      વાયરસ જનય રોગો કયાં કયાં છે?
જવાબ:
એઇડસ,ઓરી,હડકવા,શીતળા
[29]       આપણાં શરીરનું સામાનય તાપમાન કેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 37.5  સેિનટ ગડે
[30]   આપણં શરીર 1     િમિનટમાં કેટલા શવાશ લે છે?
જવાબ: 18  થી 20
[31]    આપણાં શરીરમાં હદય 1

    િમિનટમાં કેટલી વખત ધબકે છે?
જવાબ: 70  થી 72
[32]    આપણાં શરીરમાં રિધર 1

    િમિનટમાં કેટલંુ પિરભમણ કરે છે?
જવાબ: 96000 કી.મી.
[33]        હદય એક િદવસની અંદર કેટલી વખત ધબકે છે?
જવાબ: 1 લાખ
[34] 9       મિહને બાળકને કયૂ વેિકસન આપવામાં આવે છે?
જવાબ: ઓરીનું
[35]     ઓરીનું મેિડકલ નામ શંુ છે?
જવાબ: િમઝલસ
[36] 1      ગામ કાબોહાઈડટેમાથી કેટલી ઉજર મળે છે?

 જવાબ : 4.2  િકલો કેલેરી
[37] 1       ગામ પોટીન માથી કેટલી ઉજર મળે છે?
જવાબ: 4  િકલો કેલેરી
[38] 1      ગામ ચરબીમાથી કેટલી ઉજર મળે છે?
જવાબ: 9.3  િકલો કેલેરી
[39]       આપણાં શરીરમાં ખિનજનું પમાણ કેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 4.6%
[40]        આપણાં શરીરમાં કેટલા એમીનો એિસડ આવેલા હોય છે?
જવાબ: 20
[41]        શરીરના કેટલા એમીનો એિસડ બહારથી લેવા પડે છે?
જવાબ: 9
[42]  િવટાિમન A        નો ડોઝ દર કેટલા મિહને આપવામાં આવે છે?



જવાબ:  દર 6 મિહને
[43] M P H E  અને F H W     ના ઉપરી કોણ છે?
જવાબ: M O  મેિડકલ ઓિફસર
[44] C H C     કેટલી વસતીએ આવેલી હોય છે?
જવાબ: 1 લાખ
[45]          મધયાહન ભોજન કાયરકમ સંપૂણર ભારતમાં કયારે શર કરવામાં આવયો :
જવાબ: 1969
[46] C T        સકેન ની શોધ કોણે અને કયારે કરી ?
જવાબ: 1972  માં હાઉસફીલડ
[47]       જનમ સમયે બાળકનું વજન કેટલંુ હોવંુ જોઈએ?
જવાબ: 2.5  થી 3 િકલો
[49]        હદય પિત સંપદન કેટલા રિધરનો પંપ મારે છે?
જવાબ: 200 િમલી
[50]        હદય પિત િમિનટ કેટલા રિધરનો પંપ મારે છે?
જવાબ: 16 િલટર
[51] R B C      નું જવન ચક કેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 120 િદવસ
[52]       પાણી માં કલોરાઈડની માતા કેટલી હોય છે?
જવાબ: 0.5  થી 0.8 p p m
[53]          પાણીમાં કલોરાઈડની માતા ઓછી હોય તો કઈ બીમારી થાય છે?
જવાબ:  દતં અિસયકય
[54]  પાણીમાં કલોરાઈડની

       માતા વાધરે હોય તો કઈ િબમારી થાય છે?
જવાબ: પાયોિરયા
[55]       વાળ સફેદ થવાનું મુખય કારણ કયૂ છે?
જવાબ:       ખોરાકમાં પેનટાથીન એિસડ ની ખામી ને કારણે
[56]       પગમાં વધારે પડતાં પરસેવાને શંુ કહે છે?
જવાબ: હાઇપોડોિસસ
[57]       પગમાં દુગરધ થતાં પરસેવાને શંુ કહે છે?
જવાબ: બોિમડોિસસ
[58]         સૂયરના િકરણો પથૃવી સધુી પહોચતા કેટલો સમય લાગે છે?
જવાબ: 8   િમિનટ અને 33 સેકનડ
[59]       કાન પિત સેકનડ કેટલા તરંગો સાંભળે છે?
જવાબ: 20  થી 20,000 HZ
[60]   સૂયરના િકરણો 1      સેકનડ માં કેટલંુ પિરભમણ કરે છે?
જવાબ: 3   લાખ કી મી
[61]         ગામીણ િવસતારમાં શૌચાલય માટે પિત િદવસ કેટલંુ પાણી જોઈએ
જવાબ: 10 િલટર
[62]       પીવાલયક પાણીમાં કઠોરતાની માતા કેટલી હોય છે?
જવાબ: 500 P P M
[63]        પાણીને િવસંકામણ કરવા માટે વપરાતા કેિમકલના નામ આપો
જવાબ: કલોરીન,  બલીિચગ પાઉડર,  ટીચર આયોિડન,  પોટેિશયમ પરમેગનેટ.
[64]           રોગનું નાસક માટે બલીિચગ પાઉડર ની ગણતરી કઈ રીતે થાય છે?
જવાબ: 100   ગલેેન પાણીમાં 6

 ગામ 1000   િલટર પાણીમાં 250
ગામ
[65]    પૂવર કલોિરણીકરણ એટલે શંુ?
જવાબ:            પાણી ફીલટર કરતાં પહેલા કરવામાં આવતું કલોરીનીકરણ ને પૂવર કલોરીનીકરણ કહે છે.
[66] 1        વયિકત પિત િદવસ કેટલો અવિશષ ઉતપાન કરે છે?
જવાબ: 300  થી 400 ગામ
[67]            ભોજન પકાવવા માટે ગામડાના લોકો કેટલા િલટર પાણી નો ઉપયોગ કરે છે?
જવાબ: 10 િલટર
[68] 1         કલોરીનની ટેબલેટ કેટલા િલટર પાણી માં નાખવામાં આવે છે?
જવાબ: 20 િલટર



[69] A C      ની શોધ કયાં વૈજાનીકે કરી ?
જવાબ:  િવલીસ કેિરયર
[70]         િવશવવયાપી કોડીગ પણાલીમાં કેટલી પટેી નો સમાવેશ થાય છે?
જવાબ: 4 (લાલ,કાળી,પીળી,લીલી)
[71]         િવશવવયાપી કોડીગ પણાલી માં કાળી પેટીમાં શંુ હોય છે?
જવાબ:   ઘરેલુ અસંકાિમક પદાથર
[72]        િવશવવયાપી કોડીગ પણાલીમાં પીળી પેટીમાં શંુ હોય છે?
જવાબ:    ભસમીકરણ કરવામાં આવતા પદાથર
[73]        િવશવવયાપી કોડીગ પણાલીમાં લીલી પટેીમાં શંુ હોય છે?
જવાબ:     પુનઃ ઉપયોગમાં લેવામાં આવતા પદાથર
[74]        િવશવવયાપી કોડીગ પણાલીમાં લાલ પટેીમાં શંુ હોય છે?
જવાબ:     ધોબીને આપવામાં આવતા સંકાિમક કપડાં
[75]        હવામાથી શવાશ દવારા કેટલો ઑકસીજન લેવામાં આવે છે?
જવાબ: 20.9%
[76]         શવસન દવારા વાતાવરણમાં કેટલો કાબરન ડાયોકસાઈડ છોડવામાં આવે છે?
જવાબ: 4.4%
[77]         હવામાં લીધેલો ઓિકસજન શવાસોશવાસની િકયા દવારા કેટલો ઘટે છે?
જવાબ: 4.4%
[78]      વાતાવરણમાં નાઇટોજનનું પમાણ કેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 79%
[79]      આરામદાયક મકાનમાં તાપમાન કેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 70 ફેરેનાઇટ
[80]        પાણીનું શીતળ િબદુ સેિનટગેડ માં કેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 0 સેિનતગડે
[81]        પાણીનું ઉતકલન િબદુ સેિનતગેડ માં કેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 100 સેિનતગડે
[82]       પાણીમાં શીતળ િબદુ ફેરેનાઇટમાં કેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 32 ફેરેનાઇટ
[83]       પાણીનું ઉતકલન િબદુ ફેરેનાઇટમાં કેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 212 ફેરેનાઇટ
[84]      તાપઘાતમાં શરીરનું તાપમાન જેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 110 ફેરેનાઇટ
[85]   આરામદાયક મકાનમાં CO2     નું પમાણ કેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 0.06  થી 0.07 ટકા
[86]     ફેકટરીમાં ગસેલીકેજ થવાને કારણે 1984       માં ભોપાલમાં કેટલા લોકો મૃતયુ પામયા હતા.?
જવાબ: 2000
[87]          વાતાવરણમાં આસપાસનું િવકણર માપવા માટે કયાં યંતનો ઉપયોગ થાય છે?
જવાબ:  ગલોબલ થરમૉિમટર
[88]          વાતાવરણની ઉષમા માપવા માટે કયાં થરમૉિમટર નો ઉપયોગ થાય છે?
જવાબ:   વેટ ગલોબ થરમૉિમટર
[89]         બોરવોલ શૌચાલયનું િનમારણ શેના દવારા કરવામાં આવયંુ હતું ?
જવાબ:  રોકેફેલર ફાઉનડેશન
[90]           પવાહી પદાથરનું ગુરતવાકષરણ માપવા માટે કયાં ઉપકરણ નો ઉપયોગ થાય છે?
જવાબ: હાઈડોિમટર
[91]          દધૂનું ગરુતવાકષરણ માપવા માટે કયાં ઉપકરણ નો ઉપયોગ થાય છે?
જવાબ: લીકટોિમટર
[92]     દધૂનું ગરુતવ કેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 1.028  થી 1.030
[93]           બોરવોલ શૌચાલય કયાં રોગ સામે રકણ મેળવવા માટે બનાવવામાં આવયા છે?
જવાબ:  અંકુશ કૃિમ
[94]      ખોદકુવા શૌચાલય સૌપથમ કયાં બનાવવામાં આવયા?
જવાબ: 1949  થી 1950   માં બંગાળમાં િશઝર
[95]        રાસાયિણક શૌચાલય કઈ જગયાએ ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે?
જવાબ:     હવાઈ ઝહાજ અને પાણી ઝહાજ



[96]       રાસાયિણક શૌચાલયમાં કયાં કેિમકલનો ઉપયોગ થાય છે?
જવાબ:  કોિષક સોડા
[97]        છીછરા ખાડાવાળા શૌચાલય કયાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે?
જવાબ:   મેળા અને િશિબરમાં
[98]       મેન હોલનો ઉપરી વયાસ કેટલો હોય છે?
જવાબ: 550 mm
[99]       મેન હોલનો તિળયાનો વયાસ કેટલો હોય છે?
જવાબ: 1.21 મીટર
[100] BOD  એટલે શંુ?
જવાબ:         બાયોલોિજકલ અપઘટન માટે આવશયક ઓિકસજન ની માતા ને BOD  કહે છે.
[101]    સાધારણ જમીન માં CO 2

 અને O 2     ની માતા કેટલી હોય છે?
જવાબ: CO 2     ની માતા વધારે અને O 2     ની માતા ઓછી હોય છે.
[102]                  એવા મેળા જયાં લોકો દરરોજ જય છે પરંતુ િનવાસ કરતાં નથી તયાં શૌચાલય કેવા પકારના બનાવવામાં આવે છે?
જવાબ: 1000   મી વસતીએ 2
શૌચાલય
[103]             જે મેળામાં તીથરયાતીઓ િનવાસ કરતાં હોય તયાં કેટલા વયિકતએ શૌચાલય બનાવવામાં આવે છે?
જવાબ: 100  વયિકતએ 1
શૌચાલય
[104]      પકાશને શેના વડે માપવામાં આવે છે?
જવાબ: યુિનટ
[105]       પકાશના યુિનટને િબિટશ િસસટમમાં શંુ કહે છે?
જવાબ: ફડકેનડલ
[106]       પકાશના યુિનટને મેિટક િસસટમમાં શંુ કહે છે?
જવાબ: લક
[107]         ફયુરે સેટ બલબની શોધ કેણે અને કયારે કરી હતી
જવાબ: 1950 લેજર
[૧૦૮]         િવકીણર સબધં તેની સાથે જોડાયેલ સંસથાના નામ આપો ?
જવાબ: WHO IAEA ICRP
[109]      ધવિનને કયાં એકમમાં માપવામાં આવે છે?
જવાબ: ડસેીબલ
[110]         વાતાવરણ નું દબાણ માપવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે?
જવાબ:  માઇકો બેરોિમટર
[111]  મનુષય પશુ-         પકી અને વનસપિત માટે જોખમી તતવ કયાં કયાં છે?
જવાબ:
કાબરનડાયોકસાઈડ,  િમથેન બેિરયમ,      રેિડયો એિકટવ િકરણો અને આગેિનક સલફરાઈડ
[112]      મકાનની ઊચાઇ ઓછામાં ઓછી કેટલી હોય?
જવાબ: 3  ચોરસ મીટર
[113]       રસોડાનું ઓછામાં ઓછંુ કેટલંુ કેતફળ હોય છે?
જવાબ: 6  ચોરસ મીટર
[114]      બાથરમ નું કતેફળ કેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 1  ચોરસ મીટર
[115]      એક રમનું કેતફળ કેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 20.91  ચોરસ મીટર
[116]          સકૂલ ની અંદર એક રમ નું કેત ફળ કેટલંુ હોય?
જવાબ: 36  ચોરસ મીટર
[117] WHO      ની સથાપના કયારે કરવામાં આવી ?
જવાબ: 1948 ઝીનીવા
[118]       રેડકોસ ઓફ સોસાયટી ની સથાપના કોને કરી?
જવાબ:    િસવચ બેકાર હનેરી ડયૂનટ
[119]       રેડકોસ ઓફ ઇિનડયાની સથાપના કયારે કરવામાં આવી
જવાબ: 1920     ભારત િવધાન મંડળ અિધિનયમ દવારા
[120]      િવશવવસતી િદન કયારે ઉજવવામાં આવે છે?
જવાબ: 11 જુલાઇ



[121]      િવકીણર ના એકમને શંુ કહે છે?
જવાબ:   રોજન રેડ રેમસ
[122]        રોજનની જગયાએ અતયારે કયાં એકમનો ઉપયોગ થાય છે?
જવાબ: કુલંબ
[123]        રેડને બીજ કઈ રીતે પિરભાિસત કરવામાં આવે છે?
જવાબ: આયોનાઇિજગ
[124]       રેમસ ના સથાને કોનો સમાવેશ થાય છે?
જવાબ: િસવટર
[125]       રોગપિતકારક શિકત વધારવા શેનો ઉપયોગ થાય છે?
જવાબ: વેિકસનેસન
[126]     પદાથરની માતાને શંુ કહે છે?
જવાબ: ઘનતવ
[127]        સાબુના ઉતપાદનમાં કયાં કેિમકલસ નો ઉપયોગ થાય છે?
જવાબ:  સોિડયમ હાઈડોકસાઈડ
[128]        કોમયુિનકેસન શબદ કી ભાષા પરથી ઉતારી આવયો છે?
જવાબ: લેિટન
[129]         ભાતમાં દર કેટલા વષે વસતી ગણતરી કરવામાં આવે છે?
જવાબ:  દર 10 વષે
[130]   ભારત કયારે WHO    નો સદસય બનયંુ ?
જવાબ: 1948
[131]           રસોડા અને બાથરમનું પવાહી અપિશષ ને કયાં નામે ઓળખવામાં આવે છે?
જવાબ:  મલીન જળ
[132]        પથૃવી પર પાણી માટેનો પાથિમક સોત કયો છે?
જવાબ: વરસાદ
[133]       ભારતમાં કયાં પકારના કૂવા જોવા મળે છે?
જવાબ:  આટીશન (ઉસતૃત)
[134]        િજલલાના નોટ વોિટગ સાદશય ને શંુ કહે છે?
જવાબ: કલેકટર
[135] 5         વષર થી નાની ઉમરના બાળકોને કેટલી ઊઘ જરરી છે?
જવાબ: 11  થી 13 કલાક
[136]         ખાદ અપિમશનણ અિધિનયમ કયાં વષર માં શર કરવામાં આવયંુ?
જવાબ: ઇ.  સ 1955
[137]        ઉદર મારવા માટે કયાં ગેસનો ઉપયોગ થાય છે?
જવાબ:  સાઈનો ગસે
[138]        ઇનટા વેનસ દવા કઈ રીતે આપવામાં આવે છે?
જવાબ: નશમાં
[139]       યુરેન ઉતપન કરતાં અવયવને શંુ કહે છે?
જવાબ: િકડની
[140]       મનુષયના શરીરમાં બધાથી મોટું હાડકંુ કયૂ છે?
જવાબ: ફીમર
[141]          એનડોસકોપી ઉપકરણને જંતુ મુકત કરવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે?
જવાબ: પાસવરાઇઝેસન
[142]      એપીટેિકસસ રકત સતાવ કોને કહે છે?
જવાબ:    નાક માથી વહેતા રિધરને
[143]        બલડ કેનસરને બીજ કયાં નામે ઓળખવામાં આવે છે?
જવાબ: લયુકોિમયા
[144] CHO           માં કાબરન અને હાઈડોજન િસવાય તીજ કયાં તતવને ઓળખવામાં આવે છે?
જવાબ: ઑકસીજન
[145]      એનાલજેિશક દવા શેમાં આપવામાં આવે છે?
જવાબ: દુખાવામાં
[146]       પેિનિસિલક ની શોધ કયાં વૈજાિનકે કરી હતી?
જવાબ:  એલેકઝાંડર ફલેિમગ
[147]      પુરષમાં િહમોગલોિબનનું પમાણ કેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 12  થી 14 ટકા



[148]          ઓરલ થરમૉિમટર શરીરના કયાં ભાગ માથી ટેમપરેચર લેવામાં આવે છે?
જવાબ:  મો માથી
[149]          રેકટલ થરમૉિમટર દવારા શરીરના કયાં ભાગમથી ટેમપરેચર લેવામાં આવે છે?
જવાબ:  મળાશય માથી
[150]        માળાશનું તાપમાન કેટલા વષરની ઉમર સધુી લઈ શકાઈ?
જવાબ: 6  વષર સુધી
[151]     િવટાિમનને શંુ કહેવામાં આવે છે?
જવાબ: પજવકો
[152]       માળાશય માથી લીધેલંુ સામાનય કેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 98.6  ફેરેનાઇટ 38 સેિનટગેડ
[153]        બગલ માથી લીધેલંુ સામાનય તાપમાન કેટલંુ હોય છે?
જવાબ: 97.6 ફેરેનાઇટ
[154] R     કયાં તાપમાનમાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવેછે?
જવાબ: R  હેનનટર થમોમીટર
[155]        અસમાનય ધીમા હદય સપંદન ને શંુ કહે છે?
જવાબ:  બડેી કાિડઓ
[156]        અસમાનય ઝડપી હદય સપંદન ને શંુ કહે છે?
જવાબ:  હોમી કાિડઓ
[157]     ભારતમાં કેટલા ગામડાઓ આવેલા છે?
જવાબ: 5,75936
[158] DDT        નો સૌપથમ ઉપયોગ કયારે કરવામાં આવયો હતો ?
જવાબ: 1939 માં
[159] DDT       ની શોધ કયાં વૈજાિનકે કરી હતી ?
જવાબ: 1874   પાઉલ મૂલર િગડલર
[160]         પાથિમક સવછ દેખભાલ પર સૌપથમ કોને વકીલાત કરી હતી?
જવાબ: 1946  માં ભોર
[161]              િશશુ ના પગ અને માથા સધુીની લંબાઈ માપવા માટે કયાં સાધનનો ઉપયોગ થાય છે?
જવાબ: ઇનફેનટોમીટર
[162]       ટાઇફોડને બીજ કયાં નામે ઓળખવામાં આવે છે?
જવાબ: આશજવર
[163]          કયાં મચછરની પાંખ ઉપર સફેદ રંગના ડાઘ જોવા મળે છે?
જવાબ:  ઈિજપત એિડસ
[164]     એનટીહેલમેિટક શેમાં આપવામાં આવે છે?
જવાબ:   કૃિમને મારવા માટે
[165]         બલડ પેશર માપવા માં આવતા ઉપકરણને શંુ કહે છે?
જવાબ:  િસફગમો મીનોમીટર
[166]        બાળ સવાસથય સાથે જોડાયેલુ આતંરાષીય સગઠન કયૂ છે?
જવાબ: UNICEF
[167]      િવશવજળ િદવસ કયારે ઉજવવામાં આવે છે?
જવાબ: 22 માચર
[168]      રાષીય િવષાણ િવજાપન કયાં આવેલંુ છે?
જવાબ: પૂના
[169]      ભારતમાં અધતવનું મુખય કારણ કયૂ છે?
જવાબ:  મોિતયા િબદુ
[170]         અિખલ ભારત અને લોક સવાસથય સંસથા કયાં આવેલી છે?
જવાબ: મંુબઈ
[171]         અમાશય દવારા ઉતપન થતાં હોમરનસ ને શંુ કહે છે?
જવાબ: ઇનસુિલન
[172]      એમેબેિસસ સેના સકંામણ થી થાય છે?
જવાબ: પાણી
[173]   મનુષયના રેિબઝ (હડકવા)    ને શંુ કહે છે?
જવાબ: હાઈડોફોિબયા
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