
NO QUESTION ANSWER

1051 કયા ગ્રષની શ ુંદરતા તેના ળયોના ીધે છે ? નન

1052 નરિરોન અને નેરીડ કોના ઉગ્રષો છે ? નેપ્ચ્યૂનના

1053 પ્રાચીન કાલમાું કેરા ગ્રષોનો ઉલ્ેખ ષતો ? 6

1054 ધ ગ્રષોમાું શૌથી મોરો અને શૌથી ષેા ોધાયે ધ ગ્રષ કયો છે ? શીરીશ

1055 કયા શમય ગાલામાું મષતમ ઉલ્કાઓ જોળા મલે છે ? ઓગસ્રથી  નળેમ્બર

1056 ભારતમાું ઉલ્કા શરોળર કયા આળે ું છે ? મષારાષ્ટ્િ  ના ોનારમાું

1057 શૂયયમુંડમાું પ્ચ રોની ે ેાર આળેા અળકાી દાથોના શમૂષને  ું કષે છે ? ઉટ્ના ળાદલ

1058 ેને ૂુંછનડયા તારા તરીકે ઓલખળામાું આળે છે ? ધૂમકેત 

1059 શૌથી નળેવ  જાણીતો ધૂમકેત  કયો છે ? ષેીનો

1060 ષેીનો ધૂમકેત નો આળતયકાલ કેરો છે ? 76 ળવયનો

1061 ષેીનો ધૂમકેત  છેલ્ ેકયા ળવય દેખાયો ષતો ? 1986 માું

1062 ષેીનો ધૂમકેત   ષળે ક્યાર ેદેખાશે ? 2062 માું

1063 ષેીનો ધૂમકેત ની નળસ્ત ત અભ્યાશ કયા ળૈજ્ઞાનનકે કયો ષતો ? એડ મુંડ ષેીએ

1064 1997 માું ખૂબ જ તજેસ્ળી કયો ધૂમકેત  જોળા મળ્યો ષતો ? ષે - બોપ્ચ

1065 શૂયય જળેા તારઓ કયા સ્ળરૂે મ ત્ય   ામે છે ? White dwart 

1066 શૌથી  ઓછો તામાનળાલો તારો કેળા રુંગનો  ષોય છે  ? ા રુંગનો

1067  શૌથી  ળધાર ેતામાનળાલો તારો કેળા રુંગનો ષોય છે ? ભૂર રુંગનો

1068 ક  કેરા નક્ષત્રો છે ? 27

1069 ચુંદ્ર દરકે નક્ષત્રમાું કેરા નદળશ રષે છે ? 1 નદળશ

1070 શૂયય દરકે નક્ષત્રમાું કેરા નદળશ રષે છે ? 13.6 નદળશ

1071 તારાઓ આગાઉના નદળશ કરતાું કેરા નમનનર ળષેો ઊગ ેછે ? ચાર નમનનર

1072 ખગોલ ાસ્ત્રીઓના મત મ જબ ક  કેરી  આકા ગુંગાઓ છે ? 8

1073 રોકેર ન્યૂરનની  ગનતના કયા નનયમ મ જબ કામ કર ે છે ? ત્રીજા

1074 રોકેરમાું પ્રળાષી બલતણ , તરીકે ેનો ઉયોગ થાય છે ?

પ્રળાષી ષાઈડિ ોજન અને પ્રળાષી 

ઑક્શીજન નમશ્્રણ

1075 રોકેરમાું ધન બલતણ તરીકે ેનો ઉયાયોગ થાય છે ?

એલ્ય નમનનયમ અને અમોનનયમ 

રક્ારરે અથળા એમોનનયમ 

1076 શૌપ્રથમ ક નત્રમ ઉગ્રષૂન ું 6 પે્રકે્ષણ કયા દેે કય ું ષત ું ? રનયા

1077 રનયાએ કયાર ેઉગ્રષૂન ું પ્રકે્ષણ કય ું ષત ું ? 4 ઓક્રોબર , 1958

1078 રનયા દ્રારા કયા ગ્રષન ું પ્રકે્ષણ કય ું ? સ્ રનનક -1

1079 અમેનરકાએ તેનો પ્રથમ ક નત્રમ ઉગ્રષ કયાર ેઓકલ્યો ? જાન્ય આરી 1958 માું



1080 અમેનરકાએ શૌપ્રથમ ઉગ્રષ કયો છે ? એકસ્પ્ચોર  ૨ -૧

1081 કયા દેે 1061 માું શૌપ્રથમ માનળી અળકામાું મોકલ્યો ? રનયાએ

1082 કયો મન ષ્ય શૌપ્રથમ અળકામાું ગયો ષતો ? ય રી ગેગેરીન

1083 શૌપ્રથમ  સ્ેરાળોક કરનાર માનળી કોણ ષતા ? એેક્શી નનોર

1084 શૌપ્રથમ ચુંદ્ર ર ગ મૂકનાર કોણ ? ની  આમયસ્રિ ોગ

1085 ની  આમયસ્રિ ોગ  કયા યાન દ્રારા ચુંદ્ર ર ગયા ષતા ? એોો -ll

1086 કઈ શામાું એોો -ll  નમન ોન્ચ કરળામાું આવય ું ? 21 જ ાઇ , 1969

1087 1971 માું રનયાએ કયા સ્રેનની સ્થાના કરી ? શાલ્ય ત -l

1088 1973 માું અમેનરકાએ કયા સ્ે સ્રેનની સ્થાના કરી ? સ્કાયેબ

1089 ભારતની ભૂનમ રથી ભારત દ્રારા  છોડાયેા ષેો ઉગ્રષ કયો ? રોનષણી

1090 રોનષણી ' ઉગ્રષન ું પ્રકે્ષણ કઈ શામાું કરળામાું આવય ું ? 1980 માું

1091 ISS એરે  ું ? international space station 

1092 ષેા સ્ે રન ું નામ જણાળો . કોનબયા

1093 ષે સ્ે રન ું પ્રકે્ષણ કયાર ેકરળામાું આવય ું ષત ું ? 12 એનપ્ર , 1981

1094 ષબ રેનસ્કોન ું પ્રકે્ષણ કઈ કરળામાું આવય ું ?. એનપ્ર , 1990 માું

1095 ષબ રેનસ્કોન ું પ્રકે્ષણ કયા સ્ે ર દ્રારા કરળામાું આવય ું ષત ું ? નડસ્કળરી

1096 સ્ે રન ું ઉડ્ડયન કયા સ્ે શેન્રર રથી કરળામાું આળે છે ? કેનેડી સ્ે શેન્રર

1097 કલ્ના ચાળા મ ત્ય  ામ્યા ષતા ત ેસ્ે રન ું નામ  ું ષત ું ? કોનબયા

1098 કોનબયા યાત્રાને કઈ તારીખ ેઅકસ્માત નડ્યો ષતો ? 1 ફે્રબૃયારી 2003

1099 દ નનયાનો મોરોમાું મોરો કણ પ્રળેગક પ્રયોગ કયો છે ? ાજય  ષેડિ ોન કોોઈડર

1100  LHC ' કયા બે દેોની ળ્ચે આળેી છે ? ફ્રાન્શ અને સ્ળીશ


