
NO QUESTION ANSWER

1301 કમા લૈજ્ઞાનના બૌતતકળાસ્ત્રને રગતા રાખનો અને ળણવોધન તનફંધો નોધત્ર છે ? ભેઘનાથ વશાના

1302 બાયતના તલશ્વતલખ્માત ગતણતળાસ્ત્રી કોણ શતા ? શ્રીતનલાવ યાભાનુજભ

1303 નંફય થીમયી' આનાય ભશાન ગતણતળાસ્ત્રી કોણ શતા ? શ્રીતનલાવ યાભાનુજભ

1304 અલકાળી વંળોધન ભાટે બાયતને આંતયયાસ્ટટર ીમ ખ્માતત આનાય લૈજ્ઞાતનક કોણ શતા ? ડો.તલક્રભ વાયાબાઇ

1305 તપતઝકર તયવર્ચ રેફોરેટયીની સ્ટથાનાના પ્રણેતા કોણ શતા ? તલક્રભ વાયાબાઇ

1306 તપતઝકર તયવર્ચ રેફોરેટયી કમાં આલેરી છે ? અભદાલાદ

1307 અતટયા જલેી આંતયયાસ્ટટર ીમ સ્ટથાનાના પ્રણેતા કોણ શતા ? તલક્રભ વાયાબાઇ

1308 અતટયા વંસ્ટથા કમાં વેત્ર વાથે વાંકેર છે ? ટેક્વટાઈવ કે્ષત્રે

1309 અતટયા કમાં આલેરી છે ? અભદાલાદ

1310 આઇનસ્ટટાઇનના વાેક્ષલાદભાં વુધયા વૂર્લનાય બયતી લૈજ્ઞાનીક કોણ શતા ? ડો.જમંત નાતરચકય

1311
ડો.જમંત નાયરીકયવાથે ભીને કમાં ઈંગ્રેન્ડના પ્રાધ્માક વાથે ભીને તેભણે વુધયા વૂર્વ્મા શતા 

?
તભ.ઓઇર

1312 જભીન તલજ્ઞાનભાં વંળોધન કયી નોફર તયતોતક ભેલનાય લૈજ્ઞાતનક કોણ શતા ? ડો.શયગોતલંદ ખુયાના

1313 ISRO એટરે ળંુ ?
indian space research 

organizatian 

1314 ISRO નંુ ભુખ્મ ભથક કમાં આલેરુ ંછે ? ફેંગરુરુ

1315 બાયતભાં ISRO અન્મ ભથકો કમાં કમાં આલેરા છે ?
અભદાલાદ, તતરુલંતુયભ, શ્રી 

શતયકોટા

1316 બયતના કમાં ભથકભાં શ્રી શતયકોટા ભથક આલેરુ ંછે ? આંધ્રપ્રદેળ

1317 તતરુલતુયભ ક્ાં યાજ્યભાં આલેરુ ંછે ? કેયરભાં

1318 ઇંતડમન સ્ટકૂર ઓપ ભાઇનવ કમાં આલેરી છે ? ધનફાદ (ઝાયખંડ)

1319 ઇતન્ડમન ઈતન્સ્ટટટૂ્યટ ઓપ એક્વતયભેંટર ભેતડતવન વંસ્ટથા કમાં આલેરી છે ? કોરકાતા

1320 ઇતન્ડમન ઈતન્સ્ટટટૂ્યટ ઓપ ેટર ોતરમભ કમાં આલેરી છે ? દેશયાદુન

1321 ઇતન્ડમન ઓવન એક્વીતડળન (વભુદ્ર વંળોધન વંસ્ટથા) કમાં આલેર છે ? દેલ્રી

1322 નેળનર તપતઝકર રેફોયટેયી કમાં આલેરી છે ? દેલ્રી

1323 નેળનર કેતભકર રેફોયટેયી કમાં આલેરી છે ? ૂને

1324 નેળનર ફોટનીકર તયવર્ચ ઈતન્સ્ટટટૂ્યટ કમાં આલેરી છે ? રખનઉ

1325 નેળનર એયોનોતટક રેફોયટેયી કમાં આલેરી છે ? ફેંગરુરુ

1326 વેંટયર ફ્મુઅર તયવર્ચ ઈતન્સ્ટટટૂ્યટ કમાં આલેર છે ? ધનફાગ

1327 વેંટયર ગ્રાવ એડં વીયભેીક તયવર્ચ  ઈતન્સ્ટટટૂ્યટ કમાં આલેર છે ? જાદલુય

1328 વેંટયર યોડ તયવર્ચ  ઈતન્સ્ટટટૂ્યટ કમાં આલેરી છે ? તદલ્રી

1329 વેંટયર ડરગ રેફોયટેયી કમાં આલેર છે ?  કોરકાતા

1330 વેંટયર રેધય તયવર્ચ  ઈતન્સ્ટટટૂ્યટ કમાં આલેર છે ? રે્નાઈ

1331 વેંટયર વોલ્ડ એડં ભતયન કેતભકર  ઈતન્સ્ટટટૂ્યટ કમાં આલેર છે ? બાલનગય

1332 વેંટયર ભાઈતનંગ તયવર્ચ સ્ટટેળન કમાં આલેર છે ? ધનફાગ



1333 નેળનર એનલામયભેન્ટર એતંજતનમયીગં યીવર્ચ ઈતન્સ્ટટટૂ્યટ કમાં આલેર છે ? નાગુય

1334 વેંટયર વામતન્ટતપપ ઇનસ્ટટુભેંટ ઓગેનાઇઝેળન કમાં આલેર છે ? રં્ડીગઢ

1335 નેશરુ વેંટયર કમાં આલેરુ ંછે ? ભંુફઈ (લરી)

1336 ઓટોતભક એનજી એસ્ટટાતફક્સ્ટભેંટ કમાં આલેરુ ંછે ? ટર ોમ્ફે (ભશાયાષ્ટ્ર )

1337 તપઝેકર યીવર્ચ રેફોયટેયીઝ કમાં આલેર છે ? અભદાલાદ

1338 બાયતભાં અલકાળી વંળોધન ભાટેની વંસ્ટથા કઈ છે ? ISRO 

1339 ISROની કાભગીયી કેટરા તલબાગભાં લશેર્લાભાં આલી છે ? ાંર્

1340 vssc એટરે ળંુ ? તલક્રભ વાયાબાઈ સ્ટેવ વેંટયર

1341 vssc કમા આલેર છે ? તતરુલંત ુયભ

1342 કૃતત્રભ ઉગ્રશો ભાટેના લાશનો તેમય કયલાની કાભગીયી કઈ વંસ્ટથા કય ેછે ? VSSC 

1343 isc કમા આલેર છે ? ફેંગરુરુ

1344 isc નંુ ૂરંુ નાભ જણાલો. ઇવયો વેટેરાઈ વેંટયર

1345 ઉગ્રશો તેમય કયનાય વંસ્ટથા કઈ ? ISC 

1346 કઈ વંસ્ટથા ત્રણ તફક્કાલાુ યોકેટ ફનાલે છે ? શ્રી શતયકોટા યને્જ

1347 બાયતભાં યોકેટ કમા રોઈંગ ભળીન યથી છેડલાભાં આલે છે ? શ્રી શતયકોટા યને્જ યથી

1348
કમા સ્ટથેથી ઉગ્રશ વાથે વતત વંકચ  અને તેના ય ઉકયણો દ્રાયા તનમંત્રણ યાખલાભા આલે 

છે ?
શ્રી શતયકોટા યને્જ

1349 SAC કમા આલેરુ ંછે ? અભદાલાદ

1350 SAC એટરે ળંુ ? સ્ટેવ એતલરકેળન વેન્ટય


