MISSION EXAM CAREER ACADEMY
CONSTABLE MODEL PAPER - 1
(૧)

ભારતન ું પ્રથમ વચગાળાન ું બજેટ રજૂ કરનાર ભારતીય નાણામુંત્રી કોણ છે ?
(A) મોરારજી દે સાઇ

(૨)

(૬)

(B) અરસ્ત

(C) એરરસ્ટોટલ

(D) ડાવવિન

(B) દબિણતમ બબિંદ

(C) પ ૂવોતમ બબિંદ

(D) િવિમતમ બબિંદ

સોલુંકી વુંશમાું કયા શાસકનો શાસનકાળ સૌથી લાુંબો ગણાય છે ?
(A) મ ૂળરાર્જ સોલુંકી

(૫)

(D) પ્રણવ મખર્જી

ભારતના ક્ાું બબિંદને “વિગ્મેબલયન” િોઈન્ટ તરીકે િણ ઓળખવામાું આવે છે ?
(A) ઉતરબબિંદ

(૪)

(C) સી.ડી.દે શમખ

જીવવવજ્ઞાનના વિતા કોને કહેવામા આવે છે ?
(A) આઇનસ્ટાઇન

(૩)

(B) શણમખમ શેટ્ટી

(B) વસદ્ધરાર્જ ર્જયવસિંહ (C) ભીમદે વ-1 (D) ભીમદે વ-2

વવશ્વને કેટલા ટાઈમઝોનમાું વહેચવામાું આવે છે ?
(A) 8
(B) 16
(C) 24

(D) 32

જાલીનેર ગામમાું કેદીઓ જેલમાુંથી છૂટીને મુંરદરમાું હથક્ડી ચડાવવા જાય છે . તે ક્ાું
રાર્જયમાું આવેલ ું છે ?
(A) ગર્જરાત

(૭)

(B) રાયગઢ

(C) ચુંદીગઢ

(D) પણે

(C) અમદાવાદ-1921 (D) હરીપરા-1938

ભારતના ક્ાું રાર્જયમાું સુંશોિન સ્ટે શન “રહમાુંશ” આવેલ ું છે ?
(A) રહમાચલ પ્રદે શ

(૧૦)

(D) મધ્યપ્રદે શ

ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનાું ક્ાું અવિવેશનમાું કોંગ્રેસનાું બે ભાગલા િડયા હતા ?
(A) અમદાવાદ-1920 (B) સરત-1907

(૯)

(C) મહારાષ્ટ્ર

ખાલસા નીવત અમલમાું મકી લોડડ ડેલહાઉસીએ સૌપ્રથમ ક્ય સ્થળ ખાલસા કર્ું હત ું ?
(A) સતારા

(૮)

(B) રાર્જસ્થાન

(B) ર્જમ્મ-કાશ્મીર

(C) હરરયાણા

(D) આંધ્ર પ્રદે શ

ભારતમાું આધવનક “લીલ શાસ્ત્રના વિતા” તરીકે કોણ ઓળખાય છે ?
(A) ર્જગદીશચુંદ્ર બોઝ (B) હરગોવવિંદ ખરાના (C) અય્યર શ્રી વાસ્તવ (D) આયુંગર

(૧૧)

વસવમલીિાલ જૈવ આરિીત િેત્ર ક્ાું રાર્જયમાું આવેલ ું છે ?
(A) ઓરડશા

(૧૨)

(B) અસમ

(C) વશમલા

(D) નાગાલેન્ડ

લોહીમાું શકડ રાના પ્રમાણન ું વનયુંત્રણ કરવા માટે શેના ઈન્જેકશન લેવા િડે છે ?
(A) ઇન્સ્ર્લીન

(B) સ્ટીરોઈડ

(C) થાઇરોક્ક્સન

(D) શકડ રા
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(૧૩)

ભાવનગર જીલ્લાના મહવામાુંથી નીચેનામાુંથી કઈ કેરીની જાત મળે છે ?
(A) ર્જમાદાર

(૧૪)

1

(C) મેઘાલય

(D) વત્રપરા

(B) મેલેવનન

(C) ફોવમિક

(D) લવસકા

(B) બ્રોમીન

(C) એલ્ર્વમવનયમ

(D) ઝીંક

(B) 15%

(C) 20%

(D) 25%

નીચેનામાુંથી કઈ વ્યક્ક્ત “માનવ કમ્્ર્ટર” તરીકે ઓળખાય છે ?
(A) લીલાવતી

(૨૦)

(B) વમઝોરમ

કેન્દ્ર સરકાર કે રાજ્ય સરકાર િોતાના સભાગૃહના વિારે માું વિારે કેટલા ટકા મુંત્રી રાખી શકે
છે ?
(A) 10%

(૧૯)

3

(D) 2

લોખુંડને કાટ ન લાગે તે માટે કઈ િાતન ું િડ ચડાવવામાું આવે છે ?
(A) મેગ્નેવશયમ

(૧૮)

2

(C) 3

ચામડી અને વાળનો કાળો રું ગ ક્ાું દ્રવ્યને કારણે હોય છે ?
(A) કેરોરટન

(૧૭)

1

(B) 3

(D) હાફૂસ

ભારતન ું ક્ય રાજ્ય બાુંગ્લાદે શની ત્રણેય બાજની સીમાથી ઘેરાયેલ ું છે ?
(A) નાગાલેન્ડ

(૧૬)

(C) લુંગડો

રાજ્યસભામાું દર વર્ષે કેટલા સભ્યો વનવ ૃત થાય છે ?
(A) 2

(૧૫)

(B) દસેરી

(B) ચાલ્સડ બેબેઝ

(C) બબલ ગેટ્સ

(D) શકુંતલા દે વી

ક્ાું વાઇસરોયના સમયમાું “ઇન્ન્ડયન વિનલ કોડ અને કોડ ઓફ રિવમનલ પ્રોસેર્જર” િસાર
કરવામાું આવ્યો ?
(A) લોડડ કોનડવોબલસ

(૨૧)

(D) લોડડ મેકોલે

(B) મુંગળ

(C) ગરૂ

(D) શવન

ગર્જરાતમાું કૃવર્ષ મહોત્સવન ું આયોર્જન ક્ાું રદવસથી થાય છે ?
(A) અિય ત ૃતીય

(૨૩)

(C) લોડડ કેનીંગ

પ ૃથ્વીનો ભગીની ગ્રહ તરીકે ક્ો ગ્રહ ઓળખાય છે ?
(A) શિ

(૨૨)

(B) લોડડ કઝડન

(B) અર્ષાઢી બીર્જ

(C) વશવરાવત્ર

(D) હનમાન ર્જયુંવત

આબમાું દે લવાડાના દે રા અને દે રાણી-જેઠાણીના ગોખલા તેમર્જ િાલીતાણામાું જૈન દે રાસરોની
રચના કોણે કરાવી હતી ?
(A) વસ્તિાળ-તેર્જિાળ (B) માિવમુંત્રી

(૨૪)

(D) વવમલમુંત્રી

ભારતમાું સૌપ્રથમ ક્ારે અને ક્ાું રાર્જયમાું AIDSનો રોગ ર્જોવા મળ્યો હતો ?
(A) 1986 મહારાષ્ટ્ર

(૨૫)

(C) વીર િવલ

(B) 1986 મધ્યપ્રદે શ (C) 1986 આંધ્ર પ્રદે શ (D) 1986 તાવમલનાડ

ર્જમ્મ-કાશ્મીરમાું આવેલ ું “કાલાકોટ” શાના માટે જાણીત ું છે ?
(A) એલ્ર્વમવનયમ

(B) અબરખ

(C) કોલસો

(D) ડોલામાઈટ

JARJIS KAZI, YASH DODIYA, SANTOSH VAJA, RAHUL BARIYA, NATIQ KAZI & SUMIT VAJA

Page 2

(૨૬)

અદૈ તવાદ કોની દે ન છે ?
(A) રામાનુંદ

(૨૭)

(B) રામાનજાચાયડ

રસાયણનો રાજા તરીકે ક્ય સુંયોર્જન ઓળખાય છે ?
(A) હાઈડ્રોક્લોરરક એવસડ(B) એવમનો એવસડ

(૨૮)

(B) વડોદરા

(C) અમદાવાદ

(D) રાર્જકોટ

ગર્જરાતમાું “રાગી” ન ું ઉત્િાદન ક્ાું જીલ્લામાું થાય છે ?
(A) િુંચમહાલ

(૩૦)

(C) સલ્ફયરરક એવસડ (D) હાઈડ્રોર્જન

રહમાભાઇ ઇન્સ્ટીટયટ લાઈબ્રેરી ક્ાું આવેલી છે ?
(A) સરત

(૨૯)

(C) સ્વામી વવવેકાનુંદ (D) શુંકરાચાયડ

(B) વલસાડ

(C) ડાુંગ

(D) બનાસકાુંઠા

બાબરે ક્ાું ર્દ્ધને જેહાદન ું સ્વરૂિ આ્ર્ ું હોવાથી જીવનમાું કદી શરાબ ન િીવાની પ્રવતજ્ઞા કરી
હતી ?
(A) ચુંદેરીન ું ર્દ્ધ

(૩૧)

(B) ખાનવાન ું ર્દ્ધ

(C) સબીર-ડાુંગ

(D) ભાભર-સાબરકાુંઠા

ભારતમાું એક હજાર પરૂર્ષોએ સ્ત્રીઓઓન ું પ્રમાણ 940 છે . તો ગર્જરાતમાું એક હજાર પરૂર્ષોએ
સ્ત્રીઓન પ્રમાણ કેટલ ું ?
(A) 907
(B) 918

(૩૩)

(D) ગ્રોગાન ું ર્દ્ધ

નીચેનામાુંથી ક્ય ર્જોડકું અયોગ્ય છે ?
(A) િનસરા-અરવલ્લી (B) કઠલાલ-ખેડા

(૩૨)

(C) િાણીિતન ું ર્દ્ધ

(C) 933

(D) 943

અભ્યારણ અને જર્જલ્લા વવર્ષે ક્ય ર્જોડકું અયોગ્ય છે ?
(A) ખીર્જડીયા િિી અભ્યારણ=જામનગર

(B) જાુંબઘોડા રીંછ અભ્યારણ=િુંચમહાલ

(C) વમવનયાલા પ્રાકૃવતક અભ્યારણ=અમરે લી (D) ગીર પ્રાકૃવતક અભ્યારણ=જનાગઢ
(૩૪)

ભક્ત કવવ નરવસિંહ મહેતા સરોવર ક્ાું આવેલ ું છે ?
(A) તળાજા

(૩૫)

(B) ગાુંિીનગર

(C) વડોદરા

(D) સરત

(B) બહાલોલ લોદી

(C) વસકુંદર લોદી

(D) ઇબ્રારહમ લોદી

(C) ભ ૂતાન

(D) શ્રીલુંકા

વવશ્વન ું એકમાત્ર રહન્દ રાષ્ટ્ર ક્ય છે ?
(A) ભારત

(૩૮)

(D) વડનગર

ઇ.સ.1504 આગરા નગરની સ્થાિના કોણે કરી હતી ?
(A) અકબર

(૩૭)

(C) અમદાવાદ

એવશયામાું સૌપ્રથમ રરવોલલ્વિંગ રે સ્ટોરન્ટ ક્ાું સ્થિાઈ હતી ?
(A) અમદાવાદ

(૩૬)

(B) જનાગઢ

(B) નેિાળ

2018માું કોમનવેલ્થ ગેમ્સન ું આયોર્જન ક્ાું દે શમાું થશે ?
(A) ભારત

(B) ઇન્ડોનેવશયા

(C) રવશયા

(D) ઓસ્રે લીયા
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(૩૯)

ભારતના બુંિારણની ર્જોગવાઈ કઈ કલમ હેઠળ રાષ્ટ્રિવત િર મહાબભયોગની પ્રરિયા થઈ શકે
છે ?
(A) 60

(૪૦)

(B) બનાસકાુંઠા

(C) કચ્છ

(D) ગાુંિીનગર

(B) સ્વાદવિિંડ

(C) થાઇરોઈડ

(D) યકૃત

(B) ગર્જરાત

(C) મહારાષ્ટ્ર

(D) રાર્જસ્થાન

(B) વમથેનાલ

(C) બ્ર્ટેનાલ

(D) પ્રોિેનાલ

(B) દમણગુંગા

(C) કોલક

(D) ભાદર

(B) બનાસકાુંઠા

(C) સાબરકાુંઠા

(D) અરવલ્લી

(B) ભાસ્કરાચાયડ

(C) બ્રહ્મગ્ત

(D) લીલાવતી

(B) 10 જાન્ર્આરી

(C) 11 રડસેમ્બર

(D) 11 જાન્ર્આરી

કાશ્મીરન ું પ્રવેશદ્વાર તરીકે ક્ય સ્થળ જાણીત ું છે ?
(A) લેહ

(૫૨)

(D) સોરડયમ

નોબલ પરસ્કાર ક્ાું રદવસે આિવામાું આવે છે ?
(A) 10 રડસેમ્બર

(૫૧)

(C) ફોસ્ફરસ

ગર્જરાતમાું ર્જન્મેલા ક્ાું ગબણતશાસ્ત્રીએ “શ ૂન્ય” નો આવવષ્ટ્કાર કયો હોવાન ું મનાય છે ?
(A) આયડભટ્ટ

(૫૦)

(B) ફ્લોરરન

પ્રાચીન મુંરદરો માટે જાણીત ું “િોળો” ક્ાું જર્જલ્લામાું આવેલ ું છે ?
(A) અમદાવાદ

(૪૯)

(D) બાબર

ગર્જરાતની કઈ નદી દર વર્ષે રે તીના ઢગમાું ફેરવાઈ જાય છે ?
(A) નમડદા

(૪૮)

(C) અશોક

ૃ પ્રાણીઓના નમ ૂનાની જાળવણી માટે કોનો ઉિયોગ થાય છે ?
મત
(A) ઇથેનાલ

(૪૭)

(B) બબિંદસાર

“તાન-સેન” સન્માન ક્ાું રાજ્ય દ્વારા આિવામાું આવે છે ?
(A) મધ્યપ્રદે શ

(૪૬)

(D) ઉમુંગ

માનવ શરીરમાું આવેલી સૌથી મોટી ગ્રુંવથ કઈ છે ?
(A) વિચ્ર્ટરી ગ્રુંવથ

(૪૫)

(C) રોરહત

ગર્જરાતનો એકમાત્ર જર્જલ્લો જ્યાું ડગ
ું ળીન ું ઉત્િાદન થત ું નથી ?
(A) ભાવનગર

(૪૪)

(B) ઉદય

શરીરમાું ક્ાું તત્વની ખામીના કારણે દાુંતમાું સડા થાય છે ?
(A) ક્લોરીન

(૪૩)

(D) 63

મેગેસ્થનીઝે કોના દરબારમાું રહી “ઇન્ન્ડકા” ગ્રુંથની રચના કરી હતી ?
(A) ચુંદ્રગ્ત મોયડ

(૪૨)

(C) 62

ગર્જરાત સરકારે ચમડ ઉદ્યોગ સાથે સુંકળાયેલા સમાર્જને ક્ય નામ આ્ર્ ું હત ું ?
(A) આનુંદ

(૪૧)

(B) 61

(B) લદાખ

(C) િઠાણ કોટ

(D) ઉરી

“સોયાબીન સ્ટેટ” તરીકે ક્ય રાજ્ય ઓળખાય છે ?
(A) ગર્જરાત

(B) રાર્જસ્થાન

(C) મહારાષ્ટ્ર

(D) મધ્યપ્રદે શ

JARJIS KAZI, YASH DODIYA, SANTOSH VAJA, RAHUL BARIYA, NATIQ KAZI & SUMIT VAJA

Page 4

(૫૩)

એવશયાની ઇંડાની ટોકરી તરીકે ક્ય સ્થળ જાણીત ું છે ?
(A) રદલ્લી

(૫૪)

(B) બ્રહ્મપત્રા
(B) મેશ્વો
(B) કેરળ

(C) તાવમલનાડ

(૬૨)

(C) બી.ડી.ર્જતી

(D) વી.વી.ગીરી

(B) બી.ડી.ર્જતી

(C) ઝારકર હસૈન

(D) આર.વેકટરામન

ચલણ અને દે શ વવર્ષે અયોગ્ય ર્જોડકું િસુંદ કરો ?
(B) લીરા-તકી

(C) ર્આન-ચીન

(D) ક્ાત-બાુંગ્લાદે શ

(C) કેનેડા

(D) ઓસ્રે લીયા

નીચેનામાુંથી ક્ાું દે શન ું ચલણ “ડોલર” નથી ?
(A) અમેરરકા

(૬૧)

(D) આંધ્ર પ્રદે શ

ભારતના એકમાત્ર ઉિરાષ્ટ્રિવત જેન ું મત્ૃ ર્ હોદા િર થર્ ું હત ું ?

(A) રૂબલ-રવશયા
(૬૦)

(D) કોલક

ભારતના સૌપ્રથમ કાયડકારી રાષ્ટ્રિવત તરીકે કોણે ફરર્જ બજાવી હતી ?

(A) કૃષ્ટ્ણકાુંત
(૫૯)

(D) કોસી

(C) સરસ્વતી

(A) ગલજારીલાલ નુંદા (B) રાજેન્દ્રપ્રસાદ
(૫૮)

(C) સોન

સાયલન્ટ વેલી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન ક્ાું રાર્જયમાું આવેલ ું છે ?
(A) વસજિમ

(૫૭)

(D) કન્યાકમારી

માલિારીઓની માતા તરીકે કઈ નદી ઓળખાય છે ?
(A) માઝમ

(૫૬)

(C) આંધ્ર પ્રદે શ

બબહારના શોક તરીકે કઈ નદી જાણીતી છે ?
(A) ગુંગા

(૫૫)

(B) ર્જમ્મ-કાશ્મીર

(B) ઈગ્લેન્ડ

સમગ્ર દે શમાું બિાર્જ પ્રકારની ઈમરર્જન્સી માટે ક્ો ટોલ ફ્રી નુંબર ચાલ કરાયો છે ?
(A) 110
(B) 111
(C) 112
(D) 113
નીચેનામાુંથી ન ૃત્ય અને રાજ્ય વવર્ષેન ું ર્જોડકું અલગ તારવો ?
(A) બાુંસ-વમઝોરમ (B) વશકારી-અસમ (C) દશહરા-રહમાચલ પ્રદે શ (D) તમાશા-િુંજાબ

(૬૩)

અયોગ્ય ર્જોડકું શોિો ?
(A) કથક-કેરલ (B) કથકલી-કેરલ

(૬૪)

(૬૫)

(C) મોરહની અટ્ટમ-કેરલ(D) કચીપડી-આંધ્રપ્રદે શ

અયોગ્ય વવકલ્િ િસુંદ કરો ?
(A) ડો.વવિમ સારાભાઇ એવોડડ -વવજ્ઞાન િેત્રે

(B) શ્રી રવવશુંકર રાવલ એવોડડ -સારહત્ય

(C) હેમ ગઢવી એવોડડ -લોકકલા

(D) નરવસિંહ મહેતા એવોડડ -સારહત્ય

“અરહિંસા િરમો િમડ” ક્ા િમડન ું િાયાન ું સત્ર છે ?
(A) રહન્દ

(B) બોદ્ધ

(C) જૈન

(D) યહદ
ૂ ી
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(૬૬)

દરે ક હાડડ વેરન ું સેરટિંગ કરવા માટે શાનો ઉિયોગ થાય છે ?
(A) કુંરોલ િેનલ

(૬૭)

(B) વવન્ડો

(C) ટાસ્કબાર

(D) સ્ટે ટસ બાર

SMPS ન ું પરૂ નામ ર્જણાવો ?
(A) ક્સ્વચ મોડ િાવર સ્લાય

(B) વસરરયલ મોડ િાવર સ્લાય

(C) શેરરિંગ મોડ િાવર સ્લાય

(D) એકિણ નહીં

(૬૮)

ઇમ્િેક્ટ વપ્રન્ટરની ગણવતા નીચેનામાુંથી કઈ બાબત દ્વારા મિાય છે ?
(A) CPI
(B) TPI
(C) DPI
(D) RPI

(૬૯)

CADન ું પરૂ નામ ર્જણાવો.

(૭૦)

(A) કમ્્ર્ટર અવરનેસ ડાયલોગ

(B) કમ્્ર્ટર એડેડ રડઝાઇન

(C) કમ્્ર્ટર એટમ રડવાઇસ

(D) એકિણ નહીં

PROLOG કઈ િેઢીની કમ્્ર્ટર ભાર્ષા છે ?
(A) બીજી

(૭૧)

(B) ત્રીજી

(C) ચોથી

(D) િાુંચમી

કમ્્ર્ટર સમજી શકે તેવી ભાર્ષાને શ ું કહે છે ?
(A) એ્લીકેશન સોફટવેર (B) વસસ્ટમ સોફટવેર (C) મશીન લેંગવેર્જ (D) હાઇિર લેંગવેર્જ

(૭૨)

MS Excel માું આડી અને ઊભી હરોળમાું જ્યાું છે ડે તેને શ ું કહે છે ?
(A) રો

(૭૩)

(B) કોલમ

(C) લેબલ

(D) સેલ

ભારતમાું IPS ને તાલીમ આિત ું એકમાત્ર સેન્ટર “સરદાર વલ્લભભાઇ િટેલ િોલીસ
એકેડમી” ક્ાું શહેરમાું આવેલી છે ?
(A) રદલ્લી

(૭૪)
(૭૫)

(D) 3

(B) પ્રસ્તત હકીકત

(C) વાદગ્રસ્ત હકીકત (D) સાબબત થયેલ હકીકત

મગ
ું ૂ ા સાિી કોટડ માું લખાણ કરી આિે તો તે ક્ો પરાવો કહેવાય ?
(B) મૌબખક પરાવો

(C) સુંરદગ્િ પરાવો (D) પરાવો ન આિી શકે

કઈ તિાસ દરમ્યાન ગમે તેટલા સ ૂચક પ્રશ્ન પ ૂછી શકાય ?
(A) સરતિાસ

(૭૮)

(D) ચુંડીગઢ

ઇન્ન્દ્રયો દ્વારા ક્સ્થવત અને વસ્તન ું ભાન થાય તેને શ ું કહે છે ?

(A) લેબખત પરાવો
(૭૭)

(C) હૈદરાબાદ

ભારતીય પરાવા અવિવનયમમાું કેટલા ભાગ છે ?
(A) 25
(B) 7
(C) 15
(A) હકીકત

(૭૬)

(B) દહેરાદૂ ન

(B) ઊલટ તિાસ

(C) ફેર તિાસ

ભારતીય ફોર્જદારી િારામાું કઈ કલમ મર્જબ ખ ૂન ગણાય છે ?
(A) 299
(B) 300
(C) 302

(D) ત્રણેય
(D) 304
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(૭૯)

ભારતના બુંિારણના ક્ાું અનચ્છે દમાું સવોચ્ચ ન્યાયાલયની ર્જોગવાઈ છે ?
(A) 122
(B) 123
(C) 124
(D) 125

(૮૦)

ભારતીય નાગરરકને મત આિવાનો અવિકાર એ બુંિારણ હેઠળ ક્ો અવિકાર ગણાય છે ?
(A) મ ૂળભ ૂત અવિકાર (B) મ ૂળભ ૂત ફરર્જો

(૮૧)

(C) કાન ૂની અવિકાર

(D) રાર્જકીય અવિકાર

ભારતીય દુંડ સરહતા મર્જબ ક્ય વવિાન સાચ ું છે ?
(A) આત્મહત્યા એ ગનો નથી
(B) આત્મહત્યા કરનાર વ્યક્ક્ત મારી જાય તો તેના સગા સામે ફોર્જદારી ફરરયાદ થઈ શકે
(C) આત્મહત્યા કરનાર બચી જાય તો તેને સજા કરવામાું આવે છે
(D) આત્મહત્યા કરનાર બચી જાય તો તેને સજા કરવામાું આવતી નથી

(૮૨)

નીચેનામાુંથી કઈ વ્યક્ક્ત ફોર્જદારી િારાને આિીન છે ?
(A) રાષ્ટ્રિવત

(૮૩)

(B) રાર્જયિાલ

(C) રાર્જદૂ ત

(D) એકિણ નહીં

ર્જો શદ્ધબદ્ધદ્ધથી કહેલી હકીકતો સાુંભળીને સામી વ્યક્ક્તને ઇજા થાય ત્યારે તે ...............
(A) ગનો ગણાય છે (B) ગનો ગણાતો નથી (C) હળવો ગનો ગણાય (D) ગુંભીર ગનો ગણાય

(૮૪)
(૮૫)

સામાન્ય ઇજા માટે IPC ની કઈ કલમ હેઠળ ગનો નોંિાય છે ?
(A) 323
(B) 325
(C) 327

(D) 330

ભારતમાું લોકાર્ક્ત તેમર્જ લોકિાલ શબ્દનો ઉિયોગ કોના દ્વારા કરવામાું આવ્યો હતો ?
(A) ર્જયપ્રકાશ નારાયણ (B) બાબાસાહેબ આંબેડકર (C) લક્ષ્મીમલ વસિંઘવી(D) મહાત્મા ગાુંિી

(૮૬)

દાુંડી યાત્રાન ું બચત્ર લેખન કરી આલ્બમ બનાવનાર બચત્રકાર કોણ હતા ?
(A) કનભાઈ દે સાઇ

(૮૭)

(C) ફોઈડ

(D) હરમન રોરશાક

(B) ડભોઇ

(C) નરડયાદ

(D) કિડવુંર્જ

સમાર્જશાસ્ત્ર મર્જબ કઈ સમાર્જમાું લગ્ન એક “સુંસ્કાર” ગણાય છે ?
(A) રહન્દ

(૯૦)

(B) સ્કીનર

દયારામની કમડભ ૂવમ કઈ છે ?
(A) ચાુંદોદ-કરનાળી

(૮૯)

(D) મહાદે વભાઇ દે સાઇ

શાહીના ડાઘાની કસોટી ક્ાું મનોવૈજ્ઞાવનકે વસાવી હતી ?
(A) કેટલ

(૮૮)

(B) ર્જમનાલાલ બજાર્જ (C) સોમલાલ શાહ

(B) ઇસ્લામ

(C) િારસી

(D) યહદ
ૂ ી

(C) રાઈન

(D) હવાુંગહો

વવશ્વની સૌથી વ્યાિારરક નદી કઈ છે ?
(A) નાઇલ

(B) એમેઝોન
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(૯૧)

CRPC મર્જબ સેસન્સ ર્જર્જ કેટલા વર્ષડ માટે કેદની સજા કરી હોય તો આરોિી હાઇકોટડ મા
અિીલ કરી શકે ?
(A) 5 વર્ષડ

(૯૨)

(B) 7 વર્ષડ

(D) 20 વર્ષડ

CRPC ની કઈ કલમ અંતગડત લશ્કરી દળના સૈવનકોને િણ ગનેગારની િરિકડ કરવાની
સતા છે ?
(A) 41

(૯૩)

(C) 14 વર્ષડ

(B) 43

(C) 45

(D) 47

કસ્ટડીમાું હોય તેવા આરોિી વવરૂદ્ધ કેટલા રદવસમાું ચાર્જશીટ ન કરી હોય તો તેને જામીન િર
છોડવામાું આવે છે ?
(A) 30 રદવસ

(૯૪)

(C) 90 રદવસ

(D) 100 રદવસ

એલક્ઝક્ય ૂરટવ મેજર્જસ્રે ટ અને િબ્બ્લક પ્રોવસક્યટરની વનમણ ૂક કોણ કરે છે ?
(A) રાજ્ય સરકાર

(૯૫)

(B) 60 રદવસ
(B) હાઇકોટડ

(C) જર્જલ્લા મેજર્જસ્રેટ

(D) રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકાર

સ્ત્રીની ર્જડતી કઈ વ્યક્ક્ત િાસે લેવડાવી શકાય ?
(A) લેડી ડોક્ટર (B) મરહલા િોલીસ અવિકારી (C) અન્ય કોઈિણ સ્ત્રી દ્વારા

(૯૬)

36 અને 24 નો લ.સા.અ. 72 છે . તો તેનો ગ.સા.અ. શોિો ?
(A) 12
(B) 14
(C) 16

(D) ત્રણેય

(D) 18

(૯૭)

ચાર િવમક બેકી સુંખ્યાઓની સરાસરી 27 છે . તો સૌથી મોટી સુંખ્યા કઈ ?
(A) 29
(B) 30
(C) 31
(D) 32

(૯૮)

રૂ. 4000 ન ું 7% લેખે 3 વર્ષડન ું સાદું વ્યાર્જ શોિો ?
(A) 120
(B) 240
(C) 840

(D) 960

4A=5B તથા 3B=8C હોય તો “C” શોિો ?
(A) 3
(B) 8

(C) 10

(D) 12

(C) 7

(D) 192

(૯૯)

(૧૦૦) 40×2÷10+5-13 = ?
(A) 0
(B) 3

નોંિ: કોન્સ્ટે બલ બનવા

માટે તૈયારી કરવા અને ૧૦૦% િાસ થવા આજે ર્જ અમારા MISSION

EXAM CAREER ACADEMY, વશશવવહાર, ભાવનગર ખાતે વહેલી તકે ર્જોડાવ.

સુંિકડ : ૯૯૦૪૨૦૦૮૩, ૮૦૦૦૧૦૧૩૧૩ & ૮૨૬૪૨૯૨૯૨૯
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૨. ગર્જરાત સરકારની તમામ સ્િિાડ ત્મક િરીિાઓ જેવી કે િી આઈ, િી એસ આઈ, તલાટી,
હાઈકોટડ ક્લાકડ , મામલતદાર િરીિાઓ માટે ની ર્જનરલ બેચ ૧ જાન્ર્આરી ૨૦૧૮થી વાર્જબી ફીમાું
શરૂ થનાર છે . આ િરીિાઓમાું ૧૦૦% સફળ થવા માટે આજે ર્જ અમારી એકેડેમીનો સુંિકડ કરો.
માયાડરદત સુંખ્યા લેવાની હોવાથી આજે ર્જ રજીસ્રે શન કરાવો.અમારા દ્વારા તૈયાર કરાયેલ
સારહત્યમાું અત્યાર સિીની િરીિામાું ૭૫ થી ૯૫% પ્રશ્નો પ ૂછાયેલ છે .

સુંિકડ : ૯૯૦૪૨૦૦૮૩, ૮૦૦૦૧૦૧૩૧૩ & ૮૨૬૪૨૯૨૯૨૯

આ પસ્તક ઓનલાઈન ખરીદવા અહીં લક્લક કરો :
www.mexambooks.com
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આ પસ્તક ઓનલાઈન ખરીદવા અહીં લક્લક કરો :

http://www.mexambooks.com/2017/11/english-grammar.html
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