
NO QUESTION ANSWER

1351 બાયત ેોતાનો હેરો ઉગ્રહ કમો તયતો ભુકમો ? આમયબટ્ટ

1352 આમયબટ્ટ કમા સ્થેથી તયતો ભૂક્યો ? યશળમાથી

1353 કમાય ેયશળમાથી આમયબટ્ટને તયતો ભૂકલાભાાં આવ્મો ? 19 એશિર, 1975

1354 બાયત ેફનાલેર અને બાયત દ્રાયા તયતો ભૂકલાભાાં આલેર ઉગ્રહ કમો છે ? યોશહણી

1355 યોશહણી ઉગ્રહ ક્યાય ેછોડલાભાાં આવ્મો છે ? 18 જુરાઇ, 1980

1356 INSAT એટર ેળુાં ? ઇાં શડમન નેળનર સેટેકાઇટ

1357 કમા સ્થેથી યોશહણી ઉગ્રહ તયતો ભૂકમો ? હશયકોટા

1358 કમા રીશ્માંગ શલહીકની ભદદથી યોશહણી ઉગ્રહ ભૂકમો ? એસ.એર.લી. (slv-3)

1359 યોશહણી ઉગ્રહ છોડ્મા ફાદ બાયત ઉગ્રહ કલ્ફનુાં કમા નાંફયનુાં સબી ફ્મુાં ? છઠા

1360 સાંદેળા વ્મલહાય કે્ષત્ર ેક્ાાંશત રાલલા ભાટે બાયત ેકમો ઉગ્રહ તયતો ભૂકમો ? INSAT -1A 

1361 INSAT -1A શનસપ થતા ફીજો કમો ઉગ્રહ છોડલાભાાં આવ્મો ? INSAT -1B 

1362 બાયતના િથભ અલકાળમાત્રી કોણ હતા ? યાકેળ ળભાય

1363 કમા દેળના અલકાળમાનભા યાકેળ ળભાય અલકાળભાાં ગમા હતા ? યશળમા

1364 યકેેળ ળભાય કમય ેઅલકાળભાાં ગમા હતા ? 3 એશિર, 1984

1365 ભોસભના અભ્માસ ભાટેનો િથભ ઉગ્રહ કમાય ેછોડલાભાાં આવ્મો ? 12 સપ્ટેમ્ફય, 2002

1366 ભોસભના અભ્માસ ભાટેનો િથભ ઉગ્રહ કમો છે ? કલ્ના-1

1367 અલકાળભાાં િથભ કૃશત્રભ ઉગ્રહ કમાય ેછોડલાભાાં આવ્મો ? 1957ભાાં

1368 કમા દેળે અલકાળભાાં હેરો કૃશત્રભ ઉગ્રહ છોડ્મો હતો ? યશળમા

1369 સૈિથભ અલકાળભાાં તયતો ભુકામેર ઉગ્રહ કમો ? સ્ુતશનક

1370 બાયતભાાં અલકાળ સાંળોધન કામયક્ભની ળરૂઆત કમાય ેકયલાભાાં આલી હતી ? 1962ભાાં

1371 TERLS એટર ેળુાં ? થુમ્ફા યોકેટ રોશમાંગ સ્ટેળન

1372 થુમ્ફા યોકેટ રોઈાં ગ સ્ટેળન કમા આલેર છે ? શતરુલતૂયાાં (કયરે)

1373 બાયત ેિથભ યોકેટ કમાય ેછોડ્મુાં હતુાં ? 1963

1374 ઇાં શડમન સ્ેસ શયસર્ય ઓગેનાઇઝેળનની સ્થાના કમાય ેકયલાભાાં આલી ? 15 ઓગસ્ટ, 1969

1375 બાયતભાાં શડાટયભેંટ ઓપ સ્ેસ અને કશભળનની સ્્ના કમાય ેકયાઈ ? 1972

1376 કમા દેળના ઉગ્રહની ભદદથી બાયતભાાં ટેરીશલઝની િસાયણની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી ? અભેશયકાના

1377 બાયતભાાં ટેશરશલઝ્નની  િસાયણની ળરૂઆત ક્યાયથી કયલાભાાં આલી ? 1975

1378 અનુળશકત ભાટે કાર્ી ધાતુઓ કઈ કઈ છે ? મુયશેનમભ ને થોશયમભ

1379 બાયતભાાં અણુળશકતભા લયાતી કઈ કાર્ી ધાતુ ુષ્ક િભાણભા િાપ્ત થામ છે ? થોશયમભ

1380 થોશયમભ, બાયતભાાં ભુખ્મત્લે કમા યાજ્યોભાાંથી િાપ્ત થામ છે ? કયરે અને તાશભરનાડુાં

1381 શફહાયભાાં કમા સ્થેથી મુયશેનમભ ભી આવ્મુાં છે ? જ્દુઘોડા

1382 કણાયટકના કમા ઘાટભાાંથી મુયશેનમભ િાપ્ત થામ છે ? આમયફેઈર ઘટભાાંથી



1383 ભેઘારમની કઈ ટેકયીઓભાાંથી મુયશેનમભ િાપ્ત થામ છે ? ગાયો

1384 BARC એટરે ળુાં ? બાબા ઓટોશભક શયસર્ય સે્ટય

1385 બાયતભાાં અનુળશકતના સાંળોધનનુાં ભુખ્મ કે્દ્ર કમુાં ? BARC 

1386 BARC કમા આલેર છે ? ટર ોમ્ફે (ભહાયાષ્ટ્ર )

1387 બાયતની હેરી અણુબટ્ઠી કઈ હતી ? અપ્સયા

1388 અપ્સયા અનુબટ્ઠી કમા સ્થે આલેરી છે ? ટર ોમ્ફે (ભહાયાષ્ટ્ર )

1389 અપ્સયા અણુબટ્ઠીની ળરૂઆત કમય ેકયલાભાાં આલી ? 4 ઓગસ્ટ, 1956

1390

બાયતભાાં આલેરી અનુબટ્ઠીઓભા ળેનો ઉમોગ કયી યશેડમો એશટટલ શકયણોત્સયગી આઇસોટો  

ફનાલલા આવ્મા છે ? કાફયન અને કોફાલ્ટ

1391 બાયતભાાં હેર ુઅણુયીક્ષણ કમય ેકયલાભાાં આવ્મુાં હતુાં ? 1974ભાાં

1392 હેરુાં અણુયીક્ષણ કમા સ્થે કયલાભાાં આલેરુાં ? ોખયણભાાં

1393 બાયત ેફીજુાં  અણ ુયીક્ષણ કઈ સરભા કમુું હતુાં ? 1998ભાાં

1394 સાઇયસ, ૂશણયભા 1,2,3, ધુ્રલ, કાશભની ળુાં છે ? અનુબટ્ટીઓ

1395 શલશ્વની ાાંર્ ભહાસતાઓ કઈ કઈ છે ?

અભેશયકા, યશળમા, ર્ીન, ફ્રા્સ, 

અને શિટન

1396 NPT એટરે ળુાં ? ્મુશલરમય નોનિોશરફે્રળન ટર ીટી

1397 અણુળશકતનો પેરાલો યોકલા ભાટે કઈ સાંશધ કયલાભાાં આલી ? NPT 

1398 અણુશલજ્ઞાનના શળક્ષણ અને િમોગ ભાટે કમા સ્થે સાઈલરોટર ોનની સ્થાના કયલાભાાં આલી ? કરક્તાભાાં

1399 કએ સાંસ્થાઓ કરકતાભાાં 'સાઈલરોટર ોન' ની સ્થાના કયલાભાાં આલી ? BARC 

1400 બૂગબય અનુિમોમ ભાટે કઈ રેફોયટેયી ફનાલલાભાાં આલી છે ? હાઈ ઓશલ્ટટુ્ડડ રેફોયટેયી


