
NO QUESTION ANSWER

1251 કમ ું અુંગ ઇન્સ્મ રીનની ઉનથી કમ યગ થામ છે? ્લાદ પુંડ

1252 ળયીયભાું ઇન્સ્મ રીનની ઉનથી કમ યગ થામ છે? ડામાપફટીસ

1253 ડામાપફટીસના દદીને ળેના ઈું જકે્ષ્ણ આલાભાું આલે છે? ઇન્સ્મ રીના

1254 ગઇટય નાભન યગ ળેની ઉનથી થામ છે? આમપડનની

1255 નયજાતીમ અુંત:સ્ત્રાલ  કમ છે? ટે્ટે્ટેયન

1256 ભાદા જાપતમ અુંત:સ્ત્રાલ કમા છે? ઇન્સસટર જન અને પ્રજે્ ટેયન

1257 ભાનલભાું કેટર યુંગ સૂત્ર હમ છે? ૪૬

1258 ભાનલભાું કેટરા જડ યુંગસૂત્ર હમ છે? ૨૩

1259 દય કેટરા પદલસભાું સ્ત્રીભાું ભાપસક સ્ત્રાલ થામ છે? ૨૮

1260 ફેક્ટેપયમા દ્રાયા થતાું સેક્્મ મરી પપન્સ્ભટેક ચેી યગ ક્ાું છે? પસપપપરસ અને ગનયીમા

1261 કમા ફેક્ટેપયમાના રીધે પસપપપરસ થામ છે? દ્રેનેભાું ેરીપડભમભ

1262 બાયતભાું એઇડ્સ અુંગ ેજાગૃત રાલલા ભાટે કઈ સું્થા કામયયત છે NACO 

1263 NACO એટર?ે નેળનર એઇડ્સ કુંટર ર

1264 રક્ષણન ું એક ેઢીભાથી ફીજી ેઢીભાું થતાુંસાતત્મને ળ ું કહે છે? આન લુંપળકતા

1265 અપમભની ઉભય જાણલા ભાટે ળેન ઉમગ થામ છે? કાફયન-14 યપેડમ એપક્ટપલટી

1266 લતાલયણના કમા ્તયભાું ઓઝનન ું ્તય આલેર ું છે? ્ટર ટપ્પમયભાું

1267 ક્રયીનન એક અન  ઓઝનના કેટરા અણ ઓન ું પલખડન કય ેછે? 100000

1268 ઓઝનના ઘટાડાભાું ભહત્લન બાગ બજવ્ત  સુંમજન કમ ું છે? ક્રય ફ્રય કાફયન (GFC)

1269 યપેપજયટેય અને એયકુંપડળનાભાું ઉમગી કમ ું સુંમજન ઓઝનના ઘટાડ કય ેછે? પપમન

1270 બાયતભાું ક ર કેટરા ટકા જુંગર છે? 23.28%

1271 ગ જયાતભાું ક ર કેટકા ટકા જુંગર છે? 9.69%

1272 અભૃતાદેલી પફળનઈ નેળનક એલડય  કમા કે્ષત્ર ેઆલાભાું આલે છે ? લન્સમજીલના સયક્ષણ

1273 લન્સમજીલની માદી પ્રકાપળત કયતાું  ્તકને ળ ું કહે છે ? યડે ડેટા ફ ક

1274 લન્સમજીલ સયક્ષણ ધાય ક્ાય ેઘટાડલાભાું આલેર ? 1972

1275 ફીડી ફનાલલા ભાટે ળેન ાનન ઉમગ થામ છે ? ટીભરું

1276 ચીક આદરન ળેના ભાટે થમ ું હત ું ? જુંગર સયક્ષણ ભાટે

1277 ચીક આદરન ક્ાય ેથમ ું ? 1970

1278 ચીક આદરનની ળરૂઆત ક્ા ગાભથી થઈ ? યનેી

1279 બાયતને પ્રકે્ષાસ્ત્ર કે્ષત્ર ેભહાળતા ફનાલનાય લેજ્્ઞનાપનકન ું નાભ જણાલ ? ડ.એ.ી.જ.ેઅબ્દ ર કરાભ

1280 કઈ પભસાઈરન મળ ડૉ. અબ્દ ર કરાભ ના પાે જામ છે? ગઇડેડ પભસાઇર

1281 દેળન કમા કે્ષત્ર ેપલકાસ કયલાના ્લન ડ.અબ્દ ર કરભન છે? પડપેન્સસ અને અુંતપયક્ષ કે્ષત્રે

1282 પલજ્ઞાનના કે્ષત્ર ેનફેર પયતસી ભેલનાય પ્રથભ એપળમન વ્મપિ કણ હતા ? ડ.સી.લી.યાભન



1283 કઈ ળધ ફદર ડ.ચુંદ્રળેખય લેંકટ યાભને નફેર પયતપસક ભળ્મ હત ? યાભન અસય

1284 ડ.સી.લી. યાભનને કઈ સરભા નફેર પયતપસક ભળ્મ ? 1930ભાું

1285 ઇપન્સડમન એકેડેભી ઓપ સામન્સસની ્થાના કને કયી ? ડ.સી.લી.યાભન

1286 યાભન પયસચય ઇન્સસ્ટીતૂતની ્થાના કને કયી હતી ? ડ.સી.લી.યાભન

1287 યાભન પયસચય ઇન્સસ્ટીતૂતની કમા આલેરી છે ? ફેંગ્રય

1288 કે્કગ્રાપની ળધ કને કયી હતી ? ડ. જગદીળચુંદ્ર ફઝ

1289 લન્પતભાું થત પલકાસ ભાલા ભાટે કમા મુંત્રન ઉમગ થામ છે ? કે્કગ્રાપ

1290 યઝેનન્સસની ળધ કમા પલજ્ઞાપનકે કયી હતી ? ડ. જગદીળચુંદ્ર ફઝ

1291 યકેડયની ળધ કયનાય લેજ્ઞાનીકન  નાભ જણાલ ? ડ. જગદીળચુંદ્ર ફઝ

1292 લન્પતભાું ભાનલીની જઆેયએભ સુંલેદન છે એલ ું સાપફત કયનાય લૈજ્ઞાપનક કાઓન હતા ? ડ. જગદીળચુંદ્ર ફઝ

1293 ઇરેક્ટર પનકની ળધ કયનાય બાયતીમ લેજ્ઞપનક કણ ? ડ. જગદીળચુંદ્ર ફઝ

1294 લામયરેસની ળધ કાયનાય લૈજ્ઞાનીક કણ હતા ? ડ. જગદીળચુંદ્ર ફઝ

1295 કને બયતી અણ ળપિ કભયક્રભના સજયક ભાનલભાું આલે છે ? ડ. હભીબાબા

1296 એતપભક એનજી કપભળનના પ્રથભ અધ્મક્ષ કણ હતા ? ડ. હભીબાબા

1297

ડ.સી.લી.યાભનના પળ્મ અને તેભના પ્રકાળના સુંળધનભાું સહબાગી થનાય લૈજ્ઞાનીક કણ 

હતા ? ડકે.એન.પક્ર્લન

1298 ડ.પ્રપ લ્રચુંદ્ર યમ ેલૈજ્ઞાનના કમા કે્ષત્ર સાથે જડામેર છે ? યસામણળાસ્ત્ર

1299 ડ.પ્રપ લ્રચુંદ્ર યમ ેળેને રગતી ળધ કયી ? ભકમ યસ નાઇટરેસ

1300 ડ.ભેઘનાથ સહા લૈજ્ઞાનના કમા કે્ષત્ર સાથે જડામેર છે ? બપતકળાસ્ત્ર


