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PSI and Constable Exam Paper With Answer – 1� 

1) �ધાનમ�ંીના સ�ચવ તર�ક� નીચેનામાથંી કોને િન��ુત કરવામા ંઆ�યા ? 

A. ભા�કર  !ુબે 

B. અમરિસ$હ 

C. �શાતં 'ુમાર 

D. આમાથંી કોઈ નહ)  

2) નીચેનામાથંી કોને ‘ભારત +ષૂણ કિવતા /રુ�કાર – 2016’ માટ� પસદં 

કરવામા ંઆ�યા ? 

A. 9ઝુાતા રોય 

B. ;ભુમ<ી 

C. િનશા સહજપાલ 

D. નયનતારા િસ$હ 

3) માઈ?ોસો@ટ ઇBCડયાના અEયF તર�ક� નીચેનામંાથંી કોની િન�Gુ�ત કરવામા ં

આવી ? 

A. �િતભા િસ$હ 

B. અનતં માહ�Hર� 

C. �શાતં 'ુમાર 

D. આમાથંી કોઈ નહ) 

4) ભારતીય મIહલા Iકક�ટ ટ�મના વાઈસ ક�Jટન હરમીન�ીત કૌર 

નીચેનામાથંી કયા દ�શની ‘મIહલા બીગ બશે ટ� – 20 લીગ’મા ંજોડાનાર 

પહ�લી ભારતીય I?ક�ટર બની ? 

A. ઓ�N��લયા  
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B. પાIક�તાન 

C. OPલેCડ 

D. આમાથંી કોઈ નહ) 

5) નીચેનામાથંી કયા વાવાઝોડાને કારણે ચીનના દાપQગ પેિનC9લુા નRક 

STુગડોનમા ં+�ૂખલન થ�ુ ં? 

A. ક�નો 

B. ડ�નો 

C. નીડા 

D. અIરડા 

6) નીચેનામાથંી કઈ ભારતીય Vળૂની લ�ેખકાન ે‘પેન/હ�મ NાCસલેશન ફડં Zાટં 

– 2016’ /રુ�કારથી સCમાિનત કરવામા ંઆ�યા ? 

A. અિનતા દ�સાઈ 

B. અ[ધંતી રોય 

C. \]પા લાIહડ� 

D. અનીતા ગોપાલન 

7) ‘વ!ડ̂ O_Pલશેસ’નો આરંભ કરનાર કયા ભારતીય – અમIેરક� �ોફ�સર`ુ ં

તાaતરમા ંજ િનધન થ�ુ ં? 

A. bજ બી કાચcુ 

B. દ�વેCd ફડણવીસ 

C. આર ગોપાલચdંન 

D. લોક�શ 'ુમાર પતં 

8) /�ુતક ‘આર ડ� બમિ̂નયા : પચંમેમોયસ^’ના લેખક કોણ છે ? 

A. એસ.એસ.નાગપાલ 
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B. ચૈતCય પjુકોણ 

C. 'ુમાર ગૌરવ 

D. અRત �કાશ 

9) રમત ગમત મ�ંી િવજય ગોયલ kારા Iદ!લીમા ંકયા �થળ પર ‘વોલ ઓફ 

િવશેજ’ નામના અ�ભયાનનો �ારંભ કરવામા ંઆ�યો ? 

A. લાલ Iક!લા પર 

B. લોlસ ટ�]પલ 

C. 'ુmબુ િમનાર 

D. ઇBCડયા ગેટ 

10) ઇ�લામાબાદમા ં૩ ઓગ�ટ 2016ના રોજ આયોoજત સાક̂ દ�શોના 

સમંેલનમા ંભારત`ુ ં�િતિનધpવ નીચેનામાથંી કોણે ક�ુq ? 

A. નાણામ�ંી અ[ણ aટલી 

B. ર�લવે મ�ંી 9રુ�શ �+ ુ

C. ક�Cdીય Sહૃ રાજનાથિસ$હ 

D. �વાસન મ�ંી મહ�શ શમા̂ 

11) યોPય જોડ'ંુ જોડો. 

(A)                                (B) 

A. સૌથી વw ુઉપZહવાળો Zહ                (Scુુ) 

B. સૌCદયન̂ો દ�વ                             (શિન) 

C. સૌથી વw ુચમકતો તારો                  (સાઈરસ) 

D. /yૃવીથી સૌથી zનો Zહ                   (નેJ{�નુ) 

                                             (;?ુ) 

(A)1,5,૩,4,     (B)2,5,૩,4     (C)1,2,૩,4     (D) 1,૩,5,4 
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12) િવ�તુ માટ�ની સૌથી 9વુાહક ધાm ુકઈ છે ? 

A. ચાદં�  

B. સો`ુ ં

C. તા�ં ુ

D. અ!�િુમિનયમ  

13) ચોક`ુ ંરસાય�ણક નામ ;ુ ંછે ? 

A. ક�_!શયમ હાઈ�ોકસાઈડ  

B. ક�_!શયમ કાબ�નટે  

C. ક�_!શયમ સ!ફ�ટ  

D. ક�_!શયમ હાઇ�ોઈટ 

14) નીચેનામાથંી ક�ુ ંજોડ'ંુ ખો�ંુ છે ? 

A. Rવા�ુ ંિવ�ાનના િપતા - રોબટ̂ કોચ  

B. આ`વુિંશ�તાના િપતા - R.a.મેCડલ 

C. �ણૂ િવ�ાનના િપતા - વટ̂ન વેયર  

D. વન�પિત શા�ન િપતા - �ઇૂપા�ર 

15) મ`�ુયની ખોપડ�મા ં'ુલ ક�ટલા ંહાડકા આવલેા ંહોય છે ? 

A. 30 

B. 32 

C. 34 

D. 8 

16) બળતણના દહન માટ� શાની હાજર� અિનવાય^ છે ? 

A. નાઈNોજન  

B. હાઈ�ોજન  
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C. ઓG�સજન  

D. કાબ̂ન ડાયો�સાઈડ  

17) એક નોIટકલ માઈલ બરાબર ક�ટલા ંIક.મી. ? 

A. 1.85 Iક.મી. 

B. 1.61 Iક.મી. 

C. 1.80 Iક.મી.. 

D. 1.91 Iક.મી. 

18) સૌથી ચમકતો તારો કયો છે ?  

A. 9યૂ^  

B. સાઈરસ  

C. �વુ 

D. �યાધ 

19) 'ુ�ઠ રોગમા ંશર�ર`ુ ંક�ુ ં�ગ �ભાિવત થાય છે ? 

A. ચામડ�  

B. ફ�ફસા ં

C. Tખ 

D. ગ�ં 

20) વEંયpવની ઊણપ માટ� ક�ુ ંિવટામીન જવાબદાર છે ? 

A. A 

B. E 

C. C 

D. K 

21) 'ૃિ�મ વરસાદ માટ� શાનો ઉપયોગ થાય છે ? 
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A. સોIડયમ આયોડાઈડ 

B. િસ!વર આયોડાઈડ 

C. ક�_!શયમ આયોડાઈડ 

D. સોIડયમ આયોડાઈડ 

22) ક�ુ ંજોડ'ંુ ખો�ંુ છે ? 

A. સાઇકલ - મCેડલે 

B. થમ�મીટર - ગેલે�લયો  

C. ડાપનેમા – માઈકલ ફ�રાડ� 

D. ચલ�ચ� - ટોમસ એડ�સન 

23) નીચેનામાથંી �ચાઈ માપવા માટ� શેનો ઉપયોગ થાય છે ? 

A. બેરોમીટર 

B. �લાનીમીટર 

C. અ!ટ�મીટર 

D. હાઈ�ોમીટર 

24) લોખડં શેમાથંી નીકળે છે ? 

A. હ�માટાઈટ  

B. ?ોપોલાઈટ 

C. અ�ૂરાઈટ  

D. લેિપડોલાઈટ 

25) છોડવાના કયા ભાગમાથંી હળદર મળે છે ? 

A. Vળૂમાથંી  

B. ડાળ�માથંી  

C. ફળમાથંી  
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D. �લમાથંી  

26) માઈકોલોR કયા િવષયના અ�યાસ માટ� કરવામા ંઆવ ેછે ? 

A. ખિનજ  

B. Eવિન 

C. ક�ટક  

D. �ગ અન ેતેનાથી થતા રોગ  

27) IહમોPલોબીન ;ુ ંછે ? 

A. �ોટ�ન  

B. કાબ�હાઈ��ટ 

C. ફ�ટ  

D. િવટાિમન  

28) ક�ુ ં�Pુમ ખો�ંુ જોડાયલે છે ? 

A. િ�/રુા – Sહુાવાટ�  

B. મ�ણ/રુ – ઈ]ફાલ  

C. નાગાલQડ – કોIહમા  

D. િમઝોરમ – ઐઝવાલ  

29) ભારત`ુ ંખારાપાણી`ુ ંમોટામા ંમો�ંુ સરોવર ક�ુ ંછે ? 

A. �લુર  

B. �ચ!કા  

C. ઢ�બર  

D. દાલ 

30) મહાકાલેHર અન ેઓમકાલેHર કયા રા યમા ંછે ? 

A. મEય�દ�શ  
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B. કણા̂ટક  

C. રાજ�થાન  

D. T¡�દ�શ  

31) દ�Fણ ભારત`ુ ંક�ુ ંશહ�ર ફટાકડા બનાવવા માટ� �િસ¢ છે ? 

A. િત[વનતં/રુમ 

B. કોચી  

C. િવશાખાપ£નમ 

D. િશવાકાશી  

32) પિ�મ Iદશામા ંવહ�તી નદ� કઈ છે ? 

A. રામગગંા  

B. નમ^દા  

C. ગોદાવર�  

D. ચબંલ  

33) ભારતમા ંવવાતા પાકોમા ંકયો પાક સૌથી વધાર� Fે�ફળમા ંવવાય છે ? 

A. મકાઈ  

B. મગફળ�  

C. ઘ¥  

D. ચોખા  

34) નીચેની નદ�ઓનો લબંાઈનો સાચો ઉતરતો ?મ કયો છે ? 

A. ¦§/�ુા, ગગંા, ગોદાવર�, નમ^દા  

B. ગગંા, ગોદાવર�, ¦§/�ુા, નમ^દા  

C. ¦§/�ુા, નમ^દા, ગોદાવર�, ગગંા  

D. ગગંા, ¦§/�ુા, ગોદાવર�, નમ^દા 
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35) ક�ુ ં�Pુમ સા¨ુ ંજોડાયેલ નથી ? 

A. બોમડ�લા – અ[ણાચલ �દ�શ  

B. ના©લુા – િસoªમ  

C. ભોરઘાટ – Iહમાચલ �દ�શ  

D. પાલઘાટ – ક�રળ  

36) કઈ પવત̂<ેણી મા� એક રા યમા ંફ�લાયેલી છે ? 

A. અરવ!લી  

B. સાત/ડુા  

C. અજતંા  

D. સહયાdી 

37) િવH`ુ ંસૌથી મો�ંુ ડ�!ટા 9ુદંરવન કયા રા યમા ંછે ? 

A. ઝારખડં  

B. ઓડ�સા  

C. પ.ંબગંાળ  

D. T¡�દ�શ  

38) કયા +ગૂોળવે«ાએ મહ� નદ� માટ� “મોફ�સ” શ®દનો �યોગ કય� ? 

A. ટોલેમી  

B. પેIરJ!સ  

C. �Nોબા  

D. એકપણ નહ)  

39) નીચેનામાથંી કઈ Sજુરાતમા ંઆવેલી ફો!ટ લાઈન નથી ? 

A. ક�]બે Zેબન ઝોન  

B. પિ�મ દIરયાકાઠંા ઝોન 
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C. ખભંાત ઝોન  

D. ડ���ન ઝોન  

40) “ધોળાવીરા” કયા ટા/મુા ંઆવેલ છે ? 

A. પ{છમ  

B. ખદ�ર  

C. બેલા 

D. ખાવડા  

41) બરડા ¯ુગંરનો સૌથી �¨ુ ંિશખર ક�ુ ંછે ? 

A. માથાસર  

B. સરકલા  

C. આભપરા  

D. કનારા  

42) નીચેનામાથંી કઈ જોડ ખોટ� છે ? 

નદ�           નદ� Iકનાર� આવેલ શહ�ર  

A. બનાસ             ડ�સા  

B. સર�વિત          િસ¢/રુ  

C. ઓરંગા            નવસાર�  

D. મ°ુડ�             સાબરમતી 

43) Sજુરાતમા ંસૌથી વw ુખારાશવાળ� જમીન કયા oજ!લામા ંજોવા મળે છે ? 

A. ક{છ  

B. બનાસકાઠંા 

C. �ૂનાગઢ  

D. ±મનગર  
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44) Sજુરાતમા ંસૌથી વw ુડાગંર`ુ ંઉpપાદન કયા oજ!લામા ંથાય છે ? 

A. ખેડા  

B. પચંમહાલ  

C. વલસાડ  

D. 9રુત  

45) Sજુરાતના 'ુલ ક�ટલા ંટકા િવ�તારોમા ંજગંલો આવેલા ંછે ? 

A. 10% 

B. 8% 

C. 12% 

D. 21% 

46) Sજુરાતમા ં કયા  �થળે  લાકડામાથંી ર�યોન બનાવતા કારખાના આવેલા ં

છે ? 

A. ઉધના  

B. વેરાવળ  

C. A અન ેB બનં ે 

D. એકપણ નહ)  

47) નીચેનામાથંી કઈ જોડ ખોટ� છે  

અભયાર³ય                            �થળ  

A. મહાગગંા પFી અભયાર³ય      ક!યાણ/રુ (દ�વ+િૂમ kારકા) 

B. પનીયા અભયાર³ય              ધાર� (અમર�લી) 

C. ગીર અભયાર³ય                 ઉના (�ુનાગઢ) 

D. રતનમહાલ ર)છ અભયાર³ય    લીમખેડા (દાહોદ) 

48) સમZ ભારતમા ંખા´ ક�િસન`ુ ંઉpપાદન કરતી એકમા� ડ�ર� કઈ છે ? 
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A. બનાસ  

B. સાબર  

C. jૂધ  સાગર  

D. અVલૂ  

49) Sજુરાતમા ંસૌથી વw ુિવ�તુઉ±̂ની /િૂતµ નીચેનામાથંી કયા િવ�તુ kારા 

કરવામા ંઆવે છે ? 

A. થમ^લ િવ�તુ  

B. જળ િવ�તુ  

C. અ� ુિવ�તુ  

D. સૌર ઉ±̂  

50) સામાCય િવધેયકન ે�વર સિમિતને કયાર� મોકલવામા ંઆવે છે ? 

A. �થમ વાચન દરિમયાન  

B. �ી± વાચન દરિમયાન  

C. બી± વાચન દરિમયાન  

D. કોઈપણ વાચન દરિમયાન  

51) બધંારણ સભાના સદ�યોમા ંકોનો સમાવેશ થતો નથી ? 

A. ગાધંીR  

B. મોહ]મદ અલી ઝીણા  

C. જય�કાશ નારાયણ  

D. ઉપરના બધાજ  

52) કયા અ`{ુછેદમા ં9િુ�મ કોટ̂ન ેપોત ેસભંળાવેલા ¨કુાદાની /નુિવµચારણાની 

સ«ા છે ? 

A. અ`{ુછેદ – 137  
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B. અ`{ુછેદ – 138 

C. અ`{ુછેદ – 136 

D. અ`{ુછેદ – 139 

53) આયોજન પચંના �થાને નીિત પચં ·ારથી અમલી બC�ુ ંછે ? 

A. 1 ±C�આુર� 2015 

B. 1 એિ�લ 2015 

C. 1 મ ે2015 

D. 1 એિ�લ 2014 

54) બધંારણની કઈ કલમમા ં�યવસાય વરેની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? 

A. અ`{ુછેદ 276  

B. અ`{ુછેદ 275 

C. અ`{ુછેદ 274  

D. અ`{ુછેદ 272 

55) સમવત¸ત�ંનો િવચાર કયા દ�શના બધંારણમાથંી લેવાયેલ છે ? 

A. જમ^ની  

B. રિશયા  

C. આયલQડ  

D. ક�નેડા  

56) ભારતમા ંઅpયાર 9ધુી ક�ટલી વખત નાણાક�ય કટોકટ� ±હ�ર થયલે છે ? 

A. 1 વખત  

B. 2 વખત  

C. ૩ વખત  

D. એક�ય વખત નહ) 
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57) બધંારણના કયા ભાગમા ંVળૂ+તૂ અિધકારો`ુ ંવણન̂ કરવામા ંઆ��ુ ંછે ? 

A. ભાગ 1  

B. ભાગ 2  

C. ભાગ ૩  

D. ભાગ 5 

58) લોકસભામા ંઅિવHાસ ��તાવ ર�ૂ કરવા ક�ટલા ંસાસંદો`ુ ંસમથન̂ 

અિનવાય ̂છે ? 

A. 60 

B. 50 

C. 80 

D. 40 

59) દ�શમા ંહાલમા ંક�ટલી હાઈકોટ̂ કાય̂રત છે ? 

A. 20 

B. 22 

C. 24 

D. 29 

60) Iદ!લીના V�ુયમ�ંીની િનમ�કુ કોણ કર� છે ? 

A. રા યના રા યપાલ  

B. રા યના ઉપરા યપાલ  

C. રા�Nપિત  

D. ઉપરા�Nપિત  

61) મહાવીર �વામીન ેપોતાના જમાઈ ±મા�લ સાથ ેકયા િસ¢ાતં ઉપર મતભેદ 

થયો હતો ? 
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A. �વાદવાદ  

B. અIહ$સા  

C. I?યાભાણ'ૃત  

D. ¦§ચય^ 

62) ઋPવેદમા ં‘િન�ક’ શ®દ�યોગ કયા આ+ષૂણ માટ� કરવામા ંઆ�યો છે ? 

A. ગળાના હાર  

B. કાનના �ુદંા  

C. હાથની બગંડ�  

D. માથાના ટ�કા  

63) �±ન ેપોતાના સતંાનની ર�તે માનવાવાળો �થમ સºાટ કોણ હતો ? 

A. ચdંSJુત મૌય ̂ 

B. �બCjુસાર  

C. અશોક  

D. કિન�ક  

64) જયાર� િસકંદર� ભારત ઉપર આ?મણ ક�ુq pયાર� મગધ ઉપર કયા વશં`ુ ં

શાસન હm ુ ં? 

A. હય^કવશં  

B. નદંવશં 

C. મૌય^વશં  

D. િશ;નુાગવશં  

65) મEય�ગુીન ભારતમા ંસૌથી �િસ¢ હ�રાની ખાણ કઈ હતી ? 

A. લાહોરમા ં 

B. ગોલ'ુંડામા ં 
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C. આZામા ં 

D. ફતેહ/રુ િસI?મા ં

66) નીચેનામાથંી ક�ુ ંજોડ'ંુ 9સુગંત નથી ? 

A. શેરશાહ 9રૂ� – 9રૂ�વશં  

B. બ!બન – Sલુામ વશં  

C. Pયા9»ુ�ન તઘલક – તઘલક વશં  

D. જલા�»ુ�ન �ખલR – �ખલR વશં  

67) કરોડ� નામના પદની �થપના કોણે કર� ? 

A. િસકંદર લોદ� 

B. અકબર  

C. શેરશાહ  

D. જહાગંીર  

68) સર ટોમસ રો કોના શાસનમા ંભારત આ�યો હતો ? 

A. શેરશાહ  

B. શાહજહા ં 

C. જહાગંીર  

D. અકબર  

69) નીચેનામાથંી કઈ ભારતમા ંપો�̂ુગીઝની �થમ રાજધાની હતી ? 

A. ગોવા  

B. િવશાખાપ£નમ 

C. કાલીકટ 

D. કોચીન 

70) Sજુરાતમા ં‘છોટ� સરદાર’ તર�ક� કોણ �િસ¢ છે ? 
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A. ��લુાલ દ�સાઈ  

B. મનહરલાલ દ�સાઈ  

C. ગોપાળદાસ દ�સાઈ  

D. ચjુંલાલ દ�સાઈ  

71) +ચૂર મોર�`ુ ં�¢ુ કયા વષ¼ લડા�ુ ંહm ુ ં? 

A. ઈ.સ. 1589 

B. ઈ.સ. 1599 

C. ઈ.સ. 1592 

D. ઈ.સ. 1585 

72) સરધાર સpયાZહ કયાર� થયો હતો ? 

A. ઈ.સ. 1919 

B. ઈ.સ. 1922 

C. ઈ.સ. 1921 

D. ઈ.સ. 1924 

73) Sજુરાતના �ાચીન ઈિતહાસ`ુ ંસશંોધન કરનાર િવ¢ાનોમા ંનીચે પૈક� કોનો 

સમાવેશ થતો નથી ? 

A. ડૉ.હસVખુ સાકં�ળયા 

B. ડૉ.હIર�સાદ શા�ી  

C. a]સ િ�Cસસે  

D. કિન$ગહામ  

74) અટ�રાની �થાપના કયાર� થઇ હતી ? 

A. 1948 

B. 1950 



 

����� ���� ��	
� ����� ����� ���� �� ������ ���
 9722210596 �� job �х� ����� к� 

 

C. 1956 

D. 1947 

75) Sજુરાતમા ંસવ�̂થમ દIરયાઈ લડાયક કાફલો તૈયાર કરાવનાર 9લુતાન 

કોણ હતો ? 

A. અહમદશાહ પહ�લો  

B. મહVદૂ બેગડો  

C. બહાjુરશાહ  

D. Vઝુ@ફરશાહ  

76) Vઘુલ�ગુમા ંSજુરાત`ુ ંસૌથી સV¢ૃ બદંર ક�ુ ંહm ુ ં? 

A. ભ[ચ  

B. ખભંાત  

C. 9રુત  

D. kારકા 

77) કઈ સાલમા ંવડોદરા રા ય`ુ ંVુબંઈ રા યમા ંિવલીનીકરણ થ�ુ ં? 

A. 1947 

B. 1948 

C. 1949 

D. 1950 

78) કયા સાIહpયકાર`ુ ંજCમ�થાન નIડયાદ નથી ? 

A. બાલશકંર કંથાIરયા  

B. બ'ુલ િ�પાઠ�  

C. ગોવધ^નરામ િ�પાઠ�  

D.  યોિતCd દવ ે 
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79) ‘મદનમોહના’ 'ૃિતના કતા̂ કોણ છે ? 

A. શામળ  

B. �ેમાનદં  

C. અખો  

D. દયારામ  

80) ભાવનગરના  કયા રાજવીને pયા ંઅનેક કલાના િવkાનો આ<ય પા]યા 

હતા ? 

A. મહારા± શામળદાસ 

B. મહારા± રણRતિસ$હ  

C. મહારા± ભાવિસ$હ  

D. મહારા± દ�નાનાથR  

81) Iરયો આલG]પક માટ� �વો�લફાઈડ બનનાર ભારતીય ખેલાડ� હરદ�પ િસ$હ 

કઈ રમત સાથે સકંળાયેલ છે ? 

A. 'ુ¾તી  

B. િનશાનેબાR  

C. એથલેIટ�સ  

D. તરણ 

82) ‘ધ નેશન ઈન ધ મIેક$ગ’ આpમકથાના લેખક કોણ છે ? 

A. લાલ લજપતરાય  

B. મદનમોહન માલિવયા  

C. પIંડત નહ�cુ  

D. 9રુ�Cdનાથ બેનજ¸ 

83) ‘પેન!ટ� કોન^ર’ કઈ રમતમા ં�યો±તો પાIરભાિષક શ®દ છે ? 
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A. વોલીબોલ  

B. હોક�  

C. પોલો  

D. દોડ  

84) <ીનગર`ુ ંિનમા̂ણ કયા રા±એ કરા��ુ ંહm ુ ં? 

A. સºાટ અશોક�  

B. �ુjુંસાર�  

C. ચdંSJુત મૌયએ̂  

D. 'ૃણાલે  

85) ટપક – પ¢િતથી િસ$ચાઈની શ[આત કયા દ�શમા ંથઇ હતી ? 

A. ડ�Cમાક̂  

B. ઈઝરાયલ  

C. અમેIરકા  

D. ±પાન  

86) કોઈ �યG�ત 9યૂા̂�ત પછ� અને 9યૂ�દય પહ�લા કોઈના ઘરમા ંSJુત 

અપSહૃ�વેશ કર� તો કઈ કલમ હ�ઠળ Sનુો બને છે ? 

A. 456 

B. 402 

C. 498 

D. 422 

87) કાવતરાની �યા�યા Vજુબ તમેા ંક�ટલી �યG�ત હોવી જોઈએ  

A. ફ�ત બે  

B. એક  
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C. બે અથવા તેથી વw ુ 

D. પાચંથી વw ુ

88) � ૂટં કયાર� ધાડ બન ેછે ? 

A. 'ુલ માણસો 4 અથવા 4 થી વw ુહોય  

B. 'ુલ માણસો 5 અથવા 5 થી વw ુહોય  

C. 'ુલ માણસો 6 અથવા 6 થી વw ુહોય  

D. ઉપરો�તમાથંી કોઈ નથી  

89) �પેિશયલ જજ નીમવાની સ«ા કોની પાસ ેછે ? 

A. ક¿d સરકાર  

B. રા ય સરકાર  

C. ઉપરો�ત (1) અને (2) પાસે  

D. હાઈકોટ̂ પાસ ે 

90) ગેરકાયદ�સર મડંળ� માટ� ક�ટલી �યG�તઓ ઓછામા ંઓછ� હોવી જ[ર� છે ? 

A. 4   

B. ૩ 

C. 2 

D. 5 

91) બે સ�ંયાઓ 2 : ૩ ના Sણુો«રમા ંછે. જો દર�ક સ�ંયામા ં૩ ઉમરેવામા ં

આવે, તો તેનો Sણુો«ર ૩ : 4 થઈ ±ય છે. સ�ંયાઓનો સરવાળો શોધો. 

A. 10 

B. 15 

C. 20 

D. 25 
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92) ચાર ઘIડયાળ ?મશ: 30 િમિનટ, 1 કલાક, 1 કલાક 30 િમિનટ અને 1 

કલાક 45 િમિનટના �તર� ઘટંડ� વગાડ� છે. બધી ઘIડયાલોમા ંએક સાથે 

બપોર� 12 કલાક� ઘટંડ� વાગી હોય તો ફર�થી એક સાથ ેનીચેનામાથંી કયા 

સમય ેવાગશે. 

A. 12 કલાક� રા� ે 

B. ૩ કલાક� સવાર�  

C. 6 કલાક� સવાર�  

D. 9 કલાક� સવાર�  

93) જયાર� કોઈ છોકરાન ેકોઈ અ/ણૂાqકના �
�
	દશા̂વવા`ુ ંકÀુ,ં તો તેણે +લૂથી તે 

અ/ણૂાqકન ે�
�
	વડ� ભાગાકાર કય� અન ેસાચા જવાબથી 13

�૦
	વw ુજવાબ મÂયો. 

તે અ/ણૂાqક શોધો. 

A. 
�

૩
	 

B. 
૩
�

 

C. 
�

�
 

D. 
�

�
 

94) કોઈ �યG�ત એક સાયકલ 1400 [િપયામા ંખર�દ� છે. અન ેતેન ે15% ના 

`કુસાન પર વQચે છે. તે સાયકલની વેચાણIક$મત ક�ટલી છે ? 

A. 12૦2 [િપયા  

B. 1190 [િપયા 

C. 1160 [િપયા 

D. 1000 [િપયા 

95) ખર�દ Iક$મત અન ેવચેાણ Iક$મતનો Sણુો«ર 5:4 છે, `કુસાન �િતશત છે. 

A. 20% 
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B. 25% 

C. 40% 

D. 50% 

96) એક jુકાનદાર બે ટ�.વી. સટે એક જ Iક$મતમા ંવેચે છે. એક ટ�.વી. પર 

20% નો લાભ થાય છે અને બી± ટ�.વી. ઉપર 20% ની `કુસાની થાય છે. 

નીચેનામાથંી ક�ુ ંવા· સા¨ુ ંછે ત ેદશા̂વો. 

A. jુકાનદારન ેન લાભ ક� ન `કુસાન થ�ુ.ં 

B. jુકાનદારન ે2 % `ુ ં`કુસાન થાય છે. 

C. jુકાનદારન ે4% નો લાભ થાય છે. 

D. jુકાનદારન ે4% `ુ ં`કુસાન થાય છે. 

97) જો 15 ટ�બલની ખર�દ Iક$મત 20 ટ�બલના વચેાણ Iક$મત aટલી હોય, તો 

�િતશત `કુસાન ક�ટ�ુ ંછે ? 

A. 2૦% 

B. 30% 

C. 25% 

D. 37.5% 

98) એક પાઈપ કોઈ ટાકં�ને 5 કલાકમા ંપાણીથી ભર� શક� છે અને તે ટાકં�ને 

બીજો એક પાઈપ 4 કલાકમા ંખાલી કર� શક� છે. જો ટાકં� /રૂ� ભર�લી હોય 

અને બનં ેનળ ખોલી નાખવામા ંઆવ ેતો ટાકં� ક�ટલા ંસમયમા ં/રૂ� ખાલી 

થઇ ±શ ે? 

A. 9 કલાક  

B. 18 કલાક  

C. 20 કલાક  
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D. 21 કલાક  

99) A અન ેB એક કામન ે10 Iદવસમા ંકર� શક� છે. B અને C તેને 15 Iદવસમા ં

તથા C અને A તનેે 20 Iદવસમા ંકર� શક� છે. C એકલો તે કામ 

નીચેનામાથંી ક�ટલા ંસમયમા ં/cંુૂ કર� શકશ ે? 

A. 60 Iદવસ 

B. 120 Iદવસ  

C. 80 Iદવસ  

D. 30 Iદવસ  

100) કોઈ ખેતરના 2/5 ભાગને A, 6 Iદવસમા ંખેડ� શક� છે અન ેત ેજ ખેતરના 
	

૩
		ભાગને B, 10 Iદવસમા ંખેડ� શક� છે. A અને B બÃ ેમળ�ને ત ેખેતરના 


�
	 

ભાગને ક�ટલા સમયમા ંખેડ� શકશે ? 

A. 4 Iદવસ  

B. 5 Iદવસ  

C. 8 Iદવસ  

D. 10 Iદવસ      

 

 


