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PSI and Constable Exam Paper With Answer – 23 

 

1. �રયો ઓલ�	પકમા ંરમવામા ંઆવેલ પહ�લી ‘મ�હલા ર�બી સેવન’ �ેણીમા ંકયા 

દ�શની ટ મે !વુણ#ચ%ંક &'યો ? 

A. અમે�રકા 

B. *�લ+ડ 

C. જમ#ની 

D. ઓ./�0લયા 

2. અમે�રક  તરણવીર માઈકલ 3લ4ેસે ઓલ�	પક રમતોમા ંઅ'યાર !ધુી 6ુલ 

ક�ટલા !વુણ#ચ%ંક &તવાનો ર�કોડ# બના7યો ? 

A. 19 

B. 20 

C. 21 

D. 22 

3. <ધાનમ=ંી નર�>% મોદ એ 10 ઓગ.ટ 2016ના રોજ કયા દ�શના રાB/પિત 

સાથે 6ુડન6ુલન પરમાEુ ંઊG#ના પહ�લા ંએકમને િવડ યો કો>ફર>સના 

માIયમથી રાB/ને સમિપJત કKુL ? 

A. નેપાળ 

B. Gપાન 

C. અમે�રકા 

D. રિશયા 
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4. ઈરોમ શિમJલા હાલમા ંNબૂ જ ચચા#મા ંરહ . તે નીચેનામાથંી કયા રાQય સાથે 

સકંળાયલે છે ? 

A. 0બહાર 

B. ક�રળ 

C. મ0ણSરુ 

D. િમઝોરમ   

5. �દયાને એક સUંયાથી 12થી VણુવાWુ ંકહ�વામા ંઆ7Kુ ંXલૂ થી તેને 21થી 

VYુયા તો Z જવાબ આવવો જોઈએ તનેા કરતા 63 વધાર� આ7યો તો �દયા 

ને કઈ સUંયાથી Vણુવા Wુ ંહ\ ુ ં? 

A. 7 

B. 8 

C. 9 

D. 12 

6. બધંારણના કયા અWછેુદમા ંકાયદા સમ_ સમાનતાનો િસ`ાત રાખવામા ં

આ7યો છે ? 

A. અWbુછેદ 13 

B. અWbુછેદ 14 

C. અWbુછેદ 15 

D. અWbુછેદ 16 

7. કયા બધંારણીય !ધુારા eારા િશ_ણના અિધકારને fળૂXતૂ અિધકાર 

બનાવવામા ંઆ7યો હતો ? 
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A. 47મા ં

B. 56મા ં 

C. 76મા ં 

D. 86મા ં 

8. ભારતWુ ંસવhbચ સૈિનક સ>માન કKુ ંછે ? 

A. ભારતર'ન 

B. પરમવીર ચj  

C. અશોક ચj  

D. શોય# ચj  

9. નીચેનામાથંી કયો અ>ય =ણથી 0ભk છે ? 

A. lકુર Sરુ.કાર  

B. સા�હ'યનો નોબલ Sરુ.કાર  

C. મે�સેસે Sરુ.કાર  

D. mાનપીઠ Sરુ.કાર  

10.   નીચેનામાથંી કKુ ંઅ>ય =ણથી oૂpંુ પડ� છે ? 

A. મqા  

B. બેથલહે�મ  

C. નાનકાના સા�હલ  

D. સારનાથ  

11. ભારતનો Sવૂrય સf%ુ �કનારો કયા નામે ઓળખાય છે ? 

A. મલબાર તટ  
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B. કોરોમાડંલ તટ 

C. કsકણ તટ  

D. મરાઠાવાડ તટ  

12. લોહ મા ંલોહની ખામી ને tુ ંકહ� છે ? 

A. uKકુ�િમયા 

B. �હમો�ફ0લયા  

C. એિનિમયા  

D. થેલીસીિમયા 

13. શર રના કયા ભાગમા ંહાયપોથેલેસમ હોય છે ? 

A. નાના vતરડામા ં 

B. અગનાશયમા ં 

C. મગજમા ં 

D. wદયમા ં 

14.  સૌર <ણાલીમા ંસૌથી મોટો <ા6ૃિતક ઉપ{હ કયો છે ? 

A. ચ%ંમા  

B. ગેનીમેડ  

C. ટાઈટન 

D. ફોબોસ  

15.  Iવિનની ગિત શમેા ંસવા#િધક હોય છે ? 

A. પાણી  

B. વાK ુ 
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C. લોખડં  

D. t>ૂયાવકાશ  

16.  �દયા અને નેહા એક કામ 8 �દવસમા ંમળ ને કર� છે, �દયા એકલી તે કામ 12 

�દવસ મા ંS}ંુૂ કર� છે, તો તે કાય# નેહા એકલી ક�ટલા �દવસમા ંS}ંુૂ કરશે ? 

A. 16 �દવસ 

B. 12 �દવસ 

C. 18 �દવસ  

D. 24 �દવસ 

17.  નીચેનામાથંી કઈ ધા\ ુનથી ? 

A. પારો  

B. જ.તા  

C. ટંગ.ટન 

D. ફો.ફરસ 

18.  નીચેનામાથંી કોણ માઉ>ટ એવર�.ટ ~ાર�ય ચઢ�લ નથી ? 

A. સર એડમડં �હલરે   

B. ચાuસ# લ�ડબગ# 

C. તેનિસ�ગ નોગ�  

D. બચે>%ી પાલ 

19.  વેદાતંના નામથી કોને ઓળખવામા ંઆવે છે ? 

A. Sરુાણ  

B. .fિૃત{થં  
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C. ઉપિનષદ  

D. રામાયણ અને મહાભારત  

20.  નીચેનામાથંી કKુ ંમ�ંદર !યૂ# ભગવાનને સમિપJત છે ? 

A. કોણાક# મ�ંદર  

B. િત}ુપિત મ�ંદર  

C. અજતંા ઈલોરા મ�ંદર  

D. SBુકર મ�ંદર  

21.  કોલકાતા શહ�રની .થાપના કોણે કર  હતી ? 

A. વોર�ન હો�.ટ��ઝ  

B. લોડ# કોન#વો0લસ 

C. જોબચાના#ક  

D. સફદરજગં  

22.  1857ના િવ%ોહના નતેા કોણ ન હતા ?  

A. 0બરસાfુડંા  

B. તા'યા ટોપે  

C. નાના સાહ�બ 

D. બેગમ હજરત મહ�લ  

23.  S�ૃવી પરWુ ંસૌથી ��ુ ં.થળ કKુ ંછે ? 

A. બૈકાલ સરોવર  

B. fતૃસાગર 

C. <શાતં /�ચ 
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D. મા�રયાના /�ચ 

24.  િવ�નો સૌથી �ચો ધોધ કયો છે ? 

A. િવ�ટો�રયા ફોલ  

B. નાય{ા ધોધ  

C. ��જલ ફોલ  

D. વજrિનયા ફોલ  

25.  ક વી ~ા ંજોવા મળે છે ?  

A. >Kઝૂીલે>ડમા ં 

B. દ0_ણ આ��કામા ં 

C. આજ ��>ટનામા ં

D. ઓ./�0લયામા ં 

26.  મૌય#વશંનો .થાપક કોણ હતો ? 

A. અશોક  

B. 0બ�0બસાર  

C. 0બ>pુસાર  

D. ચ>%V4ુત  

27.  રોહતાગં ઘાટ ~ા ંછે ? 

A. િસ�qમમા ં 

B. જ	f-ુકા�મીરમા ં 

C. ઉ�રાખડંમા ં 

D. �હમાચલ <દ�શમા ં 
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28.  જો 40, 10, 25, 20, 35 અને xની સર�રાશ 25 છે તો x ની �ક�મત ક�ટલી ? 

A. 20 

B. 25 

C. 30 

D. 35  

29.  પ�, ભારતર'ન અન ેઅ>ય ઉbચતમ સ>માથ# Sરુ.કારની Sરુ.કાર સિમિત 

ના QKરુ ના અIય_ કોણ હોય છે ? 

A. રાB/પિત 

B. ઉપરાB/પિત 

C. Vહૃ <ધાન  

D. વડા<ધાન  

30.  2011ની વ.તી ગણતર ના પ�રણામો <માણે નીચેનામાથંી કKુ ંoૂથ 

સા_રતાની બાબતમા ંટોચના .થાન પર છે ? 

A. ક�રળ, ગોવા, પ.બગંાળ  

B. ચદં ગઢ, ગોવા, ક�રળ  

C. ક�રળ, લ_eીપ, િમઝોરમ 

D. િમઝોરમ, ક�રળ, િ=Sરુા 

31.  ભરતના રાB/પિતનો સાચો કાળjમ કયો છે ? 

             1.ફક�� ન અલી અહમદ 

2.ઝાક ર �ુસને  

3.જ�.ટસ �હદાય\uુલાહ  
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4..એ.પી.Z.અ�pુલ કલામ 

A. 3, 2, 1, 4 

B. 2, 3, 1, 4 

C. 2, 1, 3, 4 

D. 2, 3, 4, 1 

32.  કKુ ંK ુ�ંમ યો�ય ર ત ેજોડાયેલ નથી ? 

A. લાગકોય – રિશયા  

B. રાઈન – જમ#ની  

C. �લાસગો – {ેટ 0�ટન  

D. િપ�સબગ# – K.ુએસ.એ.  

33.  કKુ ં�ધણ ઓછામા ંઓ� <pૂષણ ફ�લાવે છે ? 

A. ડ ઝલ  

B. ક�રોસીન 

C. હાઈ�ોજન 

D. કોલસા  

34.  િમનામાતા મહામાર  Zના કારણે 1965મા ંGપાનમા ંઅનેક લોકોના ંf'ૃK ુ

થયા ંહતા. પાણીમા ંઆ <pૂષણ શનેે લીધ ેફ�લાય છે ? 

A. સી!ુ ં 

B. પારો  

C. 3�રુાઈડ 

D. ડ .ડ .ટ   
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35.  પે�>સલમા ંશેનો ઉપયોગ થાય છે ? 

A. ચારકોલ  

B. િસ0લકોન  

C. ફો.ફરસ  

D. {ેફાઈટ 

36.  સારનાથ કયા રાQયમા ંછે ? 

A. ક�રળ  

B. મહારાB/  

C. Vજુરાત  

D. ઉ�ર<દ�શ  

37.  કઈ ભારતીય મ�હલાને <થમ ભારતર'ન <દાન કરવામા ંઆ7યો હતો ? 

A. મધર ટ�ર�સા  

B. સરો�જની નાય�ુ  

C. ઇ�>દરા ગાધંી  

D. િવજયાલ¡મી પ�ંડત  

38.  AB ર�તસfહૂવાળ  7ય��તઓને સાવ#િ=ક <ા4ય કહ�વામા ંઆવે છે કારણ ક� 

............. . 

A. તેમના ર�તમા ંએ�>ટબોડ  હાજર હોય છે.  

B. તેમના ર�તમા ંએ�>ટબોડ નો અભાવ હોય છે.  

C. તેમના ર�તમા ંએ�>ટજનનો અભાવ હોય છે.  

D.  તેમના ર�તમા ંએ�>ટજનનો અને એ�>ટબોડ નો અભાવ હોય છે.  
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39.  સામા>ય ર તે ડહાપણની ડાઢ કઈ વયમા ંઆવે છે ? 

A. 12 થી 15 વષ# 

B. 17 થી 30 વષ# 

C. 34 થી 40 વષ# 

D. 40 થી 45 વષ# 

40.  ગાધંી&ને ‘મહા'મા’ નામ કોણે આ4Kુ ંહ\ ુ ં? 

A. રવી>%નાથ ટાગોર  

B. જવાહરલાલ નેહ}ુ  

C. સરદાર વuલભભાઈ પટ�લ  

D. !ભુાસચ>% બોઝ  

41.  એક જ વોuટની બuબની \લુનામા ંતે જ વોuટની ટ¤બુલાઈટનો <કાશ ક�મ 

શીતળ લાગે છે ? 

A. ટ¤બૂ બuબ કરતા ં�ચી લગાડવામા ંઆવે છે.  

B. ટ¤બૂનો િવ.તાર બuબ કરતા ંવધાર� હોય છે.  

C. ટ¤બૂમા ંટંગ.ટનનો ઉપયોગ થતો નથી.  

D. ટ¤બૂ ઓછ  વીજળ  વાપર� છે. 

42. એની બેસ>ટ કયા દ�શમાથંી આવેલ ? 

A. �.વ'ઝરલે>ડ 

B. આયલ�>ડ  

C. *�લ+ડ 

D. પોલે>ડ  
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43.  કયા મોગલ બાદશાહWુ ંઅવસાન સીડ  પરથી પડ  જવાને કારણ ેથKુ ંહ\ ુ ં? 

A. બાબર  

B. �ુમાK ુ 

C. જહાગંીર  

D. ઔરંગઝેબ  

44.  કોને 1942ના ‘ભારતા છોડો vદોલન’ની વીરાગંના કહ�વામા ંઆવે છે ? 

A. એની બેસ>ટ  

B. !ચુેતા- 6ૃપલાણી  

C. અ}ુણા અસફઅલી  

D. સરો�જની નાય�ુ  

45.  કઈ <�jયા eારા <કાશ ઊG# રાસાય0ણક ઊG#મા ંબદલે છે ? 

A. �સન 

B. �કYવન 

C. <કાશ સ�ંલેષણ  

D. <કાશ પ�રવત#ન  

46.  એક ફ�ધમ એટલે .................. . 

A. 6 મીટર  

B. 6 ¦ટ  

C. 60 ¦ટ 

D. 100 સે.મી.  

47.  કયો વાK ુહવાથી હલકો છે ? 
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A. કાબ#ન ડાયો�સાઈડ  

B. ઓ��સજન 

C. એમોિનયા  

D. �લોર ન  

48.  �જમ કાબ�ટ નેશનલ પાક# ~ા ંઆવેલો છે ? 

A. રામનગર (નનૈીતાલ) 

B. pૂધવા (લખીમSરુ) 

C. બાદં Sરુ (રાજ.થાન) 

D. કા&રંગા (આસામ) 

49.  ક	4Kટૂરની .fિૃતWુ ંમાપન શેના eારા કરવામા ંઆવે છે ? 

A. વોuટ eારા  

B. એ�	પયર eારા  

C. 0બ�સ eારા  

D. ઓuસ eારા  

50.  કયા શહ�રમા ંવષ# 2020નો ઓલ�	પક રમોતો'સવ યોGશે ? 

A. પે�રસ  

B. ટો�કયો  

C. લડંન  

D. >Kયૂોક#  

51.  1 થી 50 !ધુીની સUંયાઓની શર�રાશ ક�ટલી થશે ? 

A. 25  
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B. 25.5  

C. 26 

D. 50 

52.  ©મુાડો : <pૂષણ : Kુ̀  : ? 

A. શાિંત  

B. િવજય  

C. સમoૂતી  

D. િવનાશ  

53.  ‘જય �હ>દ’ના નારાની શ�આત કોણે કર  ? 

A. !ભુાસચ%ં બોઝ  

B. ચપંક રમણ િપલાઈ   

C. મહિષJ અરિવ�દ  

D. રવી>%નાથ ટાગોર 

54.  <થમ વખત સફળતાSવૂ#ક �લોન કરાયલે હરણWુ ંનામ tુ ંરાખવામા ંઆ7Kુ ં

હ\ ુ ં? 

A. ડોન  

B. �ડલ�સ 

C. ડ�મરા  

D. ડ�વી  

55.  કોય પણ વ.\નુે સળગાવવા માટ� tુ ંજોઈએ ? 

A. ઓ��સજન 
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B. કાબ#ન ડાયો�સાઈડ 

C. એuKિુમિનયમ  

D. નાઈ/ોજન  

56.  એિશ�રયન અને અમ�િનયન ભાષા કયા દ�શમા ંબોલાય છે ? 

A. ઈરાક  

B. ચીન  

C. ઈ�જ4ત  

D. કંબો�ડયા  

57.  ભારતના કયા શહ�રમા ંમ0ણક0ણ«કા ઘાટ, દસ અ�મેઘ ઘાટ અને િસ�િધયા ઘાટ 

આવેલ છે ? 

A. ઉ¬ન   

B. નાિસક  

C. વારાણસી  

D. હ�રeાર  

58.  �કશનગગંા બધં કયા બે દ�શો વbચેનો િવવાદ છે ? 

A. ભારત – બા�ંલાદ�શ  

B. ભારત – નેપાળ  

C. ભારત – 	યાનમાર  

D. ભારત – પા�ક.તાન  

59. દાતં અને હાડકાને મજlતૂ બનાવનાર ધા\ ુકઈ છે ? 

A. ક�®uશયમ  
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B. મે�નેિશયમ  

C. લોહ  

D. જસત  

60.  મશ�રૂ કા¯ૂ#ન મીક  માઉસના સ°ક કોણ છે ? 

A. .ટ ફન હો�ક�ગ  

B. વોન#ર �ધસ#  

C. વોuટ ડ ઝની  

D. .ટ વન .પીલબગ#  

61.  “એડવે>ચર ઓફ શેરલોક હો	સ”ના ર0ચયતા કોણ છે ? 

A. oુલે વન#  

B. શે�સિપયર  

C. સર આથ#ર કોનન ડોએલ  

D. ચાuસ# ડ ક>સ  

62.  કયો શ�દ ક	4Kટૂર સાથે સકંળાયલેો નથી ? 

A. બે�ટ��રયા  

B. વાયરસ 

C. ��ુ̄ ુથ  

D. સવ#ર  

63.  નીચેનામાથંી કોણ રાB/પિત અને ઉપરાB/પિતના પદ� રહ  ³કૂ�લ છે ? 

A. ડૉ.રાZ>% <સાદ  

B. ડો.એસ. રાધા6ૃBણન  
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C. નીલમ સ&ંવ સેµ   

D. mાની ઝૈલિસ�હ 

64.  ચડં ગઢ શહ�રની �ડઝાઈન કોણે બનાવી હતી ? 

A. એડવડ# �ટુ ય>સ 

B. માયકલ ¶Zલો  

C. વરને  

D. લા કાlુ#&યર  

65.  0ચ=કળાના _ે=મા ંકોણ <િસ` છે ? 

A. <વીણ !લુતાના   

B. <ો.ટ  એન 6ૃBણન  

C. રામ �ક�કર  

D. રાG રિવવમા#  

66.  ધાણાના ઉપયોગી ભાગો કયા છે ? 

A. fળૂ અને પાદંડા  

B. fળૂ અને ¦લ  

C. પાદંડા અને ફળ  

D. ¦લ અને ફળ  

67.  કયા ભારતીય વૈmાિનકને નોબલે Sરુ.કાર અને ભારતર'ન બનં ેમળેલ છે ? 

A. હોમી ભાભા  

B. Z.સી.બોઝ 

C. સી.વી.રમન  
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D. િવjમ સારાભાઈ 

68.  ચદં ગઢનો રોક ગાડ#ન કોણે બના7યો ? 

A. �કશનચદં 

B. નેકચદં  

C. mાનચદંન  

D. fલૂચદં  

69.  S�ૃવી તેના આકાર અને બનાવટની %�Bટએ કયા {હની સમાન છે ? 

A. tjુ 

B. મગંળ  

C. lધુ  

D. શિન  

70.  Vજુરાતમા ંવાસંWુ ંઉ'પાદન કરતા �જuલા કયા છે  ? 

A. પોરબદંર અને દ�વXિૂમ eારકા  

B. ભાવનગર અને oૂનાગઢ  

C. ડાગં અને નમ#દા  

D. ભ�ચ અને !રુત  

71. રાઉ>ડ �રવોuKશુન કઈ બાબત સાથે સકંળાયેલ છે ? 

A. %ા_ ઉ'પાદન  

B. બટાટા ઉ'પાદન  

C. ટામેટા ઉ'પાદન  

D. પરવળ ઉ'પાદન  
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72.  ડ સા કઈ નદ ના �કનાર� છે ? 

A. ઘેલો  

B. મહાર  

C. બનાસ  

D. સર.વિત  

73.  <હલાદનગર કોWુ ંoૂWુ ંનામ છે ? 

A. કડ   

B. ખભંાત  

C. પાલનSરુ  

D. Gમનગર  

74.  ³નુીલાલ ગાધંી િવ·ાનભવન Vજુરાતના કયા શહ�રમા ંછે ? 

A. !રુ�>%નગર  

B. !રુત  

C. આણદં  

D. વડોદરા  

75.  શાિંતવન કોWુ ંસમાિધ .થળ છે ? 

A. ઇ�>દરા ગાધંી  

B. રા&વ ગાધંી  

C. મોરાર& દ�સાઈ  

D. જવાહરલાલ  નેહ}ુ 

76.  રાજમાતા મીનળદ�વી ~ાનંી 6ંુવર  હતા ? 
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A. ક�રળ  

B. કણા#ટક  

C. v¸<દ�શ  

D. રાજ.થાન  

77.  ઓ./�0લયાના પાટનગરWુ ંનામ tુ ંછે ? 

A. ક�નબરેા  

B. એ�ડલ+ડ  

C. પથ#  

D. િસડની  

78.  વન.પિતને હાઈ�ોજન ત'વ શેમાથંી મળે છે ?  

A. <કાશમાથંી  

B. ખાતરમાથંી  

C. જમીનમાથંી  

D. પાણીમાથંી  

79.  ઓર નો રોગ શેનાથી ફ�લાય છે ? 

A. વાયરસ  

B. બે�ટ��રયા  

C. <&વ  

D. ¦ગ  

80.  બાયો4સી શ�દ કયા _ે= સાથે સકંળાયેલ છે ? 

A. ખેતી  
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B. 0ચ�ક'સા  

C. િશ_ણ  

D. રમત  

81.  �{ેજો eારા ભારતમા ંસો <થમવાર શેનો વેપાર શ� કરવામા ંઆ7યો હતો ? 

A. ચા  

B. મી¹ંુ  

C. કાપડ  

D. ગળ   

82.  રાB/ ય જળમાગ# નબંર-1 કયા બે શહ�રોન ેજોડ� છે ? 

A. અuહાબાદ અને હuદ યા  

B. અ{ા અને પટના  

C. કોચીન અને સાલેમ  

D. �દºગુઢ અને હuદ યા  

83.  નીચેનામાથંી સા³ુ ંકથન કKુ ંછે ?  

1. 8 �ડસે	બર 2013ના એ>ટાક# �ટકા �.થત સશંોધન ક�>% ભારતી બધં 

થKુ ંહ\ ુ.ં  

2. ભારતી એ>ટાક# �ટકામા ંબીoુ ંસશંોધન ક�>% હ\ ુ ં

A. 1 અને 2  

B. મા= 1  

C. મા= 2  

D. એક�ય નહ�.  
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84.  મૈગના િવQKલુાઈજર tુ ંછે ? 

A. ¦ડ પોઈઝિન�ગ તપાસ માટ�ની નવી ક ટ    

B. હ�પેટાઈટ સ - સીના ઉપચારની નવી દવા  

C. ક�>સરની તપાસ માટ� ઉપયોગમા ંલેવાતી નવી ક ટ  

D. <ોટ નની તપાસ માટ� નવી ક ટ  

85.  ‘અન�ેક�બલ’ આ'મકથા કોની છે ? 

A. મેર કોમ  

B. સાયના નેહવાલ  

C. »લન ગો.વામી  

D. સાિનયા િમઝા#  

86. તારાપોર એટિમક પાવર .ટ�શન કયા રાQયમા ંછે ? 

A. Vજુરાત  

B. મહારાB/  

C. રાજ.થાન 

D. મIય <દ�શ  

87.  �હમો�લો0બનની ખામીથી કયો રોગ થાય છે ? 

A. ગોઈટર 

B. .કવr  

C. રતાધંળાપEુ ં

D. એનીિમયા  
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88.  એક ³ ૂટંણીમા ંબે ઉમદેવાર હતા. હારનાર ઉમેદવારને 41 ટકા મત મ¼યા 

અને તે 5580  મતથી હાર  ગયો તો 6ુલ મતોની સUંયા ક�ટલી ? 

A. 31000  

B. 30000 

C. 32000 

D. 33000 

89.  િવ�નો એકમા= તરતો ઉ·ાન ક½lલુ લામGઓ કયા રાQયમા ંછે ? 

A. આસામ 

B. મેઘાલય  

C. મ0ણSરુ  

D. િમઝોરમ  

90.  સૌ <થમવાર કયા લોકસભાના .પીકર સામે અિવ�ાસની દરખા.ત આવી 

હતી ? 

A. ગણેશ વા!દુ�વ માવલકંર  

B. પી.એ.સગમા ં 

C. �ુકમિસ�હ 

D. નીલમ સ&ંવ ર�µ   

91.  ‘લી�ડુ  ધરતી’ના સ°ક કોણ હતા ? 

A. �કશોરલાલ મશ�વાળા 

B. રામનારાયણ પાઠક  

C. પkાલાલ પટ�લ  

D. ³નુીલાલ મ�ડયા  

92.  રાણી લ¡મીબાઈWુ ંનાનપણWુ ંનામ tુ ંહ\ ુ ં? 
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A. કોયલ  

B. છેલછબીલી  

C. 6ંુવર  

D. છબીલી  

93.  <¾ાથ#ની જ�યાએ tુ ંઆવશે ? 

   1, 2, 5, 26, ? 

A. 677  

B. 47 

C. 50 

D. 152  

94.  કયો !યૂ#નો પયા#ય નથી ? 

A. �દવાકર  

B. �હમાtં ુ 

C. <ભાકર  

D. ભાW ુ 

95.  ક!ુબંલ રંગના ગાયક તર ક� કોણ ઓળખાય છે ? 

A. ઉમાશકંર જોશી  

B. ઝાવેરચદં મઘેાણી  

C. <ેમાનંદં  

D. શામળ 

નsધ :  નીચે આપેલી તમામ કલમો Sરુાવા અિધિનયમની છે. 
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96. કલમ – 25મા ંકઈ જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? 

A. પોલીસ સમ_ કર�લી કlલૂાતો 

B. સહઆરોપીની કlલૂાત 

C. મે�જ./�ટ સમ_ કlલૂાત 

D. ધમક થી કરાવેલ કlલૂાત 

97. કલમ – 32ની �દર શેની જોગવાઈ કરવામા ંઆવી છે ? 

A. મરણો>fખૂ િનવદેનની 

B. આરોપીની કlલૂાતની 

C. ઊલટ તપાસની 

D. એકપણ નહ�. 

98. િનBણાત તર ક� કોનો સમાવેશ કર  શકાતો નથી ? 

A. હ.તા_ર િનBણાત 

B. �ફ�ગર િ<>ટ િનBણાત 

C. પોલીસ ઇ>.પેકટર 

D. એફ.એસ.એલ.સાય�>ટ�ફક 

99. કોઈ બસમા ંfસુાફર �ટ�કટ વગર મા�મૂ પડ� છે, પરં\ ુતણેે �ટ�કટ લીધી હતી 

તે¿ુ ંસા0બત કોણ કર  શકશે ? 

A. કંડકટર 

B. ચે�ક�ગ અિધકાર  

C. fસુાફર 

D. આપેલમાથંી કોઈ પણ 



 

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

 

100. જયાર� કોઈ કાય#વાહ મા ંSરુાવો ન મળે 'યાર� Sરુાવો આપવાની જવાબદાર  

કોની છે ? 

A. તહોમત fકૂનાર 7ય��તની 

B. તહોમતદારની 

C. પોલીસ અિધકાર ની 

D. કોટ#ની 

 

��� :   

                          !�" ����� �����#��� ���� ��	
� ����� ���#� ���� 

�� ������ ���
 ����� ���� 97222 10596 �� JOB  �х� ����� к�. %&� 

'� ����� ��&� ���� ��к��# шк. %&� ��� )	�&� ��*+�� ����� ,-�� 

�+�.�	� шк��. ��� '��� к# �/ ��*+���� �0� �	
 � ���� 1 -��� � 

2 34� шк. 

� ����� ���� к# ш567/к (��к��� ���6��� ��*+�� ���
9 -� )����� ;-� 

+< � ==>=? @ABCD ���� �	 к�. %&� ��� ����� ,-�� ���� ���кE��� 

'�� шк��.    
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