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PSI and Constable Exam Paper With Answer – 15 

1)  વિશ્વન ું સૌથી મોટ ું પમ્પિંગ સ્ટેશન ક્યું આિેલ ું છે ? 

A. હજીરય 
B. દહજે 

C. લખપત 

D. રયજકોટ 

2) ‘દદલ્લી સ્તર’નય ખડકો ગ જરયતમયું સૌથી િધ  ક્યું મળી આિે છે ? 

A. જૂનયગઢ 

B. બનયસકયુંઠય 
C. કચ્છ 

D. ભયિનગર 

3) કચ્છનો સૌથી ઊંચો ડ ુંગર કયો છે ? 

A. કયળો 

B. ધીર્ણોધર 

C. રતનયલ 

D. સ થરી 

4) નીચેનયમયુંથી કઈ નદી સયબરમતીની િૌઠય આગળની સપ્ત સુંગમની નદી 
નથી ? 

A. ખયરી 
B. શેઢી 
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C. લીંબડી ભોગયિો 
D. હયથમતી 

5) ગ જરયતમયું સૌથી િધ  ખેતી હઠેળ જમીન કયય જજલ્લયમયું આિેલી છે ? 

A. કચ્છ 

B. ખેડય 

C. બનયસકયુંઠય 
D. મહસેયર્ણય 

6) ગ જરયતમયું કયય સ્થળે ડયુંગરની ફોતરીમયું કયગળ બનિિયમયું કયરખયનયું 
આિેલયું છે ? 

A. અમદયિયદમયું 

B. સ રત 

C. A અને B બુંને 

D. ગ જરયતમયું ઓછું કોઈ ખરયખયન ું નથી. 

7) ગ જરયત ફૂલોનય ઉત્પયદનમયું કય ું સ્થયન ધરયિે છે ? 

A. સયતમ ું 

B. બયરમ ું 
C. નિમ ું 
D. દસમ ું 

8) ગ જરયતમયું ક લ કેટલયું પ્રકયરનય જ ુંગલો જોિય મળે છે ? 

A. ત્રર્ણ 

B. પયુંચ 

C. ચયર 
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D. છ 

9) ગ જરતમયું ચીપબોડડ  મયટે કય ું કેંદ્ર જાર્ણીત ું છે ? 

A. બીલીમોરય 
B. ઉધનય 
C. રયજપીપળય 

D. એકપર્ણ નહીં 
10) ગ જરયતમયું ક લ કેટલયું અભયયરણ્ય અને નેશનલ પયકડ  આિેલયું છે ? 

A. 20 અભયયરણ્ય અને 4 નેશનલ પયકડ  
B. 23 અભયયરણ્ય અને 5 નેશનલ પયકડ  
C. 23 અભયયરણ્ય અને 4 નેશનલ પયકડ  

D. 22 અભયયરણ્ય અને 4 નેશનલ પયકડ  
11) મધન ું મ ખ્ય ઘટક કય ું છે ? 

A. ગ્લ કોઝ  

B. સ ક્રોઝ 

C. મયલ્ટોઝ  

D. ફ્રુક્ટોઝ 

12) કયય તયપમયને સેલ્લ્સયસ અને ફેરનદહટ એક સરખો અંક બતયિે છે ? 

A. – 40 દડગ્રી 

B. 0 દડગ્રી  
C. 272 દડગ્રી  
D. 97.4 દડગ્રી  

13) અન િયજ્ઞયનનો પ્રયરુંભ કયય િૈજ્ઞયવનકથી થયો ? 
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A. ડયલ્ટન  
B. મેડમ ક્યરૂી  

C. ન્યટૂન  
D. આઇન્સ્ટયઈન  

14) સબમરીનની રચનય કયય વસદ્યુંત આધયદરત કરિયમયું આિી છે ? 

A. આદકિમીડીઝનો વસદ્યુંત  
B. બનોલીનો વસદ્યુંત  

C. પયસ્કલનો વસદ્યુંત  
D. ન્યટૂનનો વસદ્યુંત  

15) સૌથી નરમ ખવનજ કય ું છે ? 

A. કોલસો  
B. પેટ્રોલલયમ  
C. હીરો  

D. ટયલ્ક 

16) િનસ્પવતનય કયય ભયગમયું પ્રકયશ સુંશ્લેષર્ણ દક્રયય થયય છે? 

A. ડયળીમયું  
B. પયુંદડયમયું  
C. થડમયું  

D. મળૂમયું  
17) રકતકર્ણોન ું આય ષ્ય કેટલય દદિસન ું હોય છે ? 

A. 120 

B. 140 
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C. 150 

D. 160 

18) પયર્ણીને શ દ્ કરિય મયટે કયય િયય નો ઉપયોગ કરયય છે ? 

A. ક્લોદરન  
B. ફલોદરન  

C. દહલલયમ 

D. વમથેન 

19) વસનેમય કયય વસદ્યુંત પર કયમ કરે છે ? 

A. પરયિતડનનો વનયમ  
B. િક્રીભિનનો વનયમ  

C. દ્રષ્ષ્ટ સયતત્યનો વનયમ  
D. ગવતનો વનયમ  

20) ફ્લોરયઈટ પ્રદૂષકની સૌથી િધયરે અસર શરીરનય કયય ભયગ ઉપર થયય છે ? 

A. મગજ  
B. હૃદય 

C. દયુંત  
D. મતૂ્રવપિંડ 

21) ડોકટરનય થમોમીટરની શોધ કોરે્ણ કરી હતી ? 

A. પયઉંલસન  
B. ફેરનહયઈટ  
C. મેકવમલન  

D. ફ્રેંકલીન  
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22) સયૂડગ્રહર્ણ ક્યરે થયય છે ? 

A. ચુંદ્ર, સયૂડ અને પથૃ્િીની િચ્ચે આિે ત્યયરે  

B. સયૂડ, ચ ુંદ્ર અને પથૃ્િીની િચ્ચે આિે ત્યયરે  
C. પથૃ્િી, ચ ુંદ્ર અને સયૂડની િચ્ચે આિે ત્યયરે  
D. સયૂડ, ચ ુંદ્ર અથિય પથૃ્િી એક સીધી લયઈનમયું ન હોય ત્યયરે  

23) રસોઈ બનયિિયમયું િપરયતો ગેસ મ ખ્યત્િે ................. છે. 
A. વમથેન  

B. કયબડન ડયયોક્સયઈડ 

C. કયબડન મોનોક્સયઈડ 

D. નયઈટ્રોજન અને ઓમક્સજન વમશ્રર્ણ 

24) કયો જાતીય રોગ છે ? 

A. ગોનોદરયય  
B. મેન્જાઈદટસ  

C. દડફથેદરયય 
D. ફયઈલેદરયય 

25) કપડય પર લયગેલ કયટનો દયગ શયનયથી હટયિી શકયય ? 

A. હયઈડ્રોજન પેરોકસયઇડ 

B. આલ્કોહોલ  

C. પેટ્રોલ  
D. કેરોસીન  

26) વત્રગ ર્ણી રસી કયય રોગનય લક્ષર્ણ મયટે નથી ? 

A. ટયઈફોઈડ 
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B. ધન િયડ  
C. ઉટયુંદટય ું  

D. દડફથેરીયય  
27) રક્તનય અભ્યયસને શ ું કહિેયય છે ? 

A. એલોપથી  

B. દહમેટોલોજી 

C. હપીટોલોજી  

D. હયઈજીન  
28) ભયરતમયું રુંગીન ટી.િી.ની શરૂઆત ક્યરથી થઈ ? 

A. ઈ.સ. 1982 

B. ઈ.સ. 1980 

C. ઈ.સ. 1975 

D. ઈ.સ. 1984 

29) કય ું રયજ્ય નદીઓન ું વપયર ગર્ણયય છે ? 

A. મધ્યપ્રદેશ  

B. ઉત્તરયખુંડ  
C. લબહયર  
D. ઉત્તરપ્રદેશ  

30) ત તીકોરન બુંદર ક્યું રયજ્યમયું છે ? 

A. પવિમ બુંગયળ  
B. તવમલનયડ   

C. ઓદરસ્સય  
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D. કેરળ  
31) કઈ નદી ‘બ ુંગયળનો શોક’ તરીકે ઓળખયય છે ? 

A. દયમોદર  
B. હ ગલી  
C. કોસી  

D. સોન  
32) કય ું જોડક ું ખોટ ું છે ? 

A. રયજઘયટ – ગયુંધીજી  
B. વિજય ઘયટ – લયલ બહયદ ર શયસ્ત્રી  
C. અભય ઘયટ – મોરયરજી દેસયઈ  

D. િીરભવૂમ – ઈષ્ન્દરય ગયુંધી 
33) ગ જરયતમયું સૌથી િધ  ખવનજતેલ કયયરે અને કયય સ્થળેથી મળી આવય ું ? 

A. 1893 – લરેૂ્ણજ 

B. 1858 – લરેૂ્ણજ 

C. 1958 – લરેૂ્ણજ 

D. 1958 - આર્ણુંદ  
34) સરદયર સરોિર બુંધનય ક લ કેટલયું દરિયજા છે ? 

A. 25 

B. 20 

C. 30 

D. 27 

35) ભયરતની પ્રથમ અણ ભઠ્ઠી કઈ છે ? 
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A. ધ્ર િ  
B. અપ્સરય  

C. મયલલની  
D. પલૂર્ણિમય  

36) સહયયદ્રી પિડતો ભયરતનય કયય રયજ્યમયું છે ? 

A. કર્ણયડટક  
B. તવમલનયડ   

C. ઓદરસ્સય  
D. મહયરયષ્ટ્ર  

37) લક્ષદ્વિપ કેન્દ્રશયવસત પ્રદેશન ું પયટનગર કય ું છે ? 

A. પોટડબ્લેયર  
B. કિયરતી  
C. સેલિયસ  

D. આંદયમયન  
38) કયય શહરેને સરોિરન ું શહરે કહ ેછે ? 

A. શ્રીનગર  
B. ગોિય  
C. ઉદયપ ર  

D. જયપ ર  
39) ભયરતમયું સૌથી િધયરે ગયઢ િનોન ું કે્ષત્ર કયય રયજ્યમયું છે ? 

A. અર ર્ણયચલ પ્રદેશ  

B. હદરયયર્ણય  
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C. મહયરષ્ટ્ર  
D. ઓદડસય  

40) ગ જરયતની આંતરરયષ્ટ્રીય જમીન સીમય કેટલય દક.મી. લયુંબી છે ? 

A. 572 દક.મી. 
B. 512 દક.મી. 

C. 542 દક.મી. 
D. 562 દક.મી. 

41) ધરોઈ ડેમ કયય જજલ્લયમયું આિેલ છે ? 

A. મહસેયર્ણય  
B. અમદયિયદ  

C. િડોદરય  
D. ખેડય  

42) સમગ્ર વિશ્વમયું ગ જરયત વસિયઈ કઈ જગ્યયએથી ફ્લોરસ્પયર મળે છે ? 

A. ડેન્મયકડ   
B. દફનલેન્ડ  

C. સ્િીડન  
D. ગ્રીનલેન્ડ  

43) ‘પ્લયષ્સ્ટક ઉદ્યોગ’ન ું મ ખ્ય શહરે કય ું છે ? 

A. અમદયિયદ  
B. જામનગર  
C. િડોદરય  

D. સ રત  
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44) ગ જરયતની પવિમે કયો સમ દ્ર છે ? 

A. ભયરતીય ઉપસયગર  

B. અરબી સમ દ્ર  
C. એન્ટલયષ્ન્ટક  
D. પ્રશયુંત મહયસયગર  

45) ગ જરયતમયું નીચેનયમયુંથી કયય સ્થળેથી ગરમ પયર્ણીનય ઝરય નથી ? 

A. લસ ન્દ્રય  

B. ટ િય 
C. ઉનયઈ  
D. સોનગઢ  

46) ગ જરયત કો્ય વનકેશન એન્ડ ઈલેક્ટ્રોવનક્સ લલવમટેડન ું એકમ ક્યું આિેલ ું છે ? 

A. અમદયિયદ  
B. ગયુંધીનગર  

C. રયજકોટ  
D. સ રત 

47) જૂનયગઢમયું દયતયરનયું ડ ુંગર ઉપર કોની દરગયહ છે ? 

A. ઈમયમશયહ  
B. હસનપીર  

C. જવમલયશયપીર  
D. ઈસયપીર  

48) ગ જરયતમયું 1939મયું સૌપ્રથમ રેદડયો કેન્દ્ર કયય શહરેમયું શરૂ થય ું હત  ું ? 

A. અમદયિયદ  
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B. નદડયયદ  
C. રયજકોટ  

D. િડોદર 

49) સેસન્સ જજની વનમણકૂ ................... . 
A. રયજ્યપયલ કરે છે.  

B. હયઈકોટડ  કરે છે.  
C. રયષ્ટ્રપવત કરે છે.  

D. સ વપ્રમ કોટડ  કરે છે.  
50) ભયરતીય બુંધયરર્ણની કઈ કલમ મ જબ રયષ્ટ્રપવત અને રયજ્યોનય રયજ્યપયલને 

દીિયની અને ફોજદયરી કયયડિયહી મયુંથી મ મક્ત આપિયમયું આિી છે ? 

A. કલમ – 361 
B. કલમ – 356 

C. કલમ – 387 

D. કલમ – 252 

51) કો્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓદડટર જનરલ કયયરે સેિયવનવતૃ થયય છે ? 

A. 62 િષડ  
B. 58 િષડ  
C. 65 િષડ  

D. 60 િષડ 
52) નીચેનય પૈકી કયો વિષય સહિતી યયદીમયું સમયવિષ્ટ નથી ? 

A. િસ્તીવનયુંત્રર્ણ અને ક ટ ુંબ વનયોજન  

B. ખેતીની જમીન વસિયયની વમલકતન ું હસ્તયુંતરર્ણ 
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C. િડી અદયલતનય અવધકયરીઓ અને નોકરો  
D. પ્રયર્ણીઓ તરફની ક્રૂરતયન ું વનિયરર્ણ  

53) બુંધયરર્ણની કલમ – 356 નો ઉપયોગ 1959મયું કયય રયજ્યમયું થયો હતો ? 

A. જ્મ -કયશ્મીર  
B. ઉત્તરપ્રદેશ  

C. કેરળ  
D. મ ુંબઈ  

54) મહયલભયોગ પદ્વત નીચેનયમયુંથી કોને લયગ  પડતી નથી ? 

A. ઉપરયષ્ટ્રપવત  
B. રયષ્ટ્રપવત  

C. િડયપ્રધયન  
D. સ વપ્રમ કોટડનય ચીફ જષ્સ્ટસ  

55) બુંધયરર્ણમયું દશમ ું પદરવશષ્ટ શેનય મયટે છે ? 

A. સમયનતયનય હક્ક મયટે  
B. પક્ષપલટય વિરોધી કયયદય મયટે  

C. સમયજિયદ મયટે  
D. લબનસયુંપ્રદયવયક મયટે  

56) 47મો બુંધયરર્ણીય સ ધયરો શેને લયગતો છે ? 

A. વિશેષયધીકયરને લગતો  
B. જમીન સ ધયરયને લગતો 
C. વમલકતનય અવધકયરને લગતો  

D. પુંચયયતી રયજને લગતો  
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57) રયજ્યભયષય અંગે કઈ કલમોમયું જોગિયઈ છે ? 

A. 343 થી 351   

B. 352 થી 246  
C. 324 થી 329 

D. 243 થી 246  

58) કયય અન ચ્છેદ િયરય છત્તીસગઢને રયજ્ય તરીકે દરજ્જો આપિયમયું આવયો ? 

A. અન . 370 

B. અન . 371  
C. અન . 350 

D. અન . 170 

59) નીચેનયમયુંથી કયય કેન્્શયવસત પ્રદેશમયું અલગ િડી અદયલત છે ? 

A. દીિ-દમર્ણ  
B. પોંડીચેરી  

C. દદલ્હી  
D. દયદરયનગર હિેલી  

60) રયષ્ટ્રપવત ક્યરથી પયુંચ િષડ સ ધી પોતયનય હોદ્દય પર રહ ેછે ? 

A. ચ ૂુંટયયયની તયરીખથી  
B. પોતયન ું પદગ્રહર્ણ કરે તે તયરીખથી  

C. ચ ૂુંટર્ણી જાહરે થયય તે તયરીખથી  
D. એક પર્ણ નહીં. 

61) પ્રવસદ્ ગ્રુંથ ‘Hindu view of life’ના લેખક કોર્ણ છે ? 

A. રિીન્દ્રનયથ ટયગોર  
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B. ડૉ.એસ.રયધયકૃષ્ર્ણન 

C. લચત્તરુંજન દયસ  

D. દયદય ધમયડવધકયરી  
62) તમયક નો પયક ભયરતમયું દયખલ કરનયર પ્રજા કઈ હતી ? 

A. પોટ ડગીઝ 

B. અંગે્રજ  
C. ફ્રેન્સ  

D. ચીની  
63) બૌધ સયદહત્ય ....................ભયષયમયું રચયય ું છે ? 

A. પ્રયકૃત  

B. સુંસ્કૃત  
C. પયલી  
D. મયગધી  

64) ગ જરયત િનયડક્ય લર સોસયયટીની વયિસ્થયપક સવમવતમયું સ્થયન મેળિનયર 
સૌપ્રથમ ગ જરયતી કોર્ણ હત ું ? 

A. મગનલયલ િખતચુંદ શેઠ  
B. દલપતરયમ ડયહ્યયભયઈ  
C. ભોગીલયલ પ્રયર્ણિલ્લભદયસ  

D. ભોળયનયથ સયરયભયઈ 

65) ભૈરિ કયય સ ુંપ્રદયયનય આરયધ્ય દેિ છે ? 

A. શૈિ  

B. વિષ્ણ   
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C. નયગય  
D. કયપયલલક 

66) અકબરે ગ જરયત વિજયની યયદમયું શેન ું વનમયડર્ણ કય ું ? 

A. લયલ દકલો  
B. બ લ ુંદ દરિયજા  

C. જામય મમસ્જદ  
D. ક ત  બવમનયર 

67) પરૂ્ણડ  સ્િરયજનો  દરિ પસયર થયો તે અવધિેશનમયું કોંગે્રસનય પ્રમ ખ કોર્ણ 
હતય ? 

A. જિયહરલયલ નહરે   

B. સરદયર પટેલ  
C. ગયુંધીજી  
D. સ ભયસચુંદ્ર બોઝ 

68) કઈ ગ જરયતી નિલકથય 1857નય સ ુંગ્રયમનય અન સ ુંધયનમયું લખી હતી ? 

A. દદવયચક્ષ   

B. ગ્રયમલક્ષ્મી  
C. ગ જરયતનો નયથ  
D. ભયરેલો અમગ્ન  

69) દહિંદ  વિધિય પ નલડગ્ન અવધવનયમ કયય િષે પસયર કરિયમયું આવયો ? 

A. ઈ.સ.1865  
B. ઈ.સ.1855  

C. ઈ.સ.1856  
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D. ઈ.સ.1860    
70) રયિી નદીનય દકનયરે બો્બન ું પરીક્ષર્ણ કરતયું કયય મહયન ક્રયુંવતકયરી શહીદ થયય 

હતય ? 

A. બટ કેશ્વર દત્ત  
B. ભગિતીચરર્ણ િોહરય  

C. રોશન વસિંહ  
D. રયજેન્દ્રનયથ લયદહડી  

71) અમદયિયદની વસવિલ હોમસ્પટલ કયય િષે શરૂ કરી હતી ? 

A. ઈ.સ. 1848 

B. ઈ.સ 1851 

C. ઈ.સ. 1858 

D. ઈ.સ. 1853 

72) ગ જરયતમયું મ મસ્લમ સત્તય કોરે્ણ સ્થયપી હતી ? 

A. અલપખયન  
B. અસબલ્લયખયન  

C. નિયબ લ્લયખયન  
D. સલીમ લ્લયખયન  

73) અમદયિયદમયું સ રેન્દ્રનયથ બેનજીનય અધ્યક્ષપદે કોંગે્રસન ું અવધિેશન કઈ 

સયલમયું ભરયય ું હત  ું ? 

A. 1905 

B. 1910 

C. 1920 
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D. 1902 

74) રયજ્યની સૌપ્રથમ ભમક્તનગર ઔદ્યોલગક િસયહત ક્યું સ્થપયઈ હતી ? 

A. રયજકોટ  
B. અંકલેશ્વર  
C. િડોદરય  

D. િયપી  
75) અમદયિયદને ધલૂળય ું શહરે તરીકે કોરે્ણ ઓળખયવય ું હત  ું ? 

A. હ મયય   
B. જહયુંગીર  
C. શયહજહયું  

D. અકબર  
76) 1857નય સ ુંગ્રયમમયું ઈડરન ું નેતતૃ્િ કોરે્ણ કય ું હત  ું ? 

A. મગનલયલ િયલર્ણયય  

B. ઠયકોર સરૂજકયલ  
C. રૂપ નયયક  

D. કેિળ નયયક  
77) સયબરમતી નદી ખુંભયતનય અખયતમયું કઈ ખયડીમયું સમ દ્રસ ુંગમ પયમે છે  ? 

A. િહરેયની ખયડીમયું 

B. કોપલીની ખયડીમયું 
C. સોમયરયની ખયડીમયું 
D. ધોળકયની ખયડીમયું 

78)  ‘નિનીત- સમપડર્ણ’ સયમવયક કઈ સુંસ્થય પ્રકયવશત કરે છે ? 
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A. નમડદ સયદહત્યસભય 
B. ભયરતીય વિદ્યયભિન  

C. સયદહત્ય સુંસદ  
D. ગ જરયત િનયડક્ય લયર સોસયયટી  

79) નયરયયર્ણ હમેચુંદ્ર ેપોતયની આત્મકથય કયય નયમે લખી છે ? 

A. મયરી હકીકત  
B. હ ું પોતે  

C. આત્મવનમજજન  
D. અડધે રસ્તે સીધયું ચઢયર્ણ  

80) ‘કેિદડયયનો કયુંટો’ નિલકથયનય લેખક કોર્ણ છે ? 

A. ઈશ્વર પેટલીકર  
B. પીતયુંબર પટેલ  
C. રયજેન્દ્ર શયહ  

D. પન્નયલયલ પટેલ  
81) રયિજી પટેલે એકમયત્ર કયવયસુંગ્રહ કયો આપ્યો છે ? 

A. અંગત  
B. અશ્ર ઘર  
C. બયરી બહયર  

D. રયનેરી 
82) IPL – 9મયું સૌથી િધ  છગ્ગય કયય ખેલયડીએ કયયડ ? 

A. વિરયટ કોહલી  

B. દક્રસ ગેઈલ  
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C. ડેવિડ િોનડર 

D. ગૌતમ ગુંભીર  

83) દરયો ઓલમ્પક મયટે ક્િોલલફયઈડ થનયરી મદહલય ખેલયડી બબીતય ક મયરી કઈ 
રમત સયથે સ ુંકળયયેલી છે ? 

A. બેડવમન્ટન  

B. એથ્લેદટક 

C. ક શ્તી 

D. વનશયનેબયજી  
84) એવશયયન ું સૌથી મોટ ું વિન્ડફયમડ ગ જરયતમયું કયય સ્થળેથી આિેલ ું છે ? 

A. ઓખય 

B. મયુંડિી 
C. લયુંબય 
D. િરિયળય 

85) જો મદહનયની નિમી તયરીખે રવિિયરનો આગળનો દદિસ આિતો હોય તો 
મદહનયની પ્રથમ તયરીખે કયો દદિસ હશે ? 

A. શવનિયર  
B. રવિિયર  
C. સોમિયર  

D. શ ક્રિયર 

86) સોસયયટીનય 100  મકયનોને 1 થી 100 સ ધી ન ુંબર આપિયમયું આિે તો 1 નો 
ઉપયોગ કેટલી િયર થશે ? 

A. 20 



 
 

અમારી તમામ અપડેટ તમારા વોટ્સએપ નંબર પર મેળવવા માટે 9722210596 પર job લખી મેસેજ કરો 

21 

B. 21 
C. 22 

D. 19 

87) ઈરયક : દદનયર : : ઈન્ડોનેવશયય : ...................... 
A. રૂવપયો  

B. દરઆલ  
C. લીરય  

D. ટકય 
88) 2, 7, 14, 23, 34, .......... 

A. 46 

B. 49 

C. 47 

D. 71 

89) ‘વદૃ્ મયર્ણસનો પ ત્ર એ મયરય પ ત્રનો કયકો થયય’ તો વદૃ્ મયર્ણસ મયરે શ ું થયય ? 

A. કયકય 

B. વપતય 
C. દયદય 
D. ભયઈ  

90) એક સયડીને સકૂયતયું 10 વમવનટ લયગે છે તો આિી 20 સયડીને સકૂયતયું કેટલી 
વમવનટ લયગશે ? 

A. 10 

B. 20 
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C. 100 

D. 200 

91) ખનૂ સયથે ધયડનય ગ નયમયું કઈ કલમ હઠેળ કયયડિયહી કરિયમયું આિે છે ? 

A. 392 

B. ૩85 

C. 344 

D. ૩96 

92) ભયરતીય દુંડસ ુંદહતયની જોગિયઈ ઈ.સ................મયું કરિયમયું આિી છે ? 

A. 1850 

B. 1950 

C. 1860 

D. 1925 

93) ગ નયમયું મદદગીરી કઈ રીતે થઈ શકે છે ? 

A. ઉશ્કેરર્ણીથી  
B. કયિતર ું રચીને  

C. સહયય કરીને  
D. ઉપરનય તમયમ 

94) ગ નયનો  પ રયિો નષ્ટ કરિય મયટે આરોપી સયમે કઈ કલમ હઠેળ કયયડિયહી 

થયય છે ? 

A. 260 

B. 212 

C. 295 
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D. 201 
95) I.P.Cની કલમ – 24મયું ................ની વયયખ્યય કરિયમયું આિી છે ? 

A. સદોષ લયભ અને હયવન  
B. બદદયનતથી  
C. કપટપિૂડક  

D. ગેરકયયદે લયભ  
96) કઈ વયમક્ત ફોજદયરી ધયરયને આધીન છે ? 

A. રયષ્ટ્રપવત  
B. રયજદૂત  
C. રયજ્યપયલ  

D. એકપર્ણ નહીં  
97) નીચેનયમયુંથી કય ું જોડક ું ખોટ ું છે ? 

A. ખનૂ – કલમ – 302 

B. રયજ્ય વિર દ્ લડયઈ જાહરે કરિી કલમ – 121 
C. ખનૂ સદહત ધયડ – કલમ – 396 

D. થયેલય બળિયમયું મદદગીરી કલમ – 133 

98) નીચેનયમયુંથી કયો દસ્તયિેજ નથી ? 

A. આંકડય  

B. અક્ષર  
C. લચહનો  
D. મૌલખક વનિેદન 

99) સ્િીકૃત હકીકતો .......... 
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A. સયલબત કરિી પડશે  
B. સયલબત થયેલી છે.  

C. વિિેકયધીન છે.  
D. સ્િતુંત્ર છે.  

100) લગ્ન પછી કેટલયું િષડ સ ધી સ્ત્રીએ કરેલ આત્મહત્યય મયટે દ ષ્પે્રરર્ણ અંગે 

જોગિયઈ કેટલી છે ? 

A. 7 િષડ  

B. 10 િષડ  
C. 20 િષડ  
D. 30 િષડ  

 


