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ભારતના ��યાત વૈ�ાિનક 

 અિ�ની કુમારોઃ- ઋ�વેદમાં આયુવ�દાચાય� અને શ�ય િચિક�સા બાબતે દેવોના 
િચિક�સક તરીકે તેમનો ઉ�ેખ થયેલ છે.  

 ધનવંતરીઃ-ચં�ગુ� િવ�મા�દ�યના સમયના મહાન આયુવ�દાચાય� 
 મહિષ� આ�ેયઃ-ઋિષ ભાર�ાજના િશ�ય, એમનો �ંથ અિ�યસં�હતા ૫ લાખ �ોકોનો 

બનેલો છે.  
 મહિષ� કિપલઃ-સાં�યશા�ના રચિયતા આ મુિનએ અ� અને પરમા� પર સંશોધન કરેલ 

છે.  
 મહિષ� પતંજિલઃ- યોગસુ�ના રચિયતા 
 સુ�ુતઃ-િવ�માં સૌ�થમ શૈ�ય િચિક�સા કરનાર(�લાિ�ટક સજ�રી) 
 �વકઃ-મગધસ�ાટ બ�બીસારના રાજવૈધ બાળરોગના િન�ણાંત િચિક�સક 
 નાગાજુ �નઃ-ભારતના સવ��થમ રસાયણશા�ી, તેમણે પારાની ભ�મમાંથી ઔષધો 

બના�યા.  
 આરો�યમંજરી અને ક�પુ�તં�ના રચિયતાઃ નાગાજુ �ન 
 શૂ�યવાદનો િસ�ાંત નાગાજુ �ને આ�યો.(શૂ�યતાસ�તી પુ�તક લ�યુ)ં 
 આય�ભ�ઃ-�ાિચન ભારતના મહાન ખગોળશા�ી અને ગિણતશા�ી, તેમણે ચં��હણ 

અને સૂય��હણ તથા પૃ�વી પોતાની ધરી ઉપર ફરે છે, પૃ�વીનો �યાસ, પાઈની િકંમત, િવ� 

સમ� સૌ �થમ રજૂ કયુ� હતંુ.  
 વરાહિમ�હરઃ- ગુ�યુગના મહાન ગિણતશા�ી અને ખગોળશા�ી બૃહદસં�હતા અન ે

પંચિસ�ાંિતકા તેમના �ણીતા �થંો છે.  
 આચાય� ��ગુ�ઃ-મહાન ગિણતશા�ી અને �યોિતષશા�ી, તેમણે ‘���ફુટ િસદધાંત’ 

નામનું પુ�તક લ�યંુ હતંુ. તથા ‘ખંડખા�ક’નામના �થંો લ�યા છે. તેમને શૂ�ય (૦)ન ે

ગણતરીમાં લેવાના સૌ�થમ િસ�ાંતો રજૂ કયા�.  
 વા�ભ�ઃ-ગુ�યુગના મહાન આયુવ�દાચાય� અને ‘અ�ાંગસં�હ’ �ંથના રચિયતા 

 ભા�કરાચાય�ઃ-‘િસ�ાંત િશરોમિણ’ તથા ‘લીલાવતી ગિણત’ની રચના કરી. 
 જગદીશચં� બોઝઃ- વન�પિતમાં �વ છે એવું િસ� કરનાર મહાન વન�પિત શા�ી, 

કે�કો�ાફના શોધક, િવ�માં સૌ �થમ તેમણે વાયરલેસ અને ટેલી�ાફ �ે�ે �ય�નો કયા�.  
 �ફુલચં� રોયઃ- ‘�હ�દુ રસાયણ શા�નો ઈિતહાસ’ પુ�તકના રચિયતા 

 િ�ભુવનદાસ ગ�રઃ- ગુજરાતના ��યાત રસાયણશા�ી 
 ડૉ.દારાશાહ વાડીયાઃ- ભૂગભ� િવ�ાનના િપતામહ 
 ડૉ.ચં�શેખર વ�કટરામનઃ- રામન ઈફેકટના શોધક, �ફિઝ�સમાં એિશયામાં સૌ�થમ 

નોબલ પા�રતોિષત િવજતેા 
 િશિશરકુમાર િમ�ાઃ-૧૯૨૬માં ભારતમાં સૌ�થમ રે�ડયો ટ� ા�સમીટરની �થાપના કરનાર, 

‘ધ અપર એટમોિ�ફયર’ પુ�તકના રચિયતા 
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 પી.સી.મહાલનોિબસઃ- આંકડાશા�ના િપતામહ 

 સ�યે��નાથ બોઝઃ- આઈ��ટાઈન સાથે કામ કરનાર ભારતીય વૈ�ાિનક 
 ડૉ. આ�મારામઃ- દેશમાં કાચ ઉ�ોગ અને િસરામીક ઉ�ોગના િપતામહ 
 ડૉ. સુ�મ�નયમ ચં�શેખરઃ- તારાઓના જ�મ અને મૃ�યુ િવશેના િસ�ાંતની ભેટ આપી, 

૧૯૮૨માં નોબલ �ાઈઝ મેળવનાર 
 ડૉ. િવ�મ સારાભાઈઃ- ભારતને અવકાશયુગમાં �વેશ કરાવનાર, પરમા� ઊ���ે�,ે 

અવકાશ�ે�ે, ટે�સટાઈલ �ે� ેભારતને �વતં� બનાવનાર 

 ડૉ.હરગોિવંદ ખુરાનાઃ- કૃિ�મ જિનન ત�વોના સજ�ક, ૧૯૮૬માં નોબેલ �ાઈઝ મેળવનાર 
 એમ.એસ. �વાિમનાથનઃ- ભારતમાં હ�રયાળી�ાંિતના િપતા 
 ડૉ. રા� રામ�ાઃ- પોખરણ અ�િવ�ફોટના મુ�ય વૈ�ાિનક 
 કમલકાંત પાંડેઃ- ભારતના �થમ કૃિષ �ે�યુએટ 

 વે�બા�યુઃ- ‘ઈિ�ડયન ઈિ��ટટયુટ ઓફ એ�ટ� ો �ફિઝ�સ’ના �થાપક 
 ડૉ. જ.ેજ.ે રાવલઃ- ને��યુનના ઉપ�હો, શિન અને ગુ�ના વલયો શોધી કાઢીને િવ�માં 

નામના મેળવનાર  
 ડૉ. પી.કે. સેનઃ- એિશયાનું �થમ �દય �િત�મણ ઓપરેશન કરનાર.  
 ડૉ. એ.પી.જ.ે અ�દુલ કલામઃ- ભારતીય િમસાઈલ ટેકનોલો�ના િપતા, ૧૯૯૮માં 

કરવામાં આવેલા પોખરણ અ� ધડાકાના મુ�ય વૈ�ાિનક 
ભારતમાં આવેલી અ�ણી વૈ�ાિનક સં�થાઓઃ- 

સં�થા અને �થળ 

 નેશનલ �ફિઝકલ લેબોરેટરીઃ- �દ�હી 

 નેશનલ કેિમકલ લેબોરેટરીઃ- પૂણે 

 નેશનલ મેટલિજ�કલ(ધાતુ) લેબોરેટરીઃ- જમશેદપુર(િબહાર) 

 સે�ટ�લ લેધર �રસચ� ઈિ��ટ�ૂટઃ- ચે�ાઈ 

 સે�ટ�લ ઈિ��ટટયૂટ ફોર કોટન �રસચ�ઃ- નાગપુર 

 સે�ટ�લ સો�ટ એ�ડ મ�રન કેિમકલ �રસચ� ઈિ��ટ�ૂટઃ- ભાવનગર 

 ઓલ ઈિ�ડયા ઈિ��ટટયૂટ હાઈિઝન એ�ડ પિ�લકહે�થઃ- કોલક�ા 

 વાઈરસ �રસચ� સે�ટરઃ- પૂણે 

 �યોલોિઝકલ સવ� ઓફ ઈિ�ડયાઃ- કોલક�ા 

 ફોરે�ટ �રસચ� ઈિ��ટ�ૂટઃ- દહેરાદૂન 

 નેશનલ ડેરી �રસચ� ઈિ��ટ�ૂટઃ- કના�લ 

 સે�ટ�લ મે�ગો �રસચ� ઈિ��ટ�ૂટઃ- લખન� 

 સે�ટ�લ કોકોનટ �રસચ� ઈિ��ટ�ૂટઃ- કોલમ (કેરળ) 

 સે�ટ�લ ટોબેકો �રસચ� ઈિ��ટ�ૂટઃ- રાજમંુ�ી (આં��દશે) 
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 િબરબલ સાહની ઈિ��ટ�ૂટ ઓફ બોટનીઃ- લખન� 

 ટાટા ઈિ��ટ�ૂટ ઓફ ફ�ડામે�ટલ �રસચ�ઃ- મંુબઈ 

 ઈિ�દરા ગાંધી સે�ટર ફોર એટિમક �રસચ�ઃ- ક�પ�મ 

 �પેસ એિ�લકેશન સે�ટર અને અ ટીરા-અમદાવાદ 

 ભારતીય યુરેિનયમ કોપ�રેશનઃ-િબહાર 

 
 
 

કેટલાક માનવ રોગોઃ- 

 મેલેરીયાઃ-     -માદા એનો�ફિલસ મ�છરના કરડવાથી 

-�લાઝમો�ડયમ વાયવે�સ નામના ��વના કારણ ે
-દવાઃ િ�વનાઈન 
-મેલેરીયાનું કારણ અમે�રકન વૈ�ાિનક ‘રોના�ડ રોસ’ે આ�યું 

 ઈ��લુએ�ઝાઃ- સુ�મ�વ, િમ�ો વાઈરસ ઈ��લુએ�� 

 કોલેરાઃ- િવિ�યો કોલેરી 

 અિતસાર(ડાયે�રયા)-ઈકોલીય િસંગેલા બે�ટે�રયા 

 કમળોઃ- �હપેટાઈટીસ વાઈરસ એ 

 કમળીઃ- �હપેટાઈટીસ વાઈરસ બી 

 લીવર કે�સરઃ- �હપેટાઈટીસ વાઈરસ સી 

 ટાઈફોડઃ- સા�મોનેલા ટાઈફી 

 હાથીપગોઃ- ટીનીયા પે�ડસ 

 ખસઃ- એકેરસ�કેિબઝ 

 ધાધરઃ- �રંગવમ� 

 હડકવાઃ- રે�ડોવાઈરસ 

 ખસરાઃ-મોિબ�લી 

 એઈ�સઃ- એચઆઈવી-૧,૨(શોધકઃ- રોબટ�  ગોલ) 

 
ખનીજ��યની ઉણપથી થતાં રોગોઃ- 

રોગ  શેની ઉણપથી થાય 

પાંડુરોગઃ   લોહત�વની ઉણપથી    

ગોઈટરઃ   આયોડીન 

રતાંધણાપ�ઃ   િવટાિમન એ 

બેરીબેરીઃ   િવટામીન બી 
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�કવ�ઃ   િવટામીન સી 

�રકેટસ (સુકતાન) :   િવટામીન ડી 

વંધ�વઃ   િવટામીન ઈ 

લોહીનું ન ગઠંાવુઃ   િવટામીન કે 

�ોટીનની ઉણપથી થતાં રોગોઃ- 

 મરા�મસ અને �વોિશયોરકોર 
મ�છરજ�ય રોગોઃ- 

 િચકનગુિનયાઃ- માદા મ�છર એ�ડસના કરડવાથી 
 ડે��યુઃ- માદા એ�ડસ ઈિજ� 

�ોટોઝાવા �ારા થતાં રોગોઃ- 

 પાયો�રયાઃ- જ��વેિલસ 
 પેિચસઃ- �હ�ટોિલટીકા 

બે�ટે�રયા �ારા થતાં રોગોઃ- 

રોગ  જવાબદાર બે�ટે�રયા 

ધનુવા�ઃ  �લોિ�ટ� �ડયમ ટેરેની 

િસ�ફિલસઃ  ટ�ેપેનોમા પેલે�ડયમ 

સફેદ કોઢઃ  માઈકોબે�ટે�રયમ લે�ી 

ગોનો�રયાઃ  નાઈસે�રયા ગોનો�રયાઈ 

�યુમોિનયાઃ  �ડ�લોકોકમ �યુમોની 

�લેગઃ  પા�ુરેલા પેિ�ટસ 

�ડ�થે�રયાઃ  કોરોની બે�ટે�રયા 

હાથીપગોઃ  ફાઈલે�રયા બે�કો�ુટાઈ 

શોધ અને                            શોધકઃ- 

પે��યુરાઈઝેશનઃ  લુઈસ પા�ર 

બીસી�ની રસીઃ  કાલમેટ �યુ�રન 

મેલેરીયાની રસીઃ  લીવીરેન 

શીતળાની રસીઃ  એડવડ�  ઝેનર 

કોલેરાની રસીઃ  રોબટ�  કોચ 

હડકવાની રસીઃ  લુઈ પા�ર 

�ડ�થે�રયાની રસીઃ કલે�સ અને વોન બેહ�રંગ  

ડીડીટીના શોધકઃ  પાઉલ �યુલર 

િવટામીન એના શોધકઃ  �ેડ�રક ગો�લ�ડ હોપિક�સ 

િવટામીન બીઃ  મે�યુલેમ 
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િવટામીન સીઃ  હો��ટ 

િવટામીન ડીઃ  મે�યુલેમ 

ઈ��યુિલનઃ  બેિ�ટંગ 

ડીએનએઃ  જ�ેસ વો�સન એ�ડ �ાિ�સક �ીક 

હોિમયોપેથીઃ  સે�યુઅલ હાિનમેન (જમ�ની)  

�લોરોફોમ�ઃ  હે�રસન 

બે�ટે�રયાઃ  વાન�યુવેન હોક 

પોિલયોની રસીઃ  �નાસ સસા�ક 

પેિનિસિલનઃ  એલેકઝા�ડર એ�ડ �લોરી ફેિમંગ   

િવટામીન, રાસાયિણક નામ અને ઉણપથી થતાં રોગોઃ- 
 એઃ- રે�ટનોલઃ- રતાંધણાપ� ં
 બી ૧-થાયાિમનઃ-બેરીબેરી 
 બી ર-�રબો�લેિવનઃ- ચામડી તથા �ભનું તરડાવંુ 
 બી ૩-પે�ટોથેિનક એિસડઃ- કસમયે વાળ ધોળા થવા/ મંદબુિ� 
 બી ૫-િનયાસીનઃ- પેલે�ા 
 બી ૬-પાયરીડોિ�સનઃ- પાંડુરોગ અને ચામડીના રોગો 

 બી ૭-બાયોટીનઃ- લકવો 
 બી ૯-ફોિલક એિસડઃ-એિનમીયા અને અિતસાર 
 બી ૧૨-સાઈનોકોબાલામીનઃ- એનેિમયા, ખ�ચ, કમળો 
 સીઃ- એ�કોિબ�ક એિસડઃ- �કવ�, અવાળું 

 ડીઃ- કે�સીફેરોલઃ- સુકતાન 
 ઈઃ- ટોકોફેરોલઃ- �જનન �મતાની ઉણપ 
 કેઃ- ફાઈલો�યુનોનઃ- ર�તનું ના ગંઠાવંુ(�હમો�ફલીયા) 

િવિવધ પાચકત�વો અન ેઉ�સેચકોઃ- 

 �ટ� �સીનઃ- �ોટીનનું િવઘટન કરી પોિલપે�ટાઈડ બનાવે છે.  

 એમાઈલેઝઃ-�ટાચ�ને સી�પલ સુગરમાં ફેરવે છે.  
 લાઈપેઝઃ- ફેટને ફેટીએિસડ અને િ�લસરોલમાં ફેરવે છે.  
 ઈરેિ�સનઃ- �ોટીન અને પે�ટોનનું એિમનો એિસડમાં �પાંતર 
 મા�ટેઝઃ- મા�ટોઝનું �લુકોઝમાં �પાંતર 
 સુકરેઝઃ- સુ�ોઝનું �લુકોઝ અને �ુકટોઝમાં �પાંતર 
 લાયપેઝઃ- ઈમ�સીફાઈડ ફે�સનું િ�લસ�રન તથા ફેટી એિસડમાં �પાંતર 
 �હપેરીનઃ- આ �ોટીન યકૃત ઉ�પ� કરે છે જ ેલોહીને શરીરમાં �મી જતંુ અટકાવે છે.  

 ટાયલીનઃ- લાળ�ંિથમાંથી �ાવ થાય છે.  
 પે�સીન, રેિનનઃ- જઠર રસમાંથી �ોટીનનું પે�ટો�સમાં �પાંતર 
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 લાઈપેઝઃ- ફેટનું ફેટી એિસડ અને �લાયકોલમાં �પાંતર 
 ઈરે�સીનઃ- �ોટીનનું એિમનો એિસડમાં �પાંતર 
 મા�ટેઝઃ- મા�ટોઝનું �લુકોઝમાં �પાંતર 

િવિવધ ત�યોઃ- 

 �ે�સચ�ઃ- તેને સાઈ�ટ�ક એિસડ ચ� પણ કહે છે. આ ચ�માં બે અ� પાય�િવક એિસડના 
હોય છે અને છ અ� કાબ�ન ડાયો�સાઈડના હોય છે.   

 ધમનીઃ- �દયમાંથી શરીરના અંગો તરફ વહન કરતી �િધરવા�હનીને ધમની કહે છે. 

ધમનીની �દવાલ �ડી અને િ�થિત �થાપક હોય છે. ધમનીમાં ઓિ�સજન યુ�ત શુ� લોહી 
હોય છે.  

 શીરાઃ અંગોમાંથી �િધર એકિ�ત કરી �દય તરફ જતી �િધરવા�હનીને શીરા કહે છે.  
 �િધર કોિશકાઃ- ધમિનકા પેશીકોષોની આજુબાજુ સાંકડા �યાસવાળી પાતળી 

�દવાલયુ�ત સુ�મવા�હકાઓ હોય છે જનેે �િધર કોિશકા કહે છે. 
 મિ�ત�કના ભાગોઃ- 

 બૃહદ મિ�ત�કઃ- આ િવકસીત ભાગ છે. �યાં બુિ�મ�ા, ઈ�છાશિ�ત, ઐિ�છક ગિતઓ, 
�ાન, વાણી, િચંતન, �મૃિતનું કે�� છે. �ાનેિ��યોથી �ા� થયેલી �ેરણાઓનું િવ�ેષણ 

અને સમ�વયનું કાય� કરે છે.  
 થેલેમસઃ ગરમ, ઠંડા તથા દદ�નો અનુભવ કરે છે.  

 હાઈપોથેલેમસઃ હોમ�નનું િનયં�ણ કરે છે. ભૂખ, તાપ, તરસ, �ેમ, ધૃણાની સંવેદના કરે છે. 
લોહીનું દબાણ,પાણીનું ઉપાપચય, પરસેવો, ગુ�સો, ખુશી 

 મ�ય મિ�ત�કમાં �િ�, �વણ અને �પશ�ના સંવેદી કે��ો આવેલાં છે.  
 અનુમિ�ત�કમાં બે ભાગ છે. 
 સેરેબેલમઃ- શરીરનું સંતુલન અને ઐિ�છક પેશીઓનું િનયં�ણ, આંત�રક કાનના, 

સંતુિલત ભાગથી સંવેદના મેળવે છે.  
 લંબમ�ાઃ- આ સૌથી પાછળનો ભાગ છે. મુ�યકાય� ઉપાપચય, ર�તદાબ, અ�નળીના 

�ાવ તથા �દયના ધબકારાનું િનયં�ણ કરે છે. છ�ક, ખાંસી, �ાસોછ�ાસનું િનયમન કરે 
છે.  

 કરોડર�ુઃ કરોડર�ુ લંબમ�ાના અંત છેડેથી શ� થઈ ધડ�દેશનું ચેતાતં� રચે છે. 
કરોડર�ુમાંથી ૩૧ �ડ કરોડર�ુ ચેતાઓ નીકળે છે. તે શરીરના િવિવધ અંગોને મગજ 

સાથે સાંકળે છે તે અંગો મગજ તરફ અને મગજથી અંગો તરફ ઊિમ�વેગોનું વહન કરે છે. 
મગજ ઉપરાંત કરોડર�ુ પરાવત� ��યા પણ કરે છે.   

 કીડની લગભગ ૧,૩૦,૦૦,૦૦૦ મૂ�નિલકાઓથી બનેલી હોય છે. જનેે ને�ો�સ કહે છે. 
ને�ોન એ કીડનીનો કાયા��મક એકમ છે. દરેક ને�ોનમાં એક નાની રચના બાઉમેન 

કે��યુલ હોય છે.  
આ કે��યુલમાં પાતળી �િધરકોિશકાઓનો ગુ�છ �વા મળે છે.  
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યુરો�ોમની હાજરીના કારણે મૂ�નો રંગ પીળાશ પડતો હોય છે. મૂ� એિસ�ડક હોય છે જનેો 
પીએચ-૬ હોય છે. કીડનીમાં બનતી પથરી કેિ�શયમ ઓ�ઝોલેટ હોય છે.  

 સૌથી મોટંુ હાડકંુ-ફીમર(�ંઘનું હાડકંુ) 

 સૌથી નાનુ ંહાડકંુ-�ટે�સ(કાનનું હાડકંુ) 

 લંબાઈનો સૌથી મોટો એકમ પારસેક છે. ૧ પારસેક એટલે ૩.૨૬ �કાશવષ�  
 બળનો સી�એસ પ�િતનો એકમ ડાઈન છે. એસઆઈ પ�િતમાં એકમ �યુટન છે. ૧ 

�યુટન એટલે ૧૦ 
૫
 ડાઈન  

 કાય�નો સી�એસ પ�િતનો એકમ અગ� છે. એસઆઈ પ�િતમાં એકમ જૂલ છે.  
�યુટનના ગિતના િનયમોઃ- 

 િનયમઃ૧- �યારે કોઈ વ�તુ પર બા�બળ ન લાગે �યાં સુધી તે િ�થર અવ�થામાં હોયતો 
તે િ�થર રહે છે અને ગિત કરતી વ�તુ પોતાની અચળ વેગી ગિત ચાલુ રાખે છે.  

 િનયમઃ૨- પદાથ�ના વગેમાનમાં થતાં ફેરફારનો સમયદર તેના પર લાગતાં પ�રણામી 
બા�બળના સમ�માણમાં હોય છે અને વેગમાનમાં થતો આ ફેરફાર પ�રણામી બળની 
�દશામાં જ હોય છે.  

 િનયમઃ૩- F = MA, દરેક ��યાને આઘાત અને ��યાઘાત સરખા મૂ�યના અને પર�પર 

િવ�� �દશામાં હોય છે.  
ઊ��નું �પાંતરઃ- 

િવિવધ ઊ��ના �પાંતરો સાધન  

યાંિ�કઊ��નું િવ�ુતઊ��માં �પાંતરઃ ડાયનેમો 

યાંિ�કઊ��નું �વિનઊ��માં �પાંતરઃ િસતાર, િગટાર 

િવ�ુતઊ��નું �વિનઊ��માં �પાંતરઃ લાઉડ �પીકર 

િવ�ુતઊ��નું �કાશઊ��માં �પાંતરઃ ટયૂબલાઈટ 

િવ�ુતઊ��નું યાંિ�કઊ��માં �પાંતરઃ પંખો, િવ�ુતમોટર 

રસાયિણકઊ��નું િવ�ુતઊ��માં �પાંતરઃ િવ�ુત સેલ 

�વિનઊ��નું િવ�ુતઊ��માં �પાંતરઃ માઈ�ોફોન 

 �હોની ગિતનો િનયમ કોણે આ�યો? કે�લર 

 ઘનતાઃ-દળ અને કદના ગુણો�રને ‘ઘનતા’ કહે છે. ઘનતાનો એસઆઈ એકમ 
િકલો�ામ/મીટર

૩
 છે.  

 િવિશ� ઘનતાઃ-પદાથ�ની ઘનતા અને ૪ ડી�ી સેિ�સયસ પર પાણીની ઘનતાના 

ગુણો�રને ‘િવિશ� ઘનતા’ કહે છે.  
 િ�ન�ઘતાઃ બે અલગ �તર વ�ચેની સાપે� ગિતને અટકાવતા બળ ધરાવવાના �વાહીના 

ગુણધમ�ને િ�ન�ધતા કહે છે.    
 િ�ન�ધતા બળઃ �વાહીના બે �તર વ�ચે આંત�રક ગિતને અટકાવતા બળને 

‘િ�ન�ધતાબળ’ કહે છે.  



 

8 
 

 િ�થિત�થાપ�તાઃ- આ પદાથ�નો એવો ગુણ છે કે જનેા કારણે વ�તુ તેના પર લાગતાં 
બા�બળથી ઉ�પ� થતા કોઈપણ પ�રવત�નનો િવરોધ કરે છે. જવેું આ બળ હટાવવામાં 
આવે તરત જ તે પદાથ� પોતાની પૂવ�વત િ�થિત �ળવી રાખે છે.  

 હૂકનો િનયમઃ- િ�થિત�થાપ�તાની સીમામાં ઉ�પ� થતી િવકૃિત તેના પર લગાવેલ 

�િતબળના સમ�માણમાં હોય છે. તેનો એસઆઈ યુિનટ ‘પા�કલ’ છે.  
 �વિન તરંગોઃ �વિનતરંગોમાં �ણ �કારો છે.  

�ા�ય, પરા�ા�ય(ઈ��ાસોિનક), અ�ા�ય(અ�ટ� ાસોિનક) 

 ૨૦ હટ�ઝથી ૨૦,૦૦૦ હટ�ઝની આવૃિ� ધરાવનાર �વિનતરંગોને જ મનુ�યના કાન 
સાંભળી શકે છે.  

 ૨૦ હટ�ઝથી ઓછી આવૃિ� ધરાવતા �વિનતરંગોને ‘પરા�ા�ય’ એટલે કે ‘ઈ��ાસોિનક’ 

તરંગ કહે છે.  
ઉદાહરણઃ ધરતીકંપ, �વાળામુખીનું કંપન, હાથી કે �હેલ માછલીની ચીસ 

 જ ે�વિનતંરગોની આવૃિ� ૨૦,૦૦૦ હટ�ઝ કરતાં વધારે હોય તેને અ�ટ� ાસોિનક તરંગો કહે 
છે. મનુ�યના કાન તેને સાંભળી શકતા નથી.  પરંતુ કુતરા, િબલાડી, ચામાચી�ડયું, મ�છરો 

આ �વિન સાંભળી શકે છે. ચામાચી�ડયું આવી �વિન પેદા પણ કરી શકે છે.  
 સોનાર પ�િતનો ઉપયોગ દ�રયાઈ �ડાઈ માપવા માટે વપરાય છે.  
 અ�ટ� ાસોિનક વે�સનો ઉપયોગ સોનો�ાફીમાં થાય છે.  
 �વિનની ગિત ઘન પદાથ�માં સૌથી વધારે અને વાયુમાં સૌથી ઓછી છે.  
 �દવસ કરતાં રા�ે �વિન દૂર સધુી સંભળાય છે.  

 ડૉ�લર અસરઃ � �વિનનો ઉ�ગમ �થાન અને �ોતાની વ�ચે સાપે�ગિત હોય તો 
�ોતાને �વિનની આવૃિ� તેની વા�તિવક આવૃિ�થી અલગ સંભળાય છે. આને ડો�લર 
અસર કહે છે. �યારે ઉ�ગમ �થાન અને તેના �ોતા વ�ચેનંુ અંતર ઘટે તો વા�તિવક 
આવૃિ� વધે છે.  

 ઉ�માઃ- એક પદાથ�માંથી બી� પદાથ�માં તાપમાનમાં ફરકને કારણે ઊ��નું �થળાંતરણ 
થાય છે. આ ઊ��ને ‘ઉ�મા’ કહે છે.  

 ઉ�માનો એકમઃ- કેલરી(૧ �ામ પાણીનું તાપમાન ૧ �ડ�ી સી વધારવા માટે આવ�યક 

ઉ�માને ૧ કેલરી કહે છે.) 
 � ૪.૧૮૬ જૂલનું યાંિ�કકાય� થયું હોય તો ઉ�પ� થયેલ ઉ�મા ૧ કેલરી હશ.ે  

તાપમાન માપવાના એકમોઃ  
 સેિ�સયસઃ- આ તાપમાનની શોધ સેિ�સયસે કરી. આ પ�િતમાં બરફ અને બા�પ વ�ચે 

બરાબર ૧૦૦ ભાગ પાડેલા હોય છે. તેથી પાણીનું ગલનિબંદુ ૦ ડી�ી સેિ�સયસ અને 
પાણીનું ઉ�કલનિબંદુ ૧૦૦ ડી�ી સેિ�સયસ છે.  

 ફેરન�હટઃ- શોધક-ફેરન�હટ. આ માપનમમાં શીતિબંદુ ૩૨ ડી�ી ફેરન�હટ અને 
બા�પિબંદુ ૨૧૨ ડી�ી ફેરન�હટ આંકવામાં આવે છે. આ બંને વ�ચે બરાબર ૧૮૦ ભાગ 



 

9 
 

પાડવામાં આવે છે. માણસના શરીરનું સામા�ય તાપમાન ૯૮.૬ની આસપાસ હોવંુ 
�ઈએ. જ ેસેિ�સયસમાં ૩૭ ડી�ી છે.  

 કેિ�વનઃ- શીતિબંદુ ૨૭૩ કેિ�વન અને ઉ�કલનિબંદુ ૩૭૩ કેિ�વન આ બંને વ�ચે ૧૦૦ 

સરખા ભાગ પાડવામાં આવે છે. અિધકતમ તાપમાનની કોઈ સીમા નથી હોતી. પણ 

નીચામાં નીચા તાપમાનની સીમા હોય છે. કોઈપણ વ�તુનું તાપમાન -૨૭૩.૧૫ ડી�ી 
સેિ�સયસથી નીચે જઈ શકતંુ નથી. આને એ��યુ�યુટ ૦ કહે છે.  

 િવિવધ તાપમાનોને માપવા નીચે મુજબના પદાથ� વપરાય છે.  
 પારો -૩૯ ડી�ી સેિ�સયસ પર �મી �ય છે.  
 આ�કોહોલ -૧૧૫ ડી�ી સેિ�સયસ પર �મી �ય છે. 
 આથી -૩૦થી ૩૫૦ ડી�ી સેિ�સયસ સુધીના તાપમાનને માપવા માટે પારાનો ઉપયોગ 

થાય છે.  

 નાઈટ� ોજનથી ૧૫૦૦ ડી�ી સેિ�સયસ સુધીનું તાપમાન માપી શકાય છે.  
 �લે�ટનમથી -૨૦૦થી ૧૨૦૦ ડી�ી સેિ�સયસ સુધીનું તાપમાન માપી શકાય છે.  
 -૪૦ ડી�ી સેિ�સયસમાં સેિ�સયસ અને ફેરન�હટ બંને સમાન અંક દશા�વે છે.  
 ગુ� ઉ�માઃ- ચો�સ તાપમાને પદાથ�ની અવ�થામાં પ�રવત�ન માટે ઉ�માની જ�ર પડે 

છે. તેને ‘ગુ� ઉ�મા’ કહે છે.  

 ગલન ગુ� ઉ�માઃ- ચો�સ તાપમાને ઘન પદાથ�નું �વાહીમાં �પાંતર કરવા માટે 
આવ�યક ઉ�માની જ�ર પડે છે. તે ઉ�માને ગલન ગુ� ઉ�મા કહે છે. પાણીની ગલન ગુ� 
ઉ�મા ૮૦ કેલરી/�ામ છે.  
રંગોઃ-  

 �ાથિમક રંગો-લાલ, પીળો અથવા લીલો અને વાદળી   
 ��િતય રંગોઃ- બે રંગોના િમ�ણથી બને છે.  

 લાલ+વાદળી=�ંબુડી(મેઝ�ટા) 

 લાલ+પીળો=કેસરી 

 પીળો+વાદળી=પોપટી 
 જ ેબે રંગ ભેગા કરવાથી સફેદ રંગ બને તે બંને રંગોને ‘પૂરક રંગ’ કહે છે.  

 વ�તુ તેના પર પડતા જ ેતે રંગના �કાશને પરાવત�ત કરે છે તથા બાકીનો રંગ શોષી લે છે. 
� વ�તુ બધા રંગોને પરાવત�ત કરે તો તે ‘સફેદ’ હોય છે અને બધા રંગોને શોષી લે તો તે 

રંગ ‘કાળો’ હોય છે.  
 �ંબલી રંગનો �કાશનો વેગ સૌથી ઓછો અને પરાવત�ન સૌથી વધારે હોય છે. �યારે લાલ 

રંગનો વેગ સૌથી વધુ અને પરાવત�ન સૌથી ઓછંુ હોય છે. આથી ખતરાની િનશાનીઓ 
અને ટ� ા�ફક િસ�લમાં લાલ રંગ વપરાય છે.  

 લઘુ �િ�(માયોિપયા)- આ ખામી ધરાવતા �યિ�ત ન�કની વ�તુને �ઈ શકે છે, પણ 
દૂરની વ�તુ �ઈ શ�તો નથી. આ ખામી ધરાવતાં અંતગ�ળ લે�સ વાપરે છે.  
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 ગુ��િ�(હાયપરમેટ� ોિપયા)- આ ખામી ધરાવતા �યિ�તને દૂરની વ�તુ દેખાય છે પણ 
ન�કની વ�તુ �ઈ શકતો નથી. આ રોગમાં ન�કની વ�તુનું �િતિબંબ રેટીનાની પાછળ 

બને છે. આ ખામી િનવારવા યો�ય �િતિબંબ અંતરવાળા બ�હગ�ળ લે�સ વાપરવા �ઈએ.  
 �યારે બે પદાથ�ને ઘસવાથી જ ેિવ�ુત પેદા થાય છે તેને િ�થર િવ�ુત કહે છે.  

 કુલંબનો િનયમઃ- બે પદાથ� વ�ચેનું આકષ�ણ કે અપાકષ�ણ િવ�ુતભારના ગુણાંકના 
સમ�માણમાં અને બંને વ�ચેના અંતરના વગ�ના �ય�ત �માણમાં હોય છે.  

 િવ�ુત�ે�ના કોઈ િબંદુ પર કોઈ ધન િવ�ુતભારને અનંત અંતરેથી તે િબંદુ પર લાવવા માટે 
જ ેકાય� થાય તેને ઈલેિ�ટ�કલ પોટેિ�શયલ કહે છે. તેનો એસઆઈ એકમ વો�ટ છે.  

 બે પદાથ�ને ઘરવાથી તેમાં હલકાં પદાથ�ને આકષ�વાની વૃિ� પેદા થાય છે. આને �ટે�ટક 
ઈલેિ�ટ� િસટી કહે છે. બે��િમન ��કિલને બે �કારના અવશેષોના નામ આ�યા છે. ધન 
અને ઋણ 

 સમાન �કારના િવ�ુતભાર એક પદાથ�માંથી બી� પદાથ�માં સમાન �કારના િવ�ુતભાર 
ધરાવતા વ�ચે અપાકષ�ણ થાય છે. �યારે િવ�િતય િવ�ુતભાર ધરાવતાં વ�ચે આકષ�ણ 
થાય છે.  

 જ ેપદાથ� પોતાનામાંથી િવ�ુત પસાર થવા દેતાં હોય તે પદાથ�ને િવ�ુતવાહક પદાથ� કહે છે.  

દા.ત. ચાંદી(સોથી વધુ િવ�ુતવાહક), લોખંડ, તાંબુ 
 વો�ટાનો સેલઃ- ૧૭૯૯માં એલેકઝા�ડર વો�ટા નામના વૈ�ાિનકે શો�યો હતો. જમેાં 

િઝંકનો સિળયો કેથોડ તરીકે અને તાંબાનો સિળયો એનોડ તરીકે વપરાય છે વ�ચે 
સ��યુ�રક એિસડ હોય છે.  

 િવ�ુતશિ�તઃ જ ેિવ�ુતપથમાં જ ેદરે િવ�ુત�વાહ વપરાતો હોય તેને ઈલેિ�ટ�ક પાવર કહે 
છે. તેનો એસઆઈ એકમ વોટ છે. ઘરેલું વપરાશમાં વપરાતા પાવરને ‘િકલોવોટ’માં 
માપવામાં આવે છે. િવ�ુત�વાહને માપવાના સાધનને ‘એમીટર’ કહે છે.  

 િવ�ુત�યૂઝઃ વધુ પડતા િવ�ુત�વાહથી થતા નકુસાનને બચાવવા �ેણીમાં વપરાતા 
સાધનને ઈલેિ�ટ�કલ �યુઝ કહે છે. સાદીભાષામાં �યુઝ એક ‘તાંબુ, ટીન, સીસુ’થી બનેલો 
એક નાનો તાર છે. તેનું ગલનિબંદુ નીચું હોય છે.  

 ટ� ા�સફોમ�રઃ ટ� ા�સફોમ�ર એક એવું સાધન છે જ ે લોવો�ટેજ એસીને હાઈવો�ટેજ એસીમાં 
અને હાઈવો�ટેજને લોવો�ટેજમાં ફેરવી શકે છે તે ‘ઈલે�ટ� ોમે�ે�ટક’ ઈ�ડકસન પર આધાર 
રાખે છે.  

 ભૌગોિલક ચુંબક�વ(મે��ેટઝમ): પૃ�વી એક શિ�તશાળી ચુંબક છે. જનેો દિ�ણ ધૃવ જ ે

ભૌગોિલક ઉ�ર ધૃવની ન�ક હોય છે અન ેઉ�ર ધૃવ ભૌગોિલક દિ�ણ ધવૃની ન�ક હોય 
છે. પૃ�વીનું ચુંબકીય �ે� નીચે �માણે વત� છે. ચુબંકીય મેરી�ડયન અને ભૌગોિલક 
મેરી�ડયન વ�ચે જ ેખુણો બને તેને �ડકલાઈનેશન કહે છે.  

 લોહચુંબક �ારા આકષ�વાની વૃિ�ને ચુંબક�વ કહે છે. તે ઈલે�ટ� ોનના ચાજ�ની પસાર 
થવાથી પેદા થાય છે. જનેા પ�રણામે વ�તુ આકષા�ય છે કે અપાકષ�ણ થાય છે. લોખંડ, 
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કોબા�ટ, િનકલ વગેરે જવેી ધાતુઓને લોહચુંબક આકષ� છે. �યારે લોહચુંબકને મુ�ત રીતે 
લટકાવવામાં આવે �યારે ઉ�રધૃવ અને દિ�ણધૃવમાં િ�થર થાય છે.  

 લોહચુંબકના બે �કાર છે. કુદરતી અને કૃિ�મ 

 કુદરતી ચુંબક એ મે�ેટાઈટ છે. તેનો કોઈ ચો�સ આકાર હોતો નથી. તે મુ�ય�વે બરડ 

હોય છે.  
 પરમા�ઃ પદાથ�ના નાનામાં નાના કણને અ� કહે છે. પરમા�માં �ણ કણો હોય છે. 

�ોટોન, ઈલે�ટ� ોન અને �યુટ� ોન 
 �યુટ� ોન અને �ોટોન પરમા�ના કે��માં હોય છે. જનેે �યુિ�લઅસ કહે છે. �યારે ઈલે�ટ� ોન 

કે��ની આસપાસ ફરે છે.  
 ઈલે�ટ� ોન અને �ોટોનની સં�યા સરખી હોય છે.  
 �ોટોનઃ �ોટોન ‘ધનભાર’ ધરાવે છે. તેની શોધ ગો�ડ�ટીને કરી.  

 ઈલે�ટ� ોનઃ ઈલેકટ� ોન ‘ઋણભાર’ ધરાવે છે. તેની શોધ ‘જ.ે જ.ે થોમસન’ે કરી.  
 �યુટ� ોનઃ �યુટ� ોન ‘તટ�થ’ છે. તેની શોધ ‘એડવીક’ નામના વૈ�ાિનકે કરી. 
 રે�ડયોએિ�ટિવટીઃ રે�ડયોએિ�ટિવટીની શોધ ‘હે�ી બેકલર’ અને ‘મેડમ �યુરી’એ કરી છે.  
 જ ેકે��માં �ોટોનની સં�યા ૮૩ અથવા તેનાથી વધારે હોય તે અ�થાયી હોય છે. િ�થરતા 

મેળવવા માટે કે�� પોતે જ આ�ફા, બીટા, ગામા િકરણોને ઉ�સજ�ત કરવા લાગે છે. આવા 
ત�વોને ‘રે�ડયોએિ�ટવ’ ત�વો કહે છે.  

 રોબટ�  પીયરી �યુરી અને તેની પ�ની મેડમ �યુરીએ નવા એિ�ટવ ત�વ ‘રે�ડયમ’ની શોધ 

કરી. બધા જ �ાકૃિતક રે�ડયોએિ�ટવ ત�વ આ�ફા, બીટા અને ગામા િકરણોના ઉ�સજ�ન 
પછી લેડમાં બદલાઈ �ય છે.  

 આ�ફા �કરણોઃ તેની રચના ધના�મક હોય છે. તે િવ�ુત ચુંબકીય �વાહ ધરાવે છે.  
 બીટા �કરણોઃ  તે ઋણા�મક રચના ધરાવે છે. તે પણ ચુંબકીય �વાહ ધરાવે છે.  
 ગામા �કરણોઃ તે તટ�થ હોય છે. તેનું દળ ૦ ‘શ�ૂય’ હોય છે. સૌથી વધારે શિ�ત ગામા 

િકરણોમાં હોય છે.  
 રે�ડયોએિ�ટિવટીનું માપ ‘ગાઈગર મૂલર કાઉ�ટર’થી થાય છે.  

 રે�ડયોએિ�ટવ કણોની ઉપિ�થિત �ણવા માટે તથા તેની ઊ��ને માપવા માટે �લાઉડ 
નંબરનો ઉપયોગ થાય છે. તેની શોધ સી.આર. િવલસને કરી.  

 ૧૯૦૫માં આ�બટ�  આઈ��ટાઈનને દળ અને ઊ�� વ�ચેનો સંબંધ શો�યો. તેને 
‘સાપે�તાનો િસ�ાંત’ કહે છે.  

 ��યેક પદાથ�માં તેના દળને કારણે ઊ�� પણ હોય છે. � કોઈ પદાથ�નું દળ એમ હોય, 
�કાશનો વેગ સી હોય તો આ દળની ઊ�� E=mc2 થાય. દા.ત. સૂય�થી આપણને ગરમી 

�વ�પે ઊ�� મળતી રહે છે. જનેા કારણે સૂય�દળ ઘટતંુ �ય છે.  
 ��ાંડ: ��ાંડના �ારંભ અને તેના િવશેના િસ�ાંતો ‘િબગબ�ગ’ થીયરી તરીકે ઓળખાય 

છે. અમે�રકન વૈ�ાિનક ‘એડિવન હબલ’ના �માણે આકાશગગંાઓ એકબી�ની સાપે�ે 
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દૂર જઈ રહી છે. કોઈ મહાિવ�ફોટના કારણે આ આકાશગંગાના કારણે આ દૂર થઈ હશ ે
આના ‘િબગબ�ગ’ કહે છે. 

 રેડિશ�ટઃ � આપણે �કાશના ઉ�ગમ �થાન તરફ જઈએ તો �કાશના તરંગોની 
આવૃિ�માં વધારો થાય છે. આ વધારો ‘વાયોલેટ’ રંગ તરફ િવ�થાિપત થાય છે. આનાથી 

ઉલટંુ � �કાશના ઉદગમ �થાનથી અંતર વધે તો �ા� થતી �કાશની આવૃિ�માં ઘટાડો 
થશ.ે અને આ આવૃિ� લાલ રંગ તરફ િવ�થાિપત થશે. આ િવ�થાપનને રેડિશ�ટ કહે છે. 

આના આધારે ૧૯૨૯માં ‘એડવીન હબલે’ એવી ��તુતી કરી કે કેટલીક મંદાિકનીઓ લાલ 
રંગ તરફ ખસે છે. આ પરથી એ પ�રણામ આ�યું કે મંદાિકનીઓ દૂર ખસે છે. આન ેહબલનો 
િનયમ કહે છે.  

 મંદા�કનીના �ણ �કાર છે.  

 સિપ�લ(�પાઈરલ), દીઘ�વૃિ�ય(ઈિલિ�ટકલ), અિનયમીત 

 ��ાંડની ૮૦ ટકા મંદાિકની �પાઈરલ છે, ૧૭ ટકા દીઘ�વૃિ�ય અને ૩ ટકા અિનયમીત છે.  
 આકાશગંગાની સૌથી ન�ક એક સિપ�લ આકારની મંદાિકની છે. જનેું નામ ‘દેવયાની’ છે.  

 આકાશગંગા(િમ�કી વે): �વ�છ અંધારી રા�ે આકાશમાં �તા ઉ�રથી દિ�ણ સુધી 
ફેલાયેલો લાંબો દૂિધયા રંગનો એક પ�ો આકાશમાં નદી વહેતી હોય તેવો દેખાતો હોય છે 
તેને આકાશગગંા કે િમ�કી વે કહે છે.  

 આપણો સૂય� આકાશગગંા કે�� ફરતે ૨૫૦ િકમી �િત સેક�ડના વેગથી પ�ર�મણ કરે છે. 
સૂય�ને આ પ�ર�મણ પૂ�ં કરતાં ૨૫૦ વષ� લાગે છે.  

 તારા(�ટાર): તારાઓ એવા અવકાશી પદાથ� છે જ ેસતત �કાશ અને ઊ�� ઉ�સજ�ત કરે 
છે. તારાઓમાં ૭૦ ટકા હાઈડ� ોજન, ૨૫ ટકા �હિલયમ, ૧.૫ ટકા કાબ�ન તથા અ�યમાં 

નાઈટ� ોજન અને લોખંડ હોય છે.  
તારા �ણ રંગના હોય છેઃ લાલ, સફેદ અને વાદળી. 

જ ેતારાનું સપાટી પરનું તાપમાન સૌથી ઓછંુ હોય તે લાલ રંગ ધરાવે છે. વધુ તાપમાન 
વાળો તારો વાદળી રંગનો હોય છે.  

 હાઈડ� ોજનમાંથી �હલીયમ અને �હલીયમમાંથી હાઈડ� ોજનમા ં �પાંતરણને કારણે ઊ�� 
ઉ�પ� થાય છે.  

 આપ�ં સૂય�મંડળઃ  

સૂય�ઃ તે ઊ��નો મુ�ય �ોત છે. સૂય�ના બા� તેજ�વી ગોળા�પ ભાગને ‘ફોટો�ફીયર’ કહે 
છે. જ ે િવ�તારનું તાપમાન ઓછંુ હોય તે િવ�તારમાં ઊ��નું શોષણ થવાથી તે િવ�તાર 
કાળા ટપકાં �પે �વા મળે છે. જનેે સૂય�કલંકો કહે છે. તેનો �વનકાળ એકાદ મ�હના 

જટેલો હોય છે. પૂણ� સૂય��હણ દરિમયાન સૂય��કાશ ઢંકાઈ જવાથી સૌથી બહારનું �તર 
ઝળહળી ઉઠે છે. જ ેસૂય�ની ફરતે મુગટ �પે દેખાય છે. તેને કોરોના કહે છે. કોરોના અને 
ફોટો�ફીયર વ�ચેના િવ�તારને ‘કો�મો�પીયર’ કહે છે. સૂય�મંડળના ચાર �હો બુધ, શુ�, 
પૃ�વી અને મંગળ સૂય�થી ન�ક છે. તેમને ‘ટેરે�ટ� ીયલ’ કે ‘પાિથ�વ’ �હો કહે છે.  
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 બુધઃ તે કદમાં સૌથી નાનો અને સૂય�થી સૌથી ન�કનો �હ છે તેને કોઈ ઉપ�હ નથી.  
 શુ�ઃ સૂય�થી બી� �થાને આવેલો છે. તેની ફરતે સપાટી પર કાબ�ન ડાયો�સાઈડનું 

આવરણ આવેલું હોવાથી તે સૌથી વધુ તેજ�વી છે. તેને ઈવિનંગ �ટાર અથવા મોિન�ગ 

�ટાર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે અ�ય �હો કરતા િવ�� �દશામાં પ�ર�મણ કરે છે. 

પૂવ�થી પિ�મ એટલે �યાં સૂય� પિ�મ �દશામાં ઊગ ેછે. તેને પણ કોઈ ઉપ�હ નથી.  
 પૃ�વીઃ સૂય�થી �ી� �હ. ૧૦૦૦ િકલોમીટર સુધી વાતાવરણ ફેલાયેલું છે. આથી ઉ�કાઓ 

વાતાવરણમાં �વેશતાં જ સળગી ઉઠે છે. તેને એક ચં� છે.  
 મંગળઃ તે લાલાશ પડતો પૃ�વીનો પાડોશી �હ છે. તેનો આકાર અને દળ પૃ�વીના જવેુ જ 

હોવાથી તે પૃ�વીની ‘�ડીયા બહેન’ તરીકે ઓળખાય છે. મંગળને ‘ફોબોસ’ અને ‘�ડમોસ’ 

નામના બે ઉપ�હો છે.  
 �િવયન �હોઃ મંગળની �મણક�ાની બહારના ગુ�, શિન, યુરેનસ, ને�ચુન �હોનુ ં

બંધારણ ગુ�ને મળતંુ આવતંુ હોવાથી તે ‘�િવયન �હો’ તરીકે ઓળખાય છે. આ �હો 

�માણમાં મોટાં છે.  
 ગુ�ઃ સૂય�મંડળનો પાંચમો અને સૌથી મોટો �હ છે. તે પૃ�વી કરતાં કદમાં ૧૪૦૦ ગણો 

મોટો છે. ગુ�ને ૬૭ ઉપ�હો છે. તે પૈકી ‘ગનીમમેડ’ સૌથી મોટો ઉપ�હ છે.  

 શિનઃ ગુ� પછીના બી� �મનો મોટો �હ છે. તેનું કદ પૃ�વી કરતાં ૮૫૦ ગ�ં છે. તેની 
ફરતે આવેલાં ૩ વલયોને કારણે તે સુંદર દેખાય છે. તેને ૬૨ ચં�ો છે. જ ેપૈકી ‘ટાઈટન’ 
સૌથી મોટો ઉપ�હ છે.  

 યુરેનસઃ તે છે�ેથી બી� �મનો એટલે કે સાતમા �મનો �હ છે. તેને ૨૭ ચં�ો છે.  
 ને�ચુનઃ તે સૂય�થી સૌથી દૂર અને સૌથી ઠંડો �હ છે. તેને ૧૪ ચં�ો છે. તેનું ૧ વષ� 

પૃ�વીના ૧૬૫ વષ� બરાબર હોય છે.  
 પૃ�વીની ફરતે જમે સૂય�ની ફરતે પ�ર�મા કરતાં હોવાથી પરંતુ તેમનું દળ ખૂબ નાનું હોવાથી 

તેમને ‘લઘુ�હો’ અથવા ‘�વાફ� �લાનેટ’ કહે છે. તેમાં સીરીસ, �લુટો, હોિમયા તથા ઈરીસ 

વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. તેમાંથી �લુટોને ૫ ચં�ો છે. જમેાંથી ‘શેરોન’ નામના ઉપ�હનું 
કદ લગભગ �લુટો જટેલું જ છે. આ ઉપરાંત, મંગળ અને ગુ�ની વ�ચે એ�ટેરોઈ�સ આવેલા 

છે. સૂય�મંડળના િનમા�ણ વખતે �હ બનવામાં િન�ફળ નીવડેલાં નાના-મોટા ખડકોન ે
લઘુ�હો કહે છે. તેઓની સં�યા બે લાખથી વધુ છે. તેમાં સૌથી મોટો ‘િસરીસ’ હતો આથી 
તેને ‘વામન�હ’નું િબ�દ મળેલું છે.  

 ખરતા તારાઃ અવકાશમાંથી નાના મોટા પદાથ�નંુ ઉ�કા �વ�પે વાતાવરણમાં �વેશ થાય 
�યારે ઘષ�ણના લીધે સળગી ઉઠે છે. જ ેિલસોટા �વ�પે દેખાય છે. િવશાળકદની ઉ�કાઓ 
વાતાવરણમાં સંપૂણ� સળગી ન ઉઠે અને ગોળા �પે પૃ�વી પર પટકાય તેને ‘ઉ�કાશીલા’ 
કહેવાય છે. આવી ઉ�કા પડવાથી મહારા��ના બુલધાણા િજ�ામાં ‘લોનાર સરોવર’નુ ં

િનમા�ણ થયેલું છે. નાિ�બયામાં ‘હોબા’ નામની ઉ�કા સૌથી મોટી અને સૌથી જૂની હયાત 

ઉ�કા છે. ઉ�કા પડવાથી દિ�ણ ઓ�ટ�ે િલયામાં ૯૦ િકમીનો �યાસ ધરાવતો મોટો ખાડો 
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પડેલો જ ે ‘અ�માન’ તરીકે ઓળખાય છે. તાજતેરમાં નવી શોધ મુજબ ઓ�ટ�ે િલયામાં જ 

એ�ર�ના ખાતે ૨૫૦-૨૫૦ માઈલના બે ખાડા પ�ા હતા તેને શોધ થઈ છે. 
ઉ�કાવષા�થી આ િવ�નો સૌથી મોટો �ેટર ગણી શકાય.  

 ધૂમકેતુઃ �યારે વાયુઓના વાદળ �ચંડ ગુ��વાકષ�ણ બળના કારણે સૂય� તરફ ખસવા લાગે 

છે. તે ધૂમકેતુ તરીકે ઓળખાય છે. મોટાભાગના ધૂમકેતુઓ સૂય�ની આસપાસ લંબવૃિ� 
ક�ામાં પ�ર�મણ કરે છે. ધૂમકેતુ એ ધૂળ જવેી રજકણો િમિ�ત બરફ આ�છા�દત 
અવકાશી ગોળા છે. તે જમે-જમે સૂય�ની ન�ક આવે તેમ-તેમ ગરમ થતાં તેમાનો બરફ 
વરાળમાં �પાંતર પામે છે. અને પ�રણામે તેજ�વી પંુછડીની રચના થાય છે. આથી તેને 

‘પુંછડીયા તારા’ તરીકે પણ ઓળખાય છે.  
 ન��ોઃ પૃ�વી જનેાં કે��માં છે તેવા અનંત િ��યાવાળા કા�પિનક ગોળાને ‘આકાશી 

ચંદરવો’ કહે છે. અવકાશી ચંદરવા પરના �ાંિતવૃ�ના ૨૭ સરખા ભાગ પાડવાથી મળતાં 

દરેક ભાગને ‘ન��’ કહે છે.  
 ૧૨ રાિશઃ સૂય�ની ૩૬૦ ડી�ી ક�ાને સરખા ભાગે ૩૦ ડી�ીમાં સરખા ભાગે વહ�ચવામાં 

આવે તેને ‘રાિશ’ કહે છે. 

 �લેકહોલઃ �યુટ� ોન �યારે એકદમ ભારે થઈ �ય �યારે તેનંુ અિનિ�ત સમય સુધી સંકોચન 
થાય છે. �યારે તેની િ��યા= 2EM/2C થઈ �ય �યારે તે ‘�લેકહોલ’ બને છે. 

 ચં� એક �દવસ અથવા િતિથના અડધાભાગ એટલે સૂય� અને ચં�ના બનતા ખૂણામાંથી ૬
૦
 

એટલે ‘કરણ’. કુલ ૧૧ �કારના કરણો �યોિતષશા�માં દશા�વેલા છે. તેમાંથી �થમ ૭ 

‘ચલ’ છે �યારે છે�ા ૪ ‘િ�થર’ છે. �થમ ૭ બવ, બાલવ, કૌલવ, તૈતીલ, ગર, વાિણજ અને 

િવ�ટી છે. �યારે શકુની, ચતુ�પાદ, નાગ, િક�શુતંુગ� ‘િ�થર કરણો’ છે.  
 �ો �ટાર(આ�દતારો): હાઈડ� ોજન અને �હલીયમ વાયુના વાદળો વ�ચે ગુ��વાકષ�ણ બળ 

થાય અને તે પોતાના જ ગુ��વાકષ�ણ બળના કારણે સંકોચાઈ �ય અને ઘન �વ�પ 
ધારણ કરે તેને �ો �ટાર કહે છે. આવા તારા �કાશ ઉ�સજ�ત કરતા નથી.  

 �ો �ટાર માંથી �ટારઃ આ સંકોચન દરિમયાન હાઈડ� ોજન પરમા� એકબી� સાથે ટકરાય 
છે. આ ટ�રથી આ�દ તારાનું તાપમાન વધતંુ �ય છે. આ ���યા લાખો વષ� સુધી ચાલે 
છે. અને ઉ�મા તથા �કાશ ફેલાવા માંડે છે. અને તારાનો જ�મ થાય છે. તે શ�આતમાં 
લાલ તારા તરીકે ઓળખાય છે. પછી તેનું ભિવ�ય �ારંિભક દળ પર આધાર રાખે છે. � 
તારાનુ ં�ારંિભક દળ સૂય�ના દળ બરાબર હોય તો તે પોતાનાં બા� આવરણન ેખોઈ બેસે 

છે. અને સંકોચાઈને ‘સફેદ વામન તારો’ બની �ય છે. જ ેપદાથ� �વ�પે ન� પામે છે. � 
તારાનું �ારંિભક બળ સૂય�ના દળથી વધારે હોય તો તેનાથી બનેલાં �ય�ટ તારાનું 
સુપરનોવા �ટારના �વ�પમા ં િવ�ફોટ થાય છે. અને વધુ સંકોચન થતા ‘�લેક હોલ’ના 
�પમાં ફેરવાઈ �ય છે. 
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 સૂય��હણ અને ચં��હણઃ �યારે પૃ�વી અને સૂય�ની વ�ચે અમાસના �દવસે ચં� આવે 
�યારે પૃ�વીનાં થોડાક ભાગ પરથી સૂય� પૂરો દેખાતો નથી. આ ઘટનાને ‘સૂય��હણ’ કહે 
છે.  

 �યારે પૂનમની રા�ે ચં� અને સૂય�ની વ�ચે પૃ�વી આવી �ય અને તેનો પડછાયો ચં�ના 

કોઈ ભાગ પર પડે તેને ‘ચં��હણ’ કહે છે.  
ત�વોનું વગ�કરણ 

 ઈ.સ. ૧૮૦૩માં વૈ�ાિનક ડા�ટને ત�વોના પરમા�ભારની મા�હતી આપી. આવત� 
કો�કનો િવકાસ મે�ડેિલફ નામના રિશયન વૈ�ાિનકે કય�. ૧૮૬૯માં મે�ડેલીફે ત�વોના 
પરમા�ભાર અને તેના પાયાના રાસાયિણક ગુણધમ� વ�ચેના સંબંધો તારવીને શો�યંુ કે 
ત�વો વ�ચે કોઈ ચો�સ �કારનો સંબંધ છે. તેણે ત�વોને તેના પરમા�ભારના 
ચઢતા�મમાં ગોઠ�યા. આ પરથી મે�ડેિલફનો િનયમ નીચે �માણે થયો.  

 િનયમઃ મે�ડેિલફના આવત� િનયમ �માણે ત�વોના ભૌિતક અને રાસાયિણક ગણુધમ� 

તેના પરમા� ભારના આવત�નીય હોય છે.  
 મે�ડેિલફની આવત� સારણીમાં નવવગ� અને સાત આવત� હતાં.  
 ઈ.સ. ૧૯૧૩માં હે�ી મેસોલેએ પરમા��માંકની શોધ કરી, �યારબાદ ત�વોને તેના 

પરમા��માંકના ચઢતા�મમાં ગોઠવવામા ંઆ�યાં, જનેે આધુિનક આવત� કો�ક કહે છે. 
આધુિનક આવત� કો�કમાં આવત�નો �થમ ત�વ �ાર ધાતુ હોય છે અને અંિતમ ત�વ 

િન��ીય વાયુ હોય છે. �થમ આવત�નું �થમ ત�વ હાઈડ� ોજન હોય છે. આ એક અપવાદ 
છે.  

 આધુિનક આવત� કો�કમાં પરમા� સં�યા ૫૭થી ૭૧સુધીની �ેણીને લે�થેનાઈડ �ેણી 
અને પરમા� સં�યા ૮૯થી ૧૦૩ સુધીની �ેણીને એિ�ટનાઈડ �ેણી કહે છે. ત�વોનું 
વગ�કરણ ૧૮ સમૂહમાં થાય છે.  

 સાતમો આવત� અપૂણ� છે.  
 આવત� કો�કમાં ડાબીબાજુના સમૂહોમાં રહેલા ત�વો ધાતુ ત�વો છે.  

 જમણીબાજુના સમૂહોમાં રહેલા ત�વો અધાતુ ત�વો છે.  
 જ ેત�વો તેની બા��મ ક�ામાં ૧થી ૩ ઈલેકટ� ોન ધરાવતાં હોય તેને ધાતુ ત�વો કહે છે. ૪ 

ઈલે�ટ� ોન ધરાવતા સમૂહના ત�વોમાં અધાતુ, અધ�ધાતુ અને ધાતુ ત�વો છે. �યારે ૪થી 
વધુ ઈલેકટ� ોન ધરાવતાં ત�વોને અધાતુ ત�વો કહે છે. 

સામા�ય રોગો 
રાણીખેત, ફાઉલફો�સ અને ટીકફીવર કયાં �ાણીના રોગો છે?-મરઘાં 

માનવશરીરના રોગો અન ેઅસર પામતું અવયવ 

 એપેિ�ડ�સ-આંતરડાં 
 અ�થમા-�સનઅંગો 
 એિ�ઝમા-ચામડી 
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 કમળો-યકૃત 
 ડાયાિબટીસ-�વાદુિપંડ 
 ડીસે�ટ� ી-પેટ 

 �લુકોમા-આંખો 

 મેની��ઈ�ટસ-કરોડર�ુ 
 મેલે�રયા-બરોળ 
 �મે�ટઝમ-સાંધાઓ 
 �કવ�-પેઢાં(અવાળંુ) 
 ટ�ે કોમા-આંખો 
 �ટટનસ-માંસપેશીઓ 
 થેલેસેિમયા-લોહીના ર�તકણો 

 આથ�રાઈટીસ-સાંધાનો સો� 
 ઓ�ટસ-કાન 
 �ો�કાઈ�ટસ-�ાસનળી 
 ડમ�ટાઈ�ટસ-ચામડી 
 �ડ�થેરીયા-ગળુ ં
 ગોઈટર-થાઈરોઈડ �ંિથ 
 લે�સી-ચામડી, �ાનતંતુઓ 

 માયોિપયા-આંખો 
 પેલે�ા-ચામડી 
 �રકે�સ-હાડકા ં
 �ો�બોસીસ-લોહી 

 ટાઈફોઈડ-આંતરડા 
 ટો�સીિલટીસ-કાકડા 

 

ભારતનંુ અ� સંશોધન 
 ભારતમાં �થમ અ� અખતરો રાજ�થાનમાં પોખરણ ખાતે થારના રણમાં ૧૮ મ,ે 

૧૯૭૪માં કરવામાં આ�યો. આ સફળ અ� અખતરાએ ભારતને દુિનયાનું છ�ુ અ� રા��  

બના�યું.  બાદમાં પોખરણમાં �ણ અખતરાઓ અનુ�મે ૧૧ મે ૧૯૯૮ના રોજ એક અને 

૧૩ મે૧૯૯૮ના રોજ બે એ �માણે પોખરણ ખાતે કરવામાં આ�યાં. ‘ઓપરેશન શિ�ત’ના 

કોડનામથી ઓળખાતા આ અખતરા વડે ભારતે પોતાને અ�સ� રા��  �હેર કયુ�.  

અ� ઊ�� વસાહતો 

 તારાપુર એટિમક પાવર �ટેશન-તારાપુર, મહારા��  

 રાજ�થાન એટિમક પાવર �ટેશન-રાવતભાટા 
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 મ�ાસ એટિમક પાવર �ટેશન-ક�પ�મ, તિમલનાડુ 

 નરોરા એટિમક પાવર �ટેશન-નરોરા, ઉ�ર�દેશ 

 કાકરાપાર એટિમક પાવર �ટેશન-ગુજરાત 

 કુડનગુલમ એટિમક પાવર �ટેશન-તિમલનાડુ 

 કૈગા પાવર �ોજ�ેટ-કૈગા, કણા�ટક 

 ડૉ. હોમી જહાંગીર ભાભાના �થમ અ�ય�પદે અ�ઊ��ની દેખરેખ તથા કાય��મો ઘડવા 

માટે ૧૯૪૮માં અ�ઊ�� મથકની રચના થઈ.  

 ઈિ�દરા ગાંધી સે�ટર ફોર એટિમક �રસચ�, ક�પ�મ, તિમલનાડુમાં આવેલંુ છે તેની 

�થાપના ૧૯૭૧માં થઈ.  

 ભાભા એટિમક �રસચ� �ટેશન ૧૯૫૭માં ટ� ો�બે ખાતે બનાવવામાં આ�યંુ છે. જ ેસે�ટર 

સૌથી મોટંુ અ� સંશોધન કે�� છે.  

 ઈ�દોરમાં આવેલ સે�ટર ફોર એડવા��ડ ટેકનોલો�ની �થાપના ૧૯૮૪માં થઈ.  

 ભારતમાં અવકાશ યોજના ૧૯૬૨માં શ� થયો.  

 ૧૯૬૯માં ઈિ�ડયન �પેસ �રસચ� ઓગ�નાઈઝેશન �થપાયું જનેું હેડ�વાટ�સ� બ�ગલોર ખાતે 

છે. ભારતે ૧૯૭૫માં �થમ સેટેલાઈટ છો�ો જનેું નામ ‘આય�ભ�’ છે. 

 કાબ�િનક ત�વો 

કાબ�િનક ત�વો તેનંુ સૂ� ઉપયોગો 

એિસટોન CH3COCH3 વાિન�સ, રબર, જતુંનાશક તથા કૃિ�મ િસ�ક બનાવવા 

માટે 

એિસ�ટક એિસડ CH3COOH ઔષધ, રંગ તથા સરકો બનાવવા માટે 

એમોિનયા NH3 િવ�ફોટકો, બરફ, કૃિ�મ રેશમ, નાઈ�ટ�કએિસડ 

ઓઝોન O3 જતુંનાશક, કપૂર, કૃિ�મ રેશમ તથા પાણી શુ� કરવા 

�લીચ�ગ પાઉડર CaOCl2 જતુંનાશક, ડીડીટી બનાવવા માટે તથા સાફ-સફાઈ 
અને ઉ�ોગોમાં ઉપયોગી 

સો�ડયમ બાય 
કાબ�નેટ  

NaNO3 બેકરી ઉ�ોગ તથા અિ�શામક યં�માં  
(ખાવાનો સોડા) 

સ��યુ�રક એિસડ H2SO4 રસાયણોનો રા�-બેટરી, પેટ� ોિલયમ, સંશોધન તથા 

િવ�ફોટકોમાં ઉપયોગી 
 

સો�ડયમ કાબ�નેટ 
(ધોવાનો સોડા) 

Na2CO3 પાણી નરમ બનાવવા, કપડા સાફ કરવા, રંજક��યો 
તથા �ડટરજ�ટમાં ઉપયોગી 

િજ�સમ CaSO42H2O �લા�ટર ઓફ પે�રસ, િસમે�ટ તથા એમોિનયા સ�ફેટ 
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(િચરોડી) બનાવવા ઉપયોગી 

હેવી વોટર  
(ભારે પાણી) 

D2O �યુિ�લઅર ���યાઓમાં ઉપયોગી 

નાઈટ� ીક એિસડ HNO3 ડાયનેમાઈટ જવેા િવ�ફોટકો બનાવવા, કૃિ�મ 

રેશમ, રંગ તથા ઔષધો બનાવવા  

�ો�ુસર ગેસ CO+H2 ભ�ી ગરમ કરવા, ધાતુ ગાળવા માટે 

�યુ�સ 
ઓકસાઈડ 

Cu2O જતુંનાશક તરીકે, લાલ કાચ બનાવવા 

યુ�રયા (CO(NH2))2 િવ�ફોટકો બનાવવા તથા ખાતર તરીકે 

વોિશંગ સોડા 
(ધોવાનો સોડા) 

Na2CO3 

10H2O 
ફોટો�ાફી તથા કપડાં ધોવામાં ઉપયોગી, 
કઠણપાણીને નરમ બનાવે છે. 

સંગેમરમર CaCO3 આરસપહાણ 

બો�સાઈટ Al2O3.2H2O એ�યુિમિનયમની કાચી ધાતુ,  

�લોર�પાર CaF2  

�હમેટાઈટ Fe2O3 લોખંડની કાચી ધાતુ 
 

અગ�યના ત�યો-મુ�ાઓ-વનલાઇનર ��ો 

 થાયરોિ�સન �ંિથ માણસનો �વભાવ ઘડનારી �િંથ તરીકે ઓળખાય છે.  
 પેરાથાઈરોઈડ �લેડ(ઉપકંઠ �ંિથ)નો આકાર સાબુદાણા જવેો હોય છે. તેમાંથી ઝરતા 

�ાવ લોહીમાં કેિ�શયમના �ારના �માણનું િનયમન કરે છે.  
 પેન�ીયે�ટક �લે�ડ(થાયમસ �ંિથ)-આ �ંિથમાંથી ઝરતા રસાયણો લી�પોસાઈ�ટસ 

નામના કોષો તૈયાર કરે છે. આ �ંિથ િકશોરાવ�થામાં જ કાય�શીલ હોય છે અને પુ�તવયે 
િનિ��ય થઈ �ય છે.  

 એ�ડ� નલ કોટ��સઃ આ �ંિથમાંથી કો�ટ�કલ �ટેરોઈડ નામનો રસ�ાવ થાય છે. � 
�ીઓમાં આ રસ�ાવ વધે તો તેમાં પુ�ષ�વના લ�ણો પેદા થાય છે.  

 પુ�ષમાં શુ��ંિથ અને �ીમાં અંડાશય �િતય �ંિથઓ આવેલી છે. શુ��ંિથમાંથી 

ટે�ટો�ટેરોન, એ�ટ�ો�ન, એ�ટ� ો�ટેરોન હોય છે. અંડાશયમાં એ�ટ� ો�ન અને �ોજ�ેટેરોન 
હોય છે. �ોજકેટોનથી �તનમાં રહેલી દૂધ આપનારી �ંિથઓ સ��ય બને છે.  

 સે�ટ�લ �યુઅલ �રસચ� ઈિ��ટટયૂટ ધનબાદમાં આવેલું છે.  
 નેશનલ ઈિ��ટ�ૂટ ઓફ ઓસનો�ાફી પણ� ગોવામાં આવેલું છે. 
 કોષમાં જ�રી શિ�ત િનમા�ણની ��યા માટે જવાબદાર અંિગકાને કણાભસૂ� કહે છે. 

કણાભસૂ� કોષનું શિ�ત�ોત ગણાય છે.  
 અ�ટોબે�ટર, એઝો�પાઈરીલય, �લો�ટ� ી�ડયમ �વા� �વતં� રીતે �વે છે અને માટીમાં 

નાઈટ� ોજન િ�થર કરે છે.  
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 રે�ડયો એિ�જિનઅ�રંગ અને ટેલીકોમ ટેકનોલો�ના િપતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે? 
હેિ�ક હજ� 

 એવા ખનીજ રેસાનું નામ આપો જ ેસળગતા નથી? - એ�બેસટોસ 

 ચ�ુદાતાની આંખ મૃ�યુના કેટલા સમય સુધીમાં કાઢી લેવી �ઈએ?-૬ કલાકમાં 

 પીઝાના ઢળતા મીનારા ઉપરથી દડા ફ�કી પોતાના િસ�ાંતો સાિબત કરવાનો �યાસ કોણ ે
કય�? - ગેલેલીયો 

 મે�ડિસનના િપતા? -�હ�પો�ેટસ 
 બધી જ ચીજ વ�તુઓના બંધારણમાં એક ત�વ હોય છે તે ત�વ કયું? -કાબ�ન 

 આઈસ�ીમની શોધ કોણ ેકરી? -�રા�ડ ટાઈસીન 

 શોટ� હે�ડ(લઘુલીપી)ની શોધ કોણે કરી? -આઈઝેક પીટમેન 
 હાઈડ� ોજન બો�બના િપતા તરીકે કોણ �ણીતંુ છે? -એડવડ�  ટેલર 

 �ટોરેજ બેટરીઓમાં કઈ ધાતુ વપરાય છે? -લીડ 
 કેટલા ઘા કાગળ બરાબર એક રીમ થાય? -૨૦ 

 િજ�ાના શરીર પર આવેલી પ�ીઓનો રંગ કેવો હોય છે? -સફેદ 
 આપણા મગજનો િવકાસ કેટલા વષ� બાદ અટકી �ય છે? -૧૫ વષ� 

 માઈલેજ વધારવા પેટ� ોલ સાથે કયું નરમ રસાયણ વાપરવામાં આવે છે? -ટેટ�ે ઈથીલ લીડ 
 એવો કયો બો�બ છે કે જ ેશહેર ઉપર ફ�કવાથી �વંત પશુ-�ાણીઓનો જ નાશ થાય છે? 

-�યુટ� ોન બો�બ 
 સૌ�થમ માનવસજ�ત રેસા? -નાયલોન(NY-�યુયોક� , LON-લંડન) 

 ઈલેિ�ટ�ક કરંટ માપવાના સાધનને શું કહેવાય છે? -એમીટર 
 લાલરંગ �ા� કરવા માટે �ુબમાં કયો વાયુ ભરવો �ઈએ? -આરગોન 

 �ટ પાણી વગર કટેલાં �દવસ રહી શકે? -૩૦ �દવસ 
 સૌથી હલકી ધાતુ? – િલથીયમ 

 સૌથી ભારે ધાતુ?- ઓિ�મયમ, ઈ�રડીયમ 
 �હમો�લોિબન બનવા માટે લોહત�વ સાથે શું ભળે છે?-�ોટીન 

 દૂધ કયા ત�વને કારણે સફેદ હોય છે? - કેસીન 
 �યાં વાતાવરણ ના હોય �યાં આકાશનો રંગ કેવો હોય છે? -કાળો 

 ઔ�ોિગક બોઈલરમાં વપરાતંુ પાણી? -નરમ પાણી 
 ભોપાલની દુઃખદ ઘટના કયા વાયુના કારણે બની હતી? -િમથાઈલ આઈસો સાઈનાઈડ 

 �યારે એક ચલ વ�તુની ગિત બમણી કરવામાં આવે છે તો તેની ગિતઊ��? -ચારગણી 
થઈ �ય છે 

 સૌ�થમ કોણે શૂ�યનો ઉપયોગ કય� અને તેનું ગાિણતીક મહ�વ સમ��યું? -��ગુ� 

 મોટરગાડીઓના િપતા તરીકે કોણ ઓળખાય છે? -ગોટિબલ ડેઈ�બલર 
 િ�િ�ટંગ �ેસ (છાપકામ યં�)ની શોધ કોણે કરી? -�હાિનક ગેઈનફેસ ગુટનબગ� 
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 રેલવે એિ�જનની શોધ કોણે કરી? -�યોજ� �ટીફ�સન(�ટીમ-જ�ેસ વોટ) 

 રેલવે િસ�લની શોધ કોણે કરી? -આ�બટ�  હ�ટ  
 બે સમાંતર અ�રસા વ�ચે મુકેલા એક પદાથ�ના કેટલા �િતિબંબો પડે? -અનંત 

 �કાશનું સફેદ િકરણ સાત રંગોનું બનલેું છે તે હકીકત કયા વૈ�ાિનકે સાિબત કરી? -
�યુટન 

 ઉદરપટલ શરીરની કઈ ��યામાં સહાય કરે છે? -�સન 

 કયા વૃ� સૌથી વધુ ઝડપથી ઊગે છે? -નીલગીરી 

 રેઈનકોટ શેનો બનેલો હોય છે? -પોલી�લો�રથીન 
 કઈ ધાતુ લોખંડ જટેલી જ મજબૂત હોવા છતાં વજનમાં હલકી હોય છે, આથી ઘ�ડયાળ 

બનાવવામાં તેનો ઉપયોગ થાય છે?- ટાઈટેિનયમ 
 કયો એિસડ પેટના �વા�ંઓનો નાશ કરે છે? -હાઈડ� ો�લો�રક એિસડ(એચસીએલ) 

 શરીરની અંદર લોહી કોની ઉપિ�થિતના કારણે �મતંુ નથી?-હેપે�રન 

 િનજ�વ અને સ�વને �ડતી કડી કઈ?-િવષા�ં-વાઈરસ 
 મેલે�રયા મ�છર �ારા ફેલાય છે તેવું કોણે શો�યું?-રોના�ડ રોસ 

 �ભનું ટેરવંુ કયો �વાદ જ�દી પારખે છે?-ખાટંુ 
 ભૂિમિતના િપતા કોને ગણવામાં આવે છે?-યુિ�લડ 

 સીઆરટી ટીવીની ��ીન ઉપર શું અથડાવવાથી આપણને ��ય દેખાય છે?- કેથોડ રે 
�ુબ પર ઈલે�ટ� ો�સ અથડાવાથી 

 લોહીના �વાહી ભાગને શું કહે છે? -�લાઝમા 
 ૧૮થી ૩૫ વષ�ની વયના સાધારણ પુ�ષને રોજની કેટલી કેલરી �ઈએ? -૨૭૦૦ કેલરી 

 િસનેમા કયા િસ�ાંત ઉપર કાય� કરે છે? -�િ� સાત�યના િસ�ાંત ઉપર 
 �યુટનનો ગિતનો કયો િનયમ સૂચવે છે કે કુદરતમાં એકલા અટુલા બળનું અિ�ત�વ 

નથી?- �ી� 
 બરફ ચાલવું કેમ મુ�કેલ છે? -ઘષ�ણની ગેરહાજરી 

 િવષુવવૃત પર પદાથ�નું વજન, ધૃવ�દેશના િવ�તારો પરના તે પદાથ�ના વજન ------
- હોય છે? -કરતાં સહેજ ઓછંુ 

 પાણીની ઘનતા? -૧૦૦૦ �ક�ા/મી
૩
 

 ૧ કે� દળ ધરાવતા પદાથ� પર પૃ�વીનું ગુ��વાકષ� બળ કેટલું લાગશે? -૯.૮ એન 

 ચં�ની સપાટી પરથી પ�થરના ટુકડાને પૃ�વી પર લાવવામાં આવે તો વજનમાં શું ફેરફાર 
થશ?ે પ�થરનું વજન બદલાશ.ે -દળ નહ� 

 િલનીયસ નામનાં વૈ�ાિનકે સ�વોને કયા બે વગ�માં િવભા�ત કયા� છે?- વન�પિત કોષ  
અને �ાણી કોષ 

  મ�છર ભગાડનાર દવાઓમાં સ��ય રસાયણ કયંુ?-એલેિ�ન 
 કૃિ�મ વરસાદ માટે શું ઉપયોગમાં લેવાય છે?-િસ�વર આયોડાઈડ/નાઈટ�ે ટ 
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 બીએચસી ૧૦ ટકાનું �યાપા�રક નામ શું છે?-ગેમેિ�સન 

 સૂયા�ઘાત કયા સાધન �ારા મપાય છે?-પાયરેનોમીટર 
 કયા ત�વની હાજરીના કારણે દૂધ સફેદ હોય છે?-કેસીન 

 �પાઈક રોગ કયા પાકમાં થાય છે?-ચંદન 
 કયા અમે�રકન વૈ�ાિનકે માનવ �લોિનંગ સંશોધન કરવાની ઘોષણા કરી હતી?- �રચડ� 

સીડ 

 વેિ�ડંગમાં કયો વાયુ વપરાય છે?-એિસટીિલન 

 યુરેિનયમ ત�વની શોધ કોણે કરી?-મા�ટ�ન �લે�ોથ  
 વાયુમંડળના કયા ભાગમાં ઓઝોન પરત �વા મળે છે?-સમતાપમંડળ 

 �યુટને પોતાના ગાિણતીક અને ગિતના િસ�ાંતો િવશે કયો �ંથ લ�યો છે?-ધી 
િ�િ�સપીયા 

 ગોગ�સના કાચમાં કયો ઓકસાઈડ વપરાય છે?-િલ�થેનાઈડ ઓકસાઈડ 

 બુિ�કસોટીની શોધ કોણે કરી?-િબને એ 
 પપૈયામાં મુ�ય�વે કયંુ િવટામીન હોય છે-િવટામીન એ 
 સબમ�રનના શોધક- �ુસનેલ  
 દા� પીને વાહન ચલાવતા ડ� ાઈવરના �ાસ પરી�ણ માટે ટ� ા�ફક પોલીસ શેનો ઉપયોગ કરે 

છે? -પોટેિશયમડાઈ�ોમેટ 
 વોટર �લાસના નામે શું ઓળખાય છે? -સો�ડયમ િસિલકેટ 

 વાયરસ નામ કયા વૈ�ાિનકે આ�યું છે? -બે�જ�ેરક 
 લ�બોળીના તેલમાં દુગ�ધ શાને લીધે હોય છે? -એના�ડરે�ટીન 

 કયું ઝાડ પયા�વરણનું િમ�, જતુંનાશક, ગભ�િનરોધક દવા અને સાબુ માટે સ�તા તેલનું 
�ોત છે? -લીમડો 

 સૂય�ના તાપનું માપન કરવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે? -પાઈરેગોમીટર 
 સરોવરોમાં બા�પીભવન રોકવા સપાટી પર શું છાંટવામાં આવે છે? -િસટાઈલ આ�કોહોલ 

 દા� પીવાથી �યિ�તના શરીરના કયા ભાગ પર અસર થાય છે, જથેી તે લથ�ડયાં ખાતો 
ચાલે છે? -સેરીબેલમ 

 ધૂ�પાન અને કે�સર વ�ચે સંબંધ છે તેવું સૌ�થમ �િતપા�દત કોણે કયુ�? -�રચાડ�  ડેલ 
 �રઝરપાઈન શેના માટે ઉપયોગી છે? -વા રોગને મટાડવા 

 સૂકા કોષમાં ધન�ૃવ શાનો બનેલો હોય છે? -જસત 

 કઈ િબમારીમાં શરીરમાં મેલેિનન ઉ�પ� થતંુ નથી?- અ�બીનીઝમ 
 કઇ �ંિથ શરીરમાં મહા�ંિથ તરીકે ઓળખાય છે?- િપ�ુટરી 

 કયો અંતઃ�ાવ માતામાં દૂધના �ાવને �ેરે છે?- �ોલેિ�ટન અને �સુિત માટે 
ઓિ�સટોસીન 
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 કયો અંતઃ�ાવ પેશાબ �ારા પાણીના �યયનું િનયં�ણ રાખી શરીરમાં પાણીનું �માણ 
�ળવી રાખે છે?-વેસો�ેિસન 

 કઈ મિ�ત�ક �ંિથ મનુ�યમાં િનિ��ય હોય છે પરંતુ દેડકામાં �ગૃત હોય છે અને એટલે જ 
તેઓ લાંબા સમય સુધી સમાિધમાં જઈ શકે છે?- િપિનયલ �ંિથ 

 કઈ �ંિથ લોહીમાં કેિ�શયમ અને ફો�ફેટનું �માણ �ળવે છે?-પેરાથાઈરોડ  
 િકડનીમાં આવેલી શંકુ આકારની �ંિથ-એ�ડ�નલ �ંિથ 

 -------------�ંિથને શરીરની કટોકટી સમયની �ંિથ કહે છે?- એ�ડ�નલ �ંિથ 

 કદમાં શરીરની સૌથી મોટી �ંિથ? બી� નંબરે? યકૃત, �વાદુિપંડ 
 ખોપડીમાં કુલ કેટલી અિ�થઓ હોય છે?- ૨૯(મિ�ત�કમાં ૮, ચહેરામાં ૧૪, કાનમાં ૬, 

હોયડ નામની એક) 
 કરોડર�ૂમાં કુલ ૩૩ મણકાઓમાંથી ખોપડીમાં િ�થત �થમ મણકો- એટલાસ વટ��ા 
 શરીરમાં પાંસળીઓની કુલ સં�યા- ૨૪ 
 બંને હાથ પગમાં મળીને માનવશરીરમાં કુલ -------- હાડકાઓ હોય છે? - ૧૧૮ 

 શ���યા વડે શુ�વા�હની કે અંડવા�હનીને કાપીને બાંધી દેવામાં આવે છે જથેી 
કુટંુબિનયોજન શ�ય બને છે આ પ�િતને પુ�ષોમાં-------, �ીઓમા-ં------
-----------કહે છે.- વેસેકટોમી; ટયુબે�ટોમી 

 ૧ કાબ�હાઈડ�ે ટના સંપૂણ� દહનથી ----િકલોકેલરી શિ�ત મળે.- ૪.૨ 

 �લુકોઝ, ગેલે�ટોઝ અને �ુકટોઝ કેવા �કારના કાબ�હાઈડ�ે ટ છે?-  મોનોસેકેરાઈડ 
 મા�ટોઝ, સુ�ોઝ અને લેકટોઝ કેવા �કારના કાબ�હાઈડ�ે ટ છે.?-ડાઈસેકેરાઈડ 

 �ટાચ�, �લાઈકોઝન, સે�યુલોઝ અને કાઈ�ટન----------�કારના કાબ��દત 
�દાથ� છે? - પોલીસેકેરાઈડ 

 �ોટીન શ�દનો સૌ�થમ �યોગ---------એ કય� હતો.- જ.ે બજ�િલયસ 

 મંદબુિ� અને નાની �મરમાં વાળ સફેદ સાથે કયું િવટામીન સંકળાયેલું છે?-િવટામીન B૩ 
 એિનિમયા માટે જવાબદાર િવટામીન---------- બી ૧૨ 

 િવટામીન ડીની ઉણપથી બાળકોમાં સુ�તાન થાય તો વય�કોમાં?-ઓિ�ટઓમેલેિશયા 
 ચામડીના �તર નીચે આવેલા ં કયા �તર પર સૂય��કાશની અસર થવાથી િવટામીન ડી 

શરીરમાં સં�ેિષત થાય છે?- હાઈડ� ોકોલે�ટેરોલ 

 ર�તકણો અને િવટામીન બી૧૨ના સં�ેષણ માટે કયંુ ખનીજ અિતમહ�વનું છે?- કોબા�ટ 
 કોડલીવર ઓઈલમાંથી મળતંુ ખનીજ શરીરમાં ઈ��યુિલનના �માણ/િનયમન સાથે 

સંકળાયેલંુ છે?- િઝંક 

 �વા�ંનું નામ બે�ટે�રયા કયા વૈ�ાિનકે રા�યું?- એરેનબગ�(�યુવેન હોક નહ� આવ)ે 

 એઝોટોબે�ટર, એ�પાઈ�રલમ, �લો�ટ� ી�ડયમ વગરેે બે�ટે�રયાઓ જમીનમાં હવામાંના કયા 
વાયુનું �થાપન કરી તેને ફળ�ુપ બનાવે છે? નાઈટ� ોજન 
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 કયા બે�ટે�રયા જમીનમાં રહેલા નાઈટ� ોજનયુ�ત સંયોજનોમાંથી હવામાં નાઈટ� ોજન મુ�ત 
કરી જમીનની ફળ�ુપતા ઘટાડે છે?-�યુડોમોનાઝ 

 આંતરડામાં િનવાસ કરતા કયા બે�ટે�રયા િજને�ટકલ એિ�જિનઅ�રંગમાં પણ ઉપયોગી 
થાય છે?- ઈ-કોલી(ઈ��ેરિશયા કોલાઈ) 

 વાઈરસ(િવષા�)ની શોધ ૧૮૯૨માં રિશયાના ---એ કરી.-ઈવાન િવ�કી 
 કયા સુ�મ�વ સ�વ-િનજ�વ બંનેના ગુણધમ� ધરાવે છે અને મુ�ત િ�થિતમાં તેમનુ ં

�ફ�ટિકકરણ થઈ શકે છે અને બોટલમાં ભરી વષ� સુધી રાખી શકાય છે- 
િવષા�ં(વાઈરસ) 

 બે�ટે�રયામાં �વેશી તેનો નાશ કરતા વાઈરસને શું કહે છે?- બે�ટે�રયોફેઝ(�વા�ભ�ક) 

 જ ે �ાણીવાઈરસ ડીએનએના �થાને આરએનએ ધરાવે છે તેને શું કહે છે. દા.ત. 
એચઆઈવી, ઓરી? - રેટ� ોવાઈરસ 

 ફુગના અ�યયનને -------------------કહે છે.-માઈકોલો� 
 ફુગના બે �કાર છેઃ યી�ટ અન-ે--------- - મો�ડ 
 રોઈઝોપસ �ટોલોિનફર નામની ફુગ-બનાવવા વપરાય છે. - �ટેરોઈડ 
 લીલના અ�યાસને------------(લીલિવ�ા) કહે છે.- ફાયકોલો� 
 ભારતમાં આધુિનક લીલિવ�ાના િપતા-----------------.- �ો. આયંગર 

 -------------નામની રાતીલીલ કોષમાંથી અગર-અગર બને છે.- 
જિેલ�ડયમ. 

 �લેગ(મરકી) શરીરના કયા અંગને �ભાિવત કરે છે? ફેફસા 

 પોિલયો કયા �કારના વાઈરસથી થતો રોગ છે?- પોિલમે�ટ�સ 
 �સ-ે�સે નામની માખીના કરડવાથી કઈ િવિચ� િબમારી થાય છે? - િનં�ારોગ 

 હાથીપગોના કૃિમ કયા મ�છર ફેલાવે છે? �યુલે�સ 

 --------ન ેવન�પિત િવ�ાનનો િપતા કહેવામાં આવે છે?- િથયો�ે�ટસ 
 સીકોઈયા સી�પરલીરે�સ િવ�નું �ચામાં �ચ-ુ-છે.- વૃ� 
 સાઈ�સ નામના વૃ�માંથી-પડમાંથી દોરી અને થડમાંથી ----બને છે.- સાબુદાણા  
 વન�પિતની વૃિ�નું િનયમન કરતાં અંતઃ�ાવ ઓિ�સ�સની શોધ �યા ��યાત વૈ�ાિનકે 

કરી હતી?- ચા�સ� ડાિવ�ન 
 �ુટ રીપ�ગ હોમ�ન (ફળ પકવવા માટે જવાબદાર વાયુ�વ�પે મળી આવતો વન�પિત 

અંતઃ�ાવ)?-ઈિથલીન 

 ફળ પા�યા પછી વૃ�ોથી નીચે પડતાં રોકવા માટે વપરાતો વૃિ�રોધક હોમ�નઃ એિ�સસીક 
એિસડ 

 સૌથી મોટંુ આવૃ� બીજધારી(બીજ આવરણ) વૃ�-નીલગીરી 
 કઈ વન�પિત શાકાહારી માંસ તરીકે ઓળખાય છે.- સોયાબીન 
 િવટીક�ચર એટલે શું?- �ા�ની ખેતી 
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 સ�તન વગ�ના �ાણીઓમાં લોહીનું સૌથી વધુ તાપમાન ૩૯ ડી�ી સે. કયા �ાણીનું હોય 
છે. -બકરી 

 સૌથી �ચુ સ�તન વગ�નું �ાણી----, સોથી નાનુ-ં----? િઝરાફ, છછંુદર 

 શા�હવાલ, હોલ�ટીન(સૌથી વધુ દૂધ) ગીર, ડાંગી, અંગોલી તથા કાંકરેજ કયા �ાણીની 

�તો છે?- ગાય 
 સુરતી, �ફરાબાદી, મહેસાણી, નાગપુરી, પંઢરપુરી, મુરા�, ટોડા, ભ�ાવરી અને મંદા કાય 

�ાણીની �તો છે?- ભ�સ 
 જમુનાપુરી, સુરતી, મારવાડી, કા�મીરી, ઝાલાવાડી, માલાબારી, બીતલ, ખોરસાની કયા 

�ાણીની મુ�ય �તો છે?- બકરી 
 િબકાનેરી, જસેલમેરી, િસંધી, ક�છી કયા �ણીની �તો છે?- �ટ 
 ગભ�િનરોધક ગોળીઓની શોધ કયા વૈ�ાિનકે કરી?- િપનકસ 
 �ટેથો�કોપના શોધક-, રેનેિલ�ક,  
 �લોરોફોમ�ના શોધક-હે�રસન એ�ડ િસ�પસન 

 ભારતની �થમ �વેદશી સબમ�રન કઈ છે?  આઈ.એન.એસ. શા�કી 

 ભારતમાં �થમ ખાનગી ઈ�ટરનેટ સિવ�સ �ોવાઈડર કંપની કઈ હતી? વી.એસ.એન.એલ. 
 એટોિમક એનજ� િવભાગના �થમ િનયામક કોણ હતા?-ડૉ. હોમી ભાભા 

 ભારતનો �થમ ઉપ�હ ‘આય�ભ�’ કયા દેશમાંથી તરતો મૂકવામાં આ�યો હતો?  
રિશયા 

 ઈ.સ. ૧૯૬૬માં ભારતના કયા વૈ�ાિનકનું િવમાન દુઘ�ટનામાં મૃ�યુ થયું હતંુ?-  
ડૉ. હોમી ભાભા 

 ઈ.સ. ૧૮૧૦માં હોિમયોપેથીની શોધ કોણે કરી હતી?-સે�યુઅલ હાનેમાન ે

 એ�યુિમિનયમ નામની ધાતુ શેમાંથી મળે છે?-બોકસાઈટ 
 ‘એિપસે�ટર’ શ�દ શેના સાથે સંકળાયેલો છે?-ભૂકંપ 

 ‘�યુકેિમયા’ માનવશરીરના કયા અંગને અસર કરે છે?-લોહી 
 શરીરના કયા અંગમાં િપ�ાશય આવેલું છે?-યકૃત 

 ‘માનવ શરીરમાં લોહી કેવી રીતે ફરે છે’ તેનું �થમ �િતપાદન કોણે કયુ� હતંુ?-િવિલયમ 
હાવ� 

 માછલી કયા અંગ વડે �ાસો�ાસ કરે છે?-ચૂઈ 

 ઈ.સ. ૧૮૬૫માં કયા સજ�ને એિ�ટસેિ�ટક સિજ�કલ ટેકિનકની શોધ કરી હતી?-�સેફ 
િલ�ટરે 

 ‘ગાલપચોિળયુ’ં શાનાથી થાય છે? - વાઈરસ 
 કયા રોગની સારવાર માટે ડાયાિલસીસની જ�ર પડે છે? �કડની ફેઈલ થવાથી 

 ‘રતાંધળાપણાં’થી શરીરના કયા અંગમાં નુકસાન થાય છે?- આંખ 
 સૂય��નાન કરવાથી આપણને કયું િવટામીન મળે છે?-િવટામીન ડી 
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 ઈ.સ. ૧૯૬૭માં દિ�ણ આ��કામાં �થમ �દય કયા ડૉ�ટરે કયુ� હતંુ? -��િ�યન બના�ડ�  

 �ટેનલેસ �ટીલ બનાવવા માટે �ટીલની અંદર કઈ ધાતુ ઉમેરવામાં આવે છે?-�ોિમયમ 
 ચાંદી કયા તાપમાને પીગળે છે? - ૯૬૧ ડી�ી સેિ�સયસ 

 ‘પાયો�રયા’ નામના રોગથી શરીરના કયા અંગને નકુસાન થાય છે?-દાંતનું અવાળુ ં
 અવકાશમાં જનાર �થમ �ાણી કયંુ હતંુ? -કુત�ં 

 ધરતીકંપના અ�યાસને શું કહેવાય છે? -િસ�મોલો� 
 ‘�ો�કાઈ�ટસ’ નામનો રોગ શરીરના કયા અંગને અસર કરે છે? -�સનતં�ની નળીઓ 

 િકડનીના રોગોના િનદાન સાથે િવ�ાનની કઈ શાખા �ડાયેલી છે? -ને�ોલો� 
 ‘�યુિમઝમે�ટક’ શેના સાથે સંકળાયલેું છે? -િસ�ા 

 િવ�ાનની કઈ શાખા આંખ અને આંખના રોગો સાથે સંકળાયેલી છે?-ઓ�થોમોલો� 

 િવ�ાનની કઈ શાખા �-િકરણો તથા ગામા-િકરણોની સારવાર અને િનદાન સાથ ે
સંકળાયેલી છે? -રે�ડયોલો� 

 માનવશરીરમાં કેટલાં હાડકાં આવેલાં છે? -૨૦૬ 

 માનવીના ચહેરામાં કેટલાં હાડકાં હોય છે? -૧૪ 
 હવામાં �વિનનો વેગ કેટલો છે? -૩૪૦ મીટર/સેક�ડ 

 પવનનો વેગ માપવા માટે કયંુ સાધન વપરાય છે? -એિનમોિમટર 
 િલ�ટની શોધ કોણે કરી હતી? -એિલસા �. ઓ�ટસે 

 �ાકૃિતક અવ�થામાં મળી આવતાં ત�વોની સં�યા કેટલી છે? -૯૨ 

 ‘જૂલ’ શાનો એકમ છે? -ઊ��  
 માનવશરીરમાંના લોહીનું ચાર િવભાગમાં વગ�કરણ કોણે કયુ� હતંુ?-કાલ� લે�ડ�ટેનરે 

 માનવશરીરની કઈ �ંિથને ‘િનયં�ક �ંિથ’ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? -િપ�ુટરી 
 િવટામીન-એ સૌથી વધુ શેમાંથી મળે છે? -�ડા 

 ‘ખરજવંુ’ રોગ શરીરના કયા અંગને નુકસાન કરે છે? -ચામડી 
 કેટલા સેિ�ટમીટર બરાબર એક �ચ થાય? -૨.૫૪ 

 ‘મેલેરીયા’ શરીરના કયા અંગન ેનુકસાન કરે છે? -બરોળ 

 કેટલા િકલો�ામ બરાબર એક પાઉ�ડ થાય? -૦.૪૫૪ 
 કેટલા લીટર બરાબર એક ગેલન થાય? -૪.૫૪૬ 

 �થમ વખત પૃ�વીની �દિ�ણા કરનાર પોટુ�ગીઝ નાિવક કોણ હતો? -ફ�ડ�ના�ડ મ�ગેલન 
 ટેિલફોનની શોધ કયા �કો�ટશ વૈ�ાિનકોએ કરી હતી? -એલેકઝા�ડર �ેહામ બેલ 

 ટેિલ�ા�ફક કોડની શોધ કયા અમે�રકન �ોફેસરે કરી હતી? -સે�યુઅલ મોસે 
 હીરા પર કયા એિસડની અસર થાય છે? -�ોિમક એિસડ 

 �ેફાઈટમાં કાબ�ન પરમા�ઓની રચના કેવી છે? -ષ�કોણીય 
 પૃ�વીના ઉપરના �તરમાં કાબ�નનું �માણ આશરે કેટલું છે? -૦.૦૨ 

 હીરાનું સખતપ�ં કેટલંુ? -૧૦ 
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 કાબ�નનું �ફ�ટકમય �વ�પ કયું છે?-�ેફાઈટ 

 �દય બદલવાનું સૌ�થમ ઓપરેશન કોણે કયુ�? -��િ�યન બના�ડ�  
 કોકોમાં કયો ઉ�ેજક પદાથ� હોય છે? -િથયો�ોિમન 

 કયો વાયુ બે�ટે�રયાનો નાશ કરે છે? -�લો�રન 
 �કાશનો વેગ સૌથી વધુ શામાં હોય છે? -શૂ�યાવકાશ 

 કપાસના �ના તાંતણા શાના બનેલાં હોય છે? -સે�યુલોઝ 
 તારાઓના જ�મ અને મૃ�યુ િવશેના િસ�ાંતોની ભેટ કયા વૈ�ાિનકે આપી છે?-  

ડૉ. સુ�મ�યમ ચં�શેખર 
 સામા��ીતે વધુ લોહત�વનું �માણ શામા ંહોય છે? -પાલકની ભા� 

 એ��ેસાઈટ કોલસામાં કાબ�નનું �માણ કેટલંુ હોય છે? -૯૦ થી ૯૬ ટકા 
 હીરામાં રહેલી અ�પ�માણ �ેફાઈટ અશુિ�ના ડાઘને શંુ કહે છે? -કાબ�નટે 

 ફુલે�ર�સમાં કાબ�નનું �માણ કેટલા પરમા�ઓ �વ�પે હોય છે? -૬૦થી ૯૦ 

 �ેફાઈટની ઘનતા કેટલી છે? -૨.૫ 
 મકાન અને ઐિતહાિસક ઈમારતો પર નુકસાન કરનાર વાયુ કયો છે? -સ�ફર ડાયો�સાઈડ 

 કો��યુટરની શોધ કોણે કરી હતી? - ચા�સ� બેબેઝ 
 પૃ�વી પર સૌ �થમ કયા �વની ઉ�પિ� થઈ હોવાનું મનાય છે? -માછલી 

 િસડેરાઈટ કઈ ધાતુની ખનીજ સંપિ� છે? -આયન� 
 �લોરએપેટાઈટ કઈ ધાતુનું ખનીજ છે? -ફો�ફરસ 

 કે�કો�ાફના શોધક કોણ હતા? -જગદીશચં� બોઝ 
 ઓિ�સજન વાયુના શોધક કોણ હતા? -ડૉ. િ��ટલી 

 બીગબ�ગ થીયરીનો િસ�ાંત કોણે આ�યો હતો? - �યોજ� ગેમા 
 ડૉ. એ.પી.જ.ે અ�દુલ કલામે પોતાનો ઉ�ચ અ�યાસ �યાં કય�?- મ�ાસ ઈિ��ટ�ૂટ 

ઓફ ટેકનોલો� 

 િવ�માં સૌ�થમ કૃિ�મ ઉપ�હ કયો છોડવામાં આ�યો? -�પુટિનક 
 ગાજર, ફુલેવર, કોબીજ અને વન�પિતજ�ય તેલનો આહારમાં સમતલ રીતે ઉપયોગ 

કરવાથી કયું િવટામીન મળે છે? -િવટામીન કે 

 િપ�ુટરી �ંિથ શરીરના કયા ભાગમાં આવેલી છે? -માથામાં 
 થાયરોિ�સન �ંિથ શરીરના કયા ભાગમાં આવેલી છે? -ગળામાં 

 થેલેિસિમયા રોગ શરીરમાં �યાં થાય છે? -લોહીના ર�તકણોમા ં
 બો�સાઈટ કઈ ધાતુની કાચી ધાતુ છે? -એ�યુિમિનયમ 

 નીચે પૈકી અધાતુ ખિનજ કયંુ છે? -ફે�સપાર 
 કયું ધાતુ ત�વ સામા�ય તાપમાને �વાહી �વ�પમાં મળી આવે છે? -પારો 

 હવા, પાણી અને ભેજના સંપક�માં રહેલી ધાતુની ખુ�ી સપાટી પર કાટ લાગવાની ���યાને 
શું કહે છે? -ધાતુ�ારણ 
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 કયા અધાતુ ત�વનો ઉપયોગ દીવાસળીની બનાવટમાં તથા જતુંનાશક દવાઓ 
બનાવવામાં થાય છે? -ફો�ફરસ 

 િજ�સમને ગરમ કરતી વખતે યો�ય �યાન ન રાખવામાં આવે તો શું પ�રણામ મળે છે? 
િનજ�ળ કેિ�શયમ સ�ફેટ 

 તારાઓ સામા�ય રીતે કયા વાયુઓના બનેલા છે? -હાઈડ� ોજન અને �હલીયમ 
 લાલ રંગનો તારો કયો છે? -પા�ર�ત 

 કયા તારાનું તાપમાન (રંગની �િ�એ) સૌથી િવશેષ હોય છે? -ભૂરા 
 પૃ�વી પરથી નરી આંખે દખેાતો આકાશમાં સૌથી વધુ તેજ�વી તારો કયો છે? -�યા� 

 ઘરવપરાશના વાસણો બનાવવા માટે કયા �કારના �ટીલનો ઉપયોગ થાય છે? -
�ટેઈનલેસ �ટીલ 

 પાવરહાઉસમાં િવ�ુત ઉ�પાદન કયા િસ�ાંતને આધારે થાય છે? -િવ�ુતચંુબકીય 
�ેરણના િસ�ાંત 

 કયો કોષ �રચાજ� કરી પુનઃ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે? -લેડ સં�ાહક કોષ 

 આ�ફા, બીટા અને ગામા િકરણોની શોધ કોણે કરી? -�ધરફોડ�  
 સી�ફલીસ રોગ એ શાને લગતો રોગ છે? -�તીય રોગ 

 પૃ�વી પરનું િવશાળકાય �ાણી કયું છે? -શાક�  �હેલ 
 રેશમ શામાંથી મેળવવામાં આવે છે? -શેતુરના પાનમાંથી મળતા કીડા પરથી  

 સોનાની શુ�તા કયા એકમમાં માપવામાં આવે છે?- કેરેટ 

 ધાતુ ત�વો ઓિ�સજન સાથે સંયો�ઈને કઈ નીપજ આપે છે? -ઓિ�સજન 
 અધાતુ ત�વો મુ�ય�વે કેવા �કારના હોય છે? -િવ�ુતના અવાહકો 

 સામા�ય તાપમાને કેટલા અધાતુ ત�વો ઘન �વ�પમાં મળી આવે છે? -૧૦ 
 એ�યુિમિનયમની કાચી ધાતુ કઈ છે? -બો�સાઈટ 

 જમીન પરથી પાછા ફ�કાયેલા સૂય�ના ઉ�મા િકરણોને શોષી લેવાના વાતાવરણમાંના કાબ�ન 
ડાયો�સાઈડના ગુણને લીધે ઉ�ભવતી અસરને શું કહે છે? -�ીન હાઉસ 

 અવકાશી અંતર માપવા માટેનો એકમ કયો છે? –લાઈટ યર 

 બાણરજ તારો સૂય� કરતાં કેટલા ગણો તેજ�વી છે? -૫૫,૦૦૦ 
 કયો તારો ભૂરા રંગનો તારો છે? -નદીમુખ 

 ખરતા તારાને શું છે? -ઉ�કા 
 િમ�ધાતુ જમ�ન િસ�વરના ઘટક ત�વો કયા છે? – કોપર, િઝંક, નીકલ 

 સામા�ય તાપમાને �વાહી �વ�પમાં મળી આવતંુ અધાતુ ત�વ કયું છે? -િનકલ 
 કઈ બે ધાતુઓના વરખ બનાવી શકાય છે? -સોનું અને ચાંદી 

 લેડની કાચી ધાતુ કઈ છે? -ગેિલના 
 ભારતનો �થમ અ�ધડાકો કરનાર વૈ�ાિનક કોણ હતા? -ડૉ. રા� રામ�ા 

 ભારતે પોતાનો �થમ અ�ધડાકો �યાં કય� હતો? -રાજ�થાનના પોખરણમા ં
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 િકડનીની પથરીમાં કયું રાસાયિણક ત�વ હોય છે? -કેિ�શયમ ઓ�ઝોલેટ 

 સોનાનાં આભૂષણ બનાવતી વખતે તેમાં કઈ ધાતુનું િમ�ણ કરવામાં આવે છે?- તાંબુ 
 એક �ામમાં સૌથી વધારે કેલરી શામાં હોય છે? -ચરબી 

 કોરાવાળને કાંસકા વડે ઝડપથી ઓળીને, કાંસકાન ેકાગળના નાના ટુકડાઓની ન�ક લઈ 
જતાં કાગળના નાના ટુકડા કાંસકા તરફ આકષા�ય છે? આમાં કયંુ િવ�ુતબળ લાગુ પડે છે? 
િ�થર િવ�ુતબળ 

 િવ�ુત ચુંબક�વના િવકાસમાં કયા વૈ�ાિનકનો ફાળો મહ�વનો છે? -ફેરાડે 
 િવ�ુતિ�થિતમાનનો એકમ કયો છે? -વો�ટ 

 િવ�ુત�વાહની ચુંબકીય અસરનો અ�યાસ સૌ�થમ કયા વૈ�ાિનકે કય�? -ઓર�ટેડ 

 �ાશ પ�િત �ારા કયંુ અધાતુ ત�વ મેળવામાં આવે છે?- સ�ફર 
 કાબ�નનો પરમા� �માંક કેટલો છે? -૬ 

 સ�ફરનો પરમા� �માંક કેટલો છે? -૧૬ 
 એમોિનયાનુ ંઉ�પાદન સૌ�થમ કયા રસાયણશા�ીએ કયુ� હતું?- હેબર 

 હાઈડ� ોજનની શોધ કોણે �યારે કરી હતી? -કેવેિ�ડશ-ે૧૭૬૬ 
 ફો�ફરસનું કયું સંયોજન અનાજની �ળવણી માટે વપરાય છે ? -એ�યુિમિનયમ ફો�ફાઈડ 

 ફો�ફરસનું કયું સંયોજન �દર મારવા માટે વપરાય છે? -િઝંક ફો�ફાઈડ 
 િવ�ુત અવરોધનો એકમ શો છે? -ઓહમ 

 ૧ માઈ�ો એિ�પયર એટલે કેટલા એિ�પયર? -૧૦
 -૬

 
 િવ�ુત�વાહનો એકમ કયો છે? -એિ�પયર 

 િવ�ુતભારનો એકમ શો છે? -કુલંબ 
 એક ઈલે�ટ� ોન પર કેટલો િવ�ુતભાર હોય છે? ૧.૬X૧૦

-૧૯
 

 કયાં ત�વોમાં મુ�ત ઈલેકટ� ોન હોય છે? -ધાતુ ત�વો 

 વો�ટાના કોષમાં ધન�ૃવ કઈ ધાતુનો હોય છે? -તાંબાની પ�ીનો 
 વો�ટાના કોષમાં ઋ��ૃવ કઈ ધાતુનો હોય છે? -જસતની પ�ીનો 

 વો�ટાના કોષમાં કયું �ાવણ ભરવામાં આવે છે?- મંદ સ��યુ�રક એિસડ 
 તમાકુમાં કયંુ ઝેરી ત�વ રહેલું છે? -િનકો�ટન 

 કયા રોગના ર�ણ સામે િવટામીન કેના ઈ�જ�ેશન આપવામાં આવે છે? -લીવર 
 નીચે પૈકી અધ�ધાતુ ત�વ કયું છે? -જમ�િનયમ 

 નીચે પૈકી કઈ ધાતુ ભારે છતાં નરમ છે? -લેડ 
 ફો�ફરસના એક અ�માં કેટલા પરમા�ઓ હોય છે? -૪ 

 અધાતુ ત�વોની સં�યા કેટલી છે? -૨૨ 
 સામા�ય તાપમાને કેટલા અધાતુ ત�વો વાયુ �વ�પમાં આવે છે? -૧૧ 

 


