
NO QUESTION ANSWER

1401 કમા કમા સ્થે શાઈ ઓલ્ટિટુ્યડ રેફોયિેયીની સ્થાના કયલાભાાં આલી છે ? ફેંગરુરુ અને શ્રીનગય ખાતે

1402 યાણા પ્રતાવાગય અનુલ્લધૂત ભથક કમા આલેરુાં છે ? યાજસ્થાનના કોિા ખાતે

1403 કટક્કક્કભ અણુલ્લધુત ભથક ક્ાાં આલેરુાં છે ? તાલ્ભરનાડુભાાં

1404 ઉયપ્રદેળભાાં કમુાં અણુલ્લધુત ભથક આલેરુાં છે ? નયોયા

1405 ગજુયાતભાાં કમુાં અણુલ્લધુત ભથક આલેરુાં છે ? કાકયાાય વુયત ાવે

1406 કોગા અણુલ્લધુત ભથક કમા યાજ્યભાાં આલેરુાં છે ? કણાાિકભાાં

1407 યાલતબાતા અણુલ્લધુત ભથક ક્ાાં આલેરુાં છે ? યાજસ્થાનભા

1408 લ્યએક્કિય ફ્મુઅર કોભરેક્ષ કમા આલેરુાં છે ? શૈદયાફાદભાાં

1409 ગજુયાતભાાં ક્ાાં શેલી લોિય પ્રાન્િ સ્થાલાભાાં આવ્મો છે ? લડોદયાભાાં

1410 અન્મ શેલી લોિય પ્રાન્િ કમા ક્ાાં સ્્શર ેઆલેરા છે ?

નાંગર, કોિા, તુતીકોયીન, તારમેય, 

લગેયે

1411 ગ્રશો, ઉગ્રશો અને અાંતલ્યક્ષ લ્લળેના અભ્માળનુાં ળાસ્ત્ર અિેરે ળુાં ? એસ્િર ોનોભી

1412 લ્લભાનોના ઉડ્ડમન અને માાંલ્િક વાભગ્રી અાંગેનુાં ળાસ્ત્ર એિરે ળુાં ? એયોનોલ્િક્કવ

1413 ળયીયના અલ્સ્થતાંિ અને તેના ફાંધાયણ અાંગેનો અભ્માવ કયતુાં ળાસ્ત્ર કમુાં છે ? અનતોભી

1414 પ્રાણીઓના બૌલ્તક ળયીયનો અભ્માવ કયતુાં લ્લજ્ઞાન કમુાં છે ? ફામોરોજી

1415 ળયીય ફાંધાયણ ળાસ્ત્ર કોને કશેલામ ? એનેિોભી

1416 જીલલ્લજ્ઞાન એિર ેળુાં? ફામોરોજી

1417 જુદી જુદી લનસ્લ્ત ઉત્લ્ત અને તેનુાં લગીકયન કયતુાં ળાસ્ત્ર કમુાં છે ? ફોલ્િન

1418 ફોિનીને વય બાભાાં ળુાં કશે છે ? લનસ્લ્ત ળાસ્ત્ર

1419 ખેતીની ફાફતોના અભ્માવનુાં લ્લજ્ઞાન અકી છે ? (કૃલ્લ્લજ્ઞાન

1420 લસ્તુઓના યવામલ્ણક ગુણધભો તવનુાં લ્લજ્ઞાન કમુાં છે ? કેલ્ભસ્િર ી

1421 કેલ્ભસ્િર ીને વય બાાભાાં ળુાં કશે છે ? યાવામણળાસ્ત્ર

1422 કસ્ભોરોજી એિકે ળુાં ?

1423 પ્રાણીઓ,ભાનલી અને આવાવની લ્સ્તલ્થ વ્્ચેનો વાંફાંધ તાવનુાં લ્લજ્ઞાન કમુાં છે ? ઇકોરોજી

1424 ઈકોરોજી'ને વય બાાભાાં ળુાં કશેલામ છે?

1425 જીલળાસ્ત્રની કઈ ળાખા અણ ુઅને ઉત્લ્ત લ્લવરેષ્ણ કયતુાં ળાસ્ત્ર કમુાં છે ? જનેેલ્તક્કવ

1426 ભલ્શરાઓની ભાાંદગી અને પ્રસ્તુલ્ત ગામનેકોરોલ્જ

1427 ભાક્રોની ક્ાના લાતની શતા ? ઈિરીની

1428 ક્ાાં લૈજ્ઞાલ્નકે લ્ફનતાયી વાંદેળ ભોકરલાની તૈમાયી કયી શતી ? ભાક્રોની

1429 યલે્ડમો બ્રોલ્સ્િાંગ કે્ષિની ળોધો કોની ળોધને આબાયી છે? ભાક્રોની

1430 વય આટપાફેિ નોફર ક્ાાં દેળના ભશાન  લૈજ્ઞાલ્નક શતા? સ્લીડનના

1431 ડાઈનભાઈિ ની ળોધ ક્ાય ેથઈ ? 1866ભાાં

1432 ડાઈનભાઈિ ની ળોધ કોણે કયી ? અટપેડ નોફેર



1433 કોની માદ ભાાં નોફેર લ્યતોલ્વક આલાભાાં આલે છે ? વય અટપેડ ન્મુિની

1434 ક્ા કમ કે્ષિભાાં નોફેર ુયસ્કાય આલાભાાં આલે છે ?

બૌલ્તકલૈજ્ઞાન , યાળમનીકળાસ્ત્ર, 

વાલ્શત્મ , ળાાંલ્ત અને ભેલ્ડલ્વન

1435 એરેકઝાન્ડય પેરેલ્ભગ ક્ાના પ્રલ્વદ્ધ ફેક્કિોલ્યમરોલ્જસ્િ શતા ? સ્કોિરેન્ડ

1436 કોણે ેલ્ન્વરની ળોધ કયી શતી? એરેકઝાન્ડય પેરેલ્ભગ

1437 એાંિીફામોલ્િક દલાઓ જનક તયીકે રોકો કોને માદ કય ેછે? એરેકઝાન્ડય પેરેલ્ભગ

1438 ભાનલ્વક દદીઓની વાયલાય ભાિે ભનોલ્લવરેણની ઉચાય દ્વલ્ત કોણે ળોધી છે? લ્વગ્ભાંડ ફ્રોઈડ

1439 વૂક્ષ્ભદવાક માંિ દ્વાયા કોણે જીલાણુ વુલ્િનુાં દુનીમાન દળાક કયાવ્મ ુ? લાન ટમ ુલેન શોક

1440

કોણે ગુરુત્લાકાણભાથી ભુક્ત થલા ભાિે ભલ્ટિસ્િેઝ યોકેિ નો લ્લચાય કયી તેનો ઉમોગ કમો શતો 

? ત્વીઓટલસ્કી

1441 કુલ્િભ યલે્ડમો આઈ વોિો કોણે ફનાવ્મો શતો? એનયીપો પભી

1442 પ્રથભ અણુબડીની ળોધ કોણે કયી ? એનયીપો પભી

1443 ન્મુલ્લરમય લ્પઝીક્કવનનો ામો ળેના લ્લબાજ દ્વાયા નાંખામો ? અણૂના

1444 ન્મુલ્લરમય લ્પઝીક્કવનનો ામો કોણ શતા ? અનેસ્િા રૂથય કોડા

1445 આટપા અને ફીિા લ્લકયણોની ળોધ કોણે કયી ? અનેસ્િા રૂથય કોડા

1446 અબમ લ્દલાની ળોધ કોણે કયી ? શાંફ્રી ડેલ્લ

1447 અટિર ાલરોમિ લ્કયણોની ળોધ કોણે કયી ? ફ્રીન્વેન

1448 અણૂબઢી ની ળોધ કોણે કયી ? એનલ્યકો પભી

1449 ચશ્ભાની ળોધ કોણે કયી ? ફજેજભીન ફે્રકરીન

1450 લ્લભાનની ળોધ કોણે કયી ? યાઇિ બ્રધવા


