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               અણ ુઅન ેપરમાણ ુ

 

1 . પરમાણનુા કેન્દ્રને બીજા કયા નામે ઓળખવામાાં 
આવે છે? 

=>. નાભી 
 

2 . પરમાણનુા કેન્દ્રમાાં ક્યા ક્યા કણો આવેલા છે? 

=>. પ્રોટોન અને ન્યટુ્રોન 

 

3. પરમાણનુી કક્ષામાાં ક્યા કણો ભ્રમણ કરતા હોય 

છે? 

=>. ઇલેકટ્રોન 
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4. પ્રોટોન કેવો વવજ ભાર ધરાવ ેછે? 

=>. ધન 

 

5. ઇલેક્ટ્રોન કેવો વવજભાર ધરાવ ેછે? 

=>. ઋણ 

 

6. ન્દ્યરુોન કેવો વવજભાર ધરાવ ેછે? 

=>. વિજભાર રહિત છે 

 

7. વવદ્યતુતારમાાં રહલેા કયા કણોના વહનને કારણે 
જ તારમાાં વવદ્યતુપ્રવાહ વહતેો હોય છે? 

=>. ઇલેક્ટ્ટ્રોન 
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8. પરમાણ ુવવજભારની રષ્ટટએ કેવો હોય છે? 

=>.તટસ્થ 

 

9. ન્દ્યરુોનની શોધ કયારે અને કોણે કરી હતી? 

=>. 1932માાં ચેડિીકે 

10. કોઇપણ તત્તત્તવના પરમાણનુુાં દળ પરમાણ ુ

કેન્દ્રમાાં રહલેા કયા કણોને આભારી હોય છે? 

=>. પ્રોટોન અને ન્યટુ્રોન 

 

❖ અણ ુવિજ્ઞાન 
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1.અણશુક્ક્ટ્ત માટે જરૂરી કાચી ધાતઓુ કઇ કઇ છે? 

=>. યરેુવનયમ અને થોહરયમ 

 

2.ભારતમાાં અણશુક્ક્ટ્તમાાં વપરાતી કઇ કાચી ધાત ુ

પટુકળ પ્રમાણમાાં પ્રાપ્ત થાય છે? 

=>. થોહરયમ 

 

3 . થોરરયમ,ભારતમાાં મખુ્યત્તવે ક્યા રાજ્યોમાાંથી 
પ્રાપ્ત થાય છે? 

=>. કેરલ અને તવમલનાડુ 

 

4 . બબહારમાાં ક્યા સ્થળેથી યરેુવનયમ મળી આવ્ય ુ

છે? 
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=>. જદુઘોડા 
 

5. કણાાટકના કયા ઘાટમાાંથી યરેુવનયમ પ્રાપ્ત થયુાં 
છે? 

=>. આરાબેઇલ ઘાટમાાંથી 
 

6. મેઘાલયની કઇ ટેકરીઓમાાંથી યરેુવનયમ પ્રાપ્ત 

થાય છે? 

=>. ગારો 
 

7. BARC એટલે શુાં? 

=>. ભાભા એટોવમક હરસચચ સેન્ટર 
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8. ભારતમાાં અણશુક્ક્ટ્તના સાંશોધનનુાં મખુ્ય કેન્દ્ર ક્ય ુ

છે? 

=>. BARC 

 

9. BARC ક્યા આવેલ ુછે? 

=>. ટ્રોમ્બે 

 

10. અપ્સરા અણભુઠ્ઠી કયા સ્થળે આવેલી છે? 

=>. ટ્રોમ્બે 

 

11. ભારતની પહલેી અણભુઠ્ઠી કઇ હતી? 

=>. અપ્સરા 
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12. અપ્સરા અણભુઠ્ઠીની શરૂઆત કયારે કરવામાાં 
આવી? 

=>. 4 ઓગસ્ટ, 1956 

 

13. ભારતમાાં પહલે ુઅણપુરીક્ષણ ક્યારે કરવામાાં 
આવ્ય ુહત?ુ 

=>. 1974માાં 
 

14. પહલે ુઅણપુરરક્ષણ કયા સ્થળે કરવામાાં 
આવેલ?ુ 

=>. પોખરણમાાં 
 

15. ભારતે બીજુ ાં અણપુરીક્ષણ કઇ સાલમાાં કયુા હત?ુ 
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=>. 1998 માાં 
 

16. સાઇરસ,પબૂણિમા,1,2,3,ધ્રવુ,કાવમની શુાં છે? 

=>. અણભુઠ્ઠીઓ 

 

17. વવશ્વની પાાંચ મહાસત્તાઓ કઇ કઇ છે? 

=>. અમેહરકા,રવિયા,ચીન,ફ્રાન્સ,અને બ્રિટન 

18. NPT એટલે શુાં ? 

=>. ન્યકુ્ક્ટ્લયર નોનપ્રોબ્રલફરેિન ટ્રીટી 
 

19. અણશુક્ક્ટ્તનો ફેલાવો રોકવા માટે કઇ સાંવધ 

કરવામાાં આવી? 

=>.  NPT 
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20. અણ ુવવજ્ઞાનના વશક્ષણ અને પ્રયોગ માટે કયા 
સ્થળે સાઇક્ટ્લોરોનની સ્થાપના કરવામાાં આવી? 

=>.  કલકત્તા માાં 
 

21. ભગૂભા અણપુ્રયોગ માટે કઇ લેબોરેટરી 
બનાવવામાાં આવી છે? 

=>. િાઇ ઓલ્ટીટયડૂ લેબોરેટરી 
 

22. ક્યા ક્યા સ્થળે હાઇ ઓલ્ટીટયડુ લેબોરેટરીની 
સ્થાપના કરવામાાં આવી છે? 

=>. બેંગ્લરુૂ અને શ્રીનગર ખાતે 
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23. રાણા પ્રતાપસાગર અણવુવદ્યતુ મથક કયા 
આવેલ ુછે? 

=>. રાજસ્થાનના કોટા પાસે 

 

24. કલ્પકમ અણવુવદ્યતુ મથક કયા આવેલ ુછે? 

=>.  તવમલનાડુમાાં 
 

25. ઉતરપ્રદેશમાાં ક્યુાં અણવુવદ્યતુ મથક આવેલુાં છે? 

=>. નરોરા 
 

26. ગજુરાતમાાં ક્યુાં અણવુવદ્યતુ મથક આવેલ ુછે? 

=>. કાકરાપાર,સરુત પાસે 
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27. કૌગા અણવુવદ્યતુ મથક કયા રાજ્યમાાં આવેલ ુ

છે? 

=>. કણાચટક માાં 
 

28. રાવતભાટા અણવુવદ્યતુ મથક કયા આવેલ ુછે? 

=>. રાજસ્થાનમાાં 
 

29. ગજુરાતમાાં કયાાં હવેી વોટર પ્લાન્દ્ટ સ્થાપવામાાં 
આવ્યો છે? 

=>. િડોદરા 
 

  

                                                                   લી.. 
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                                                     Ramesh Rathod 

                                                    📲 7046218518 
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