
NO QUESTION ANSWER

1151 ચીભનીની દીલારભાાં ાણી યક્ષક સ્તય ફનાલલાભાાં કઈ ધાતુનો ઉમમોગ થામ છે ? રેડનો

1152 વલવકયણો વાભે યક્ષણ ભેલલા કઈ ધાતુનો ઉમમોગ થામ છે ? રેડનો

1153 ુથ્લીની આવાવ આલેરા લામુઓના  આલયણને ળુાં કશે છે ? લાતાલયણ

1154 ફોક્વાઈટ કઈ ધાતુની કાચી જભીન છે ? એલ્મુવભવનમભ

1155 વત  કઈ કઈ ધાતુનુાં વભશ્્રણ છે ? તાાંફ ુઅને ઝીાંક

1156 ઇરેક્ટર ીક લામયને યણે કયલા કઈ ધાતુઓનુાં વભશ્્રણ લાઓય ેછે ? રેડ અને ટીનનુાં

1157 સ્ટીર કઈ ધાટીઓનુાં વભશ્્રણ છે ? આમયન અને કાફયન

1158 કાાંવુાં કઈ ધાતુઓનુાં વભશ્્રણ છે ? કોય  અને ટીન

1159 વીનાની ળુદ્રતા કમા એકભભાાં યજૂ કયલાભાાં આલે છે ? કેયટે

1160 ળુદ્ર વોનુાં કેટરા કેયટેનુાં શોમ છે ? 24

1161 ળુદ્ર વોનાભાાં કઈ ધાતુ ઉભેયલાથી વોનાની ભજફૂતાઈ લધે છે ? તાાંફ ુઅથલા ચાાંદી

1162 આના દેળભાાં વાભાન્મ યીત ેઆબૂણો કેટરા કેયટે વોનાના ફનેરા શોમ છે ? 22

1163 કઈ અધાતુ કઠણ શોમ છે ? શીયો

1164 કઈ અધાતુ વલધુત અલાશક શોમ છે ? ગ્રેપાઇટ

1165 શાઈડર ોજનની ળોધ કમા લૈજ્ઞાવનક  કયી શતી અને ક્યાય ે? 1766 ભાાં  શેની  કેલેવન્ડળે

1166 આલતય કોષ્ટ્કક્ભા પ્રથભ   ક્રભે તત્લ છે ? શાઈડર ોજન

1167 એભોવનમાનુાં ઉત્ાદન કઈ  દ્રવતથી  થામ છે ? શેફય દ્ધવતથી

1168 કઈ અધાતુનો ઉમોગ ચાભડીના  યોગભાાં ચેનાળક અને પૂગનાળક તયીકે થામ છે ? વલ્પયનો

1169 યફયનુાં લેલ્કેનાઇઝેળ કયલા ભાટે કઈ ધાતુ લયામ છે ? વલ્પય

1170 પોનો યવ ,જાભ  અને પરોની વુકલણીભાાં વપ્રઝયલેવટવ્વ  તયીકે કઈ અધાતુ લયામ છે ? વલ્પય ડામોક્વાઈડ

1171 કોને યવામણનો યાજા કશેલાભા આલે છે ? સ્લ્્મુવયક એવવડને

1172 ીટ પ્રકાયના ખનીજ કોરવાભા કુર કેટરા ટકા કાફયન શોમ છે ? 28%

1173 ખનીજ કોરવાના કમા પ્રકાયને 'કાચો કોરવો ' ણ કશે છે ? ીટ

1174 વરગ્નાઈટભાાં કેટરા ટકા કાફયન શોમ છે ? 28  થી 30%

1175 વફટુભીન કોરવાભા કેટરા ટકા  કાફયન શોમ છે ? 78 થી 86%

1176 ખનીજ કોરવાનુાં વયક્વ સ્લરૂ  કમુાં ? એન્રેવાઇટ

1177 એન્રેવાઇટ ભાાં કેટરા ટકા કાફયન શોમ છે ? 94 થી 98%

1178 કોરવાનો કમો પ્રકાય  વૌથી  ઉતભ ગણામ છે ? એન્રેવાઇટ

1179 કોકભાાં કાફયનનુાં પ્રભાણ કેટરા ટકા શોમ છે ? 80%

1180 કમા કમા લામુઓના વભશ્રણને  જલામુ કશે છે ?

કાફયન ભોનોક્વાઈડ અને 

શાઈડર ોજન

1181 વલશ્વભાાં તેરનો વૌપ્રથભ કૂલો કમાાં અને ક્યાય ેખોદામો ?

તા. 27/08/1859 ના યોજ 

વટટુવવલરેભાાં

1182 કુદયતી લામુભાાં ભુખ્મત્લે કમો લામુ શોમ છે ? વભથેન



1183 વાભાન્મ યીત ેેટર ોવરમભ  કેલા ખડકોભાાં વાયકાભ કયલાથી ભે છે ? જકૃત ખડકોભાાં

1184 એળેમાનો  વૌ પ્રથભ તેરનો કૂલો કમાાં દેળભાાં ખોદલાભાાં આવ્મો ? બાયત

1185 બાયતભાાં કમાાં અને ક્યાય ેતેરનો કૂલો ખોદલાભાાં આવ્મો શતો ?

તા. 26/08/1867 , આવાભન  

ડીફુગઢ  ાવે ભાકુઅભ  સ્થે

1186 બાયતભાાં તેરકે્ષત્રોની ળોધ ભાટે કમાાં ાંચની યચના કયલાભાાં આલી છે ? તેર અને કુદયતી લામુાંચ

1187 તેર અને લામુ  ાંચ શાર કમાાં નાભે ઓખામ છે ?

આઇર એન્ડ નેચયર ગેવ  

કોેવયવન વરવભટેડ

1188 પે્રટર ોવરમભ કેલા  યાંગનુાં તૈરી પ્રલાશી છે ? ધેયા બૂખયા અથલા કાા

1189 અાંકરેસ્વ્મયભાથી  નીકતુાં ખનીજતેર કેલા પ્રકાયનુાં છે ? ેયવપન શાઈડર ોકાફયન પ્રકાયનુાં

1190 ખનીજતેરભાાં ળેની શાજયી ખૂફ જ નુકવાનકતાય શોમ છે ? વલ્પય  વાંમોજ નોની

1191 યસ્તા ફનાલાલા ળેનો ઉમોગ થામ છે ? આસ્પાલ્ટ (ડાભય )

1192 ેટર ોવરમભ વાથે ભી આલતા લામુને ળુાં કશે છે? કુદયતીલામુાં

1193 ગજુયાતનાાં કમા થભયર ાલય સ્ટેળનભાાં કુદયતી લામુનોફતણ તયીકે ઉમોગ થામ છે? ધુલાયણ

1194 LPG ભાાં ભુખ્મ ઘટક ક્યો શોમ છે? બ્મુટેન

1195 LPG એ ક્યાાં લામુઓનુાં પ્રલાશી કૃત વભશ્રણ છે? બ્મુટેન, પ્રોેન અને બ્મુટીન

1196 LPG ભાાં ખયાફ દુગયધ ભાયતો ક્યો લામુ શોમ છે? ઇથાઈર ભયકેપ્ટન

1197 CNG એ ક્યાાં લામુઓનુાં વભશ્રણ છે? વભથેન,ઇથેન અને પ્રોેન

1198 ઈાં ગ્રેંડની કઈ કાંની એ વૌ પ્રથભ 1933ભાાં ોવરમન ફનાલેરુાં ? ICI 

1199 કોરવાના રૂાાંતયની પ્રાથવભક અલસ્થા કઈ શોમ  છે  ? ીટ

1200 કમાાં પ્રકાયનો કોરવો વગ ેત્માય ેધુભાડો ઉત્તન થતો નથી ? એન્રેવાઇટ


