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પોલીસ ભરતી મોસ્ટ IMP મોડલ પેપર-1 

 

રીવ બયતી 2018 ની યીક્ષા ભાું વપ થલા ભાટે અભાયી વાથ ેજોડાલ અન ે
તભારું  બવલષ્મ ફનાલ અભાયી વાથ ેજોડાલલા ભાટે અભાય WHATSAPP 

NO:- 6351352610 તભાયા ગ્રુ ભાું ADD  ઔય અન ેગ્રુ નુું નાભ રીવ 
બયતી 2018 યાકલુું અન ેતભેાું લધ ુન ેલધ ુતભત્ર ન ેજોડલા 

-:: વલજ્ઞાન ના ઔુર પ્રશ્ન-૧૭  ::- 
( 1 )  ચુુંફઔની ળધ ઔમા દેળભાું થઈ શતી ?  
 (A) બાયત (B) ઇંગ્રૅડડ 
 (C)  ગ્રીવ (D) ઇટરી 
( 2 )  નીચેનાભાુંથી ઔમ વજીલ પ્રચરન ઔયત નથી ? 
 (A) વા (B) ખામ 
 (C)  ફાયભાવીન છડ (D) ભચ્છય 
( 3 )  બૂયા વરટભવત્રને રાર ફનાલે છે તે દ્રાલણને ળુું ઔશે છે ? 
 (A) ક્ષાય (B) ફેઈઝ 
 (C)  ઍસવડ (D) તટસ્થ 
( 4 )  ળીરા એઔ લાડઔાભાું રાીને યાકેરાું ફીજભાુંથી એઔ ફીજ રઈ તેને શાથ લડે 

દફાલે છે, ત તેની ફે પાડ થઈ જામ છે. તે નીચેનાભાુંથી ઔમુું ફીજ શળે ? 
 (A) ગઉું (B) ભઔાઈ 
 (C)  ભખપી (D) જુલાય 
( 5 )  નફુું પ્રઔાુંડ ધયાલતી લનસ્તતને ળુું ક્શે છે ? 
 (A) છડ (B) કુ્ષ 
 (C)  લૃક્ષ (D) લેરા 
( 6 )  નીચેના ૈઔી ઔમ ાણીન સ્ત્રત નથી ? 
 (A) નદી (B) વયલય 
 (C)  ઔૂલ (D) આઔાળ 
( 7 )  નીચેનાભાુંથી રુંફાઈન ઔમ એઔભ વોથી ભટ છે ? 
 (A) ભીટય (B) વઔરભીટય 
 (C)  તભરીભીટય (D) વેવડટભીટય 
( 8 )  જ ેવાધન લડે આણાું ઔાભ વયતાથી અને ઝડથી થામ તેલાું વાધનને ળુું 

ઔશેલામ ? 
 (A) જહટર મુંત્ર (B) વુંમુક્ત મુંત્ર 
 (C)  વાદાું મુંત્ર (D) એઔેમે નશીં 
( 9 )  જ ેલસ્તુ પ્રઔાળનુું ઉત્વજતન ઔયે છે તે લસ્તુને ળુું ઔશે છે ? 
 (A) પ્રઔાળલત (B) પ્રઔાળનુું ઉદ્ગભસ્થાન 
 (C)  પ્રઔાળનુું વઔયણ (D) પ્રઔાળસ્થાન 
( 10 )  અલાજને ફીજુ ળુું ઔશે છે ? 
 (A) વાદ (B) યાડ 
 (C)  ધ્લવન (D) ત્રાડ 
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( 11 )  પ્રાણીના કયાઔને આધાયે ઔેટરા પ્રઔાય ાડલાભાું આલે છે ? 
 (A) ફે (B) ત્રણ 
 (C)  ચાય (D) ાુંચ 
( 12 )  તાયાન વભૂશ ઔઇ ચક્કવ આઔૃવિ ઔે બાત ઉવાલે છે તેને ળુ ઔશે છે ? 
 (A) નક્ષત્ર (B) તાયાભુંડ 
 (C)  તાયાજૂથ (D) વપ્તર્ષ 
( 13 )  દાથતની ઔેટરી અલસ્થા છે ? 
 (A) એઔ (B) ફે 
 (C)  ત્રણ (D) ચાય 
( 14 )  ઉષ્ભા એટરે દાથતભાું યશેરા અણુની ઔુર... ? 
 (A) લામુળવક્ત (B) વસ્થતતળવક્ત 
 (C)  માુંતત્રઔળવક્ત (D) ખતતળવક્ત 
( 15 )  ઔુદયતભાું આભેે થતા પેયપાયને ઔેલાું પેયપાય ઔશે છે ? 
 (A) ઔુદયતી (B) ભાનલવર્જજત 
 (C)  બોતતઔ (D) જવૈલઔ 
( 16 )  દાથતનાું દશન ભાટે શલાભામ્ન ઔમ લામુ જરૂયી છે ? 
 (A) ઑવક્વજન (B) નાઇટર જન 
 (C)  ઔાફતન ડમક્વાઇડ (D) હશવરમભ 
( 17 )  દાથતની ઔામત ઔયલાની ક્ષભતાને ળુું ઔશે છે ? 
 (A) ઊજાત (B) તાઔાત 
 (C)  ળવક્ત (D) ફ 

-:: બાયત ની બૂખ ના પ્રશ્ન-૧૧ ::- 
( 18 )  નીચેનાભાુંથી ઔમુું અડમ ત્રણથી જૂદુું ડે છે ? 
 (A) ભક્કા (B) ફેથરેશેભ 
 (C)  નાનઔાના વાહશર (D) વાયનાથ 
( 19 )  બાયતન ૂલીમ વભુદ્ર વઔનાય ઔમા નાભે કામ છે ? 
 (A) ભરફાય તટ (B) ઔયભાુંડર તટ 
 (C)  ઔોંઔણ તટ (D) ભયાઠાલાડ તટ 
( 20 )  નીચેનાભાુંથી ઔણ ભાઉડટ એલયેસ્ટ ક્માયેમ ચઢેર નથી ? 
 (A) વય એડભુંડ હશરેયી (B) ચાર્લવત રીંડફખત 
 (C)  તેનસવખ નખે (D) ફચેડદ્રી ાર 
( 21 )  ઔરઔાતા ળશેયની સ્થાના ઔણે ઔયી શતી ? 
 (A) લયેન શસ્સ્ટગ્ઝ (B) રડત  ઔનતલવરવ 
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 (C)  જોફચાનાતઔ (D) વપદયજુંખ 
( 22 )  નીચેનાભાુંથી ઔમુું ભુંહદય વૂમત બખલાનને વભર્ષત છે ? 
 (A) ઔણાઔત  ભુંહદય (B) તતરતત ભુંહદય 
 (C)  અજુંતા ઈરયા ભુંહદય (D) ુષ્ઔય ભુંહદય 
( 23 )  વલશ્વન વોથી ઊુંચ ધધ ઔમ છે ? 
 (A) વલક્ટહયમા પર (B) નામગ્રા ધધ 
 (C)  અુંવજર પર (D) લજીતવનમા પર 
( 24 )  ૃથ્લી યનુું વોથી ઊુંડુું  સ્થ ઔમુું છે ? 
 (A) ફૈઔાર વયલય (B) ભૃતવાખય 
 (C)  પ્રળાુંત ટરેંચ (D) ભાહયમાના ટરેંચ 
( 25 )  ઔીલી ક્માું જોલા ભે છે ? 
 (A) ડમૂઝીરડેડભાું (B) દસક્ષણ આવિઔાભાું 
 (C)  આજવેડટનાભાું (D) સ્ટરે વરમાભાું 
( 26 )  વાયનાથ ઔમા યાજ્મભાું છે ? 
 (A) ઔેય (B) ભશાયાષ્ટ્ર  
 (C)  ખુજયાત (D) ઉિયપ્રદળે 
( 27 )  બાયતના ઔમા ળશેયભાું ભવણઔર્જણઔા ગાટ, દવ અશ્વભેગ ગાટ અને સવવધમા ગાટ 

આલેર છે ? 
 (A) ઉજ્જનૈ (B) નાસવઔ 
 (C)  લાયાણવી (D) શહયદ્વાય 
( 28 )  વઔળનખુંખા ફુંધ ઔમા ફે દેળ લચ્ચેન વલલાદ છે ? 
 (A) બાયત – ફાુંગ્રાદેળ (B) બાયત – નેા 
 (C)  બાયત – મ્માનભાય (D) બાયત – ાવઔસ્તાન 

-:: ખુજયાતની બૂખ ના પ્રશ્ન-૧૦ ::- 
( 29 )  નીચેનાભાુંથી ઔઈ ખુજયાતભાું આલેરી પર્લટ રાઈન નથી ? 
 (A) ઔેમ્ફે ગે્રફન ઝન (B) વિભ દહયમાઔાુંઠા ઝન 
 (C)  કુંબાત ઝન (D) ડેક્ક્ન ઝન 
( 30 )  ‚ધાલીયા‛ ઔમા ટાુભાું આલેર છે ? 
 (A) ચ્છભ (B) કદીય 
 (C)  ફેરા (D) કાલડા 
( 31 )  ફયડા ડુું ખયન વોથી ઊુંચુું વળકય ઔમુું છે ? 
 (A) ભાથાવય (B) વયઔરા 
 (C)  આબયા   (D) ઔનાયા 
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( 32 )  ‘નદી અને નદી વઔનાયે આલેર ળશેય’- નીચેનાભાુંથી ઔઈ જોડ કટી છે ?  
 (A) ફનાવ---ડીવા (B) વયસ્લતત---સવદ્ધુય 
 (C)  યુંખા---નલવાયી (D) ભશુડી---વાફયભતી 
( 33 )  ખુજયાતભાું વોથી લધુ કાયાળલાી જભીન ઔમા વજલ્લાભાું જોલા ભે છે ? 
 (A) ઔચ્છ (B) ફનાવઔાુંઠા 
 (C)  જૂનાખઢ (D) જાભનખય 
( 34 )  ખુજયાતભાું વોથી લધુ ડાુંખયનુું ઉત્ાદન ઔમા વજલ્લાભાું થામ છે ? 
 (A) કેડા (B) ુંચભશાર 
 (C)  લરવાડ (D) વુયત 
( 35 )  ખુજયાતના ઔુર ઔેટરાું ટઔા વલસ્તાયભાું જુંખર આલેરાું છે ? 
 (A) 10% (B) 8% 
 (C)  12% (D) 21% 
( 36 )  ખુજયાતભાું  ઔમા  સ્થે  રાઔડાભાુંથી યેમન ફનાલતા ઔાયકાના આલેરાું છે ? 
 (A) ઉધના (B) લેયાલ 
 (C)  A અન ેB ફુંન ે (D) એઔણ નશીં 
( 37 )  ખુજયાતના ઔમા ળશેયભાું વોથી લધુ ળાા આલેરી છે ? 
 (A) અભદાલાદ (B) વુયત 

 (C)  યાજઔટ (D) લડદયા 
( 38 )  213) ઓધતખઔ વલઔાવની દતષ્ટ્ીએ ખુજયાતભાું ઔમુું સ્થ ટચ ય છે ?  
 (A) અુંઔરશે્વય (B) અભદાલાદ 
 (C)  યાજઔટ (D) 

 

વુયત 

-::બાયત નુું ફુંધાયણ ના  પ્રશ્ન-૧૦ ::- 
( 39 )  શારભાું નીતતુંચનુું અધ્મક્ષ દ ઔણ ધયાલે છે ?    
 (A) યાષ્ટ્રતત                                         (B) ઔામદાભુંત્રી 
 (C)  લડાપ્રધાન (D) નાણાભુંત્રી 
( 40 )  ‘આભુક’ એ ફુંધાયણન બાખ આત્ભા છે તેલુું ઔણે ખણાવમુું શતુું ? 
 (A) ડૉ. ફાફાવાશેફ આુંફેડઔય (B) ભશાત્ભા ખાુંધી 
 (C)  ુંવડત જલાશયરાર નશેર (D) વયદાય લલ્લબબાઇ ટેર 
( 41 )  તારુઔા ુંચામતના વભ્મની વુંખ્મા નક્કી ઔયલાની વિા ઔની ાવે છે ? 
 (A) ુંચામત વલબાખના વસચલ (B) વજલ્લા વલઔાવ અવધઔાયી 
 (C)  ઔરેઔટય (D) વલઔાવ ઔતભશ્નય 
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( 42 )  વુંતત અને ઉત્ાદનનાું વાધનની જભાલટ અભુઔ જ શાથભાું થતી અટઔાલલાની 
જોખલાઈ બાયતીમ વુંવલધાનના ઔમા અનુચ્છેદભાું છે ? 

 (A) અનુચ્છેદ – 45 (B) અનુચ્છેદ – 38 
 (C)  અનચુ્છેદ – 39 (D) અનુચ્છેદ – 42 
( 43 )  બાયતીમ વુંવલધાનના અનુચ્છેદ – 51 (ઔ) (જ)ભાું બાયતના દયેઔ નાખહયઔની 

ઔઈ પયજન વનદેળ થમ છે ? 
 (A) લૈજ્ઞાવનઔ ભાનવ, 

ભાનલતાલાદ, વજજ્ઞાવા 
તથા વુધાયણાની બાલના 
ઔેલલાની 

(B) દેળનુું યક્ષણ ઔયલાની અને યાષ્ટ્ર ીમ 
વેલા ફજાલલાની શાઔર થતાું તેભ 
ઔયલાની. 

 (C)  આણી વભવડલત 
વુંસ્ઔૃતતના વભૃદ્ધ લાયવાનુું 
ભૂર્લમ ઔુદયતી માતલયણનુું 
જતન ઔયલાની અને તે 
જાલી યાકલાની 

(D) જુંખર, તાલ, નદી અન ેલડમ 
ળ ુ– ક્ષી વહશત ઔુદયતી 
માતલયણનુું જતન ઔયલાની અન ે
તેની વધુાયણા ઔયલાની અન ેજીલ 
પ્રત્મ ેઅનઔુુંા યાકલાની. 

( 44 )  ગ્રાભ ુંચામતની પ્રથભ ફેઠઔની તાયીક ઔણ નક્કી ઔયે છે ? 
 (A) ભાભરતદાય (B) વયુંચ 
 (C)  તરાટી – ઔાભ ભુંત્રી (D) તારઔુા વલઔાવ અવધઔાયી 
( 45 )  નીચેનાભાુંથી ..........................લમજૂથના ફાઔને બાયતના ફુંધાયણથી 

ભપત અને પયવજમાત વળક્ષણ આલાભાું આલે છે. 
 (A) 3 થી 9 લત (B) 6 થી 14 લત 
 (C)  5 થી 13 લત (D) 4 થી 10 લત 
( 46 )  બાયતના ફુંધાયણના 73ભાું વુધાયણાભાું અનુચ્છેદ 243 (ક) શેઠ ગ્રાભ 

ુંચામત વલસ્તાય ભાટે ‘ગ્રાભવબા’ ઔઈ વમવક્તનુું ફનેરુું ભુંડ શમ છે ? 
 (A) ગ્રાભ ુંચામત વલસ્તાયભાું 

યશેતા દયેઔ ઔુટુુંફના એઔ 
ુખ્ત લમના ભતદાયનુું 
ભુંડ. 

(B) ગ્રાભ ુંચામત વલસ્તાયભાું યશેઠાણ 
ધયાલતા તભાભ રઔનુું ભુંડ. 

 (C)  ુંચામત વલસ્તાયભાું 
વભાવલષ્ટ્ ખાભન ેરખતી 
ભતદાય માદીભાું નોંધામરેી 
વમવક્તનુું ભુંડ 

(D) દૂધ ભુંડીભાું દૂધ બયનાય ુખ્ત 
લમની વમવક્તનુું ભુંડ. 

( 47 )  ફુંધાયણના અનુચ્છેદ – 51 (ઔ)ભાું દળાતલેર ભૂબૂત પયજોભાું નીચેના ૈઔી ઔઈ 
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નથી? 
 (A) ફુંધાયણને લપાદાય યશેલાની (B) બફન – વાુંપ્રદાવમઔતા જાલલાની 
 (C)  વુંસ્ઔૃતતના વભૃદ્ધ લાયવાને 

વડભાનલાની 
(D) જાશેય તભરઔતનુું યક્ષણ ઔયલાની 

( 48 )  યાજ્મવબાને  નાણાઔીમ  કયડા  યની ચચાત ભાટે ઔેટર વભમ આલાભાું આલે 
છે ? 

 (A) 7 હદલવ (B) 14 હદલવ 
 (C)  30 હદલવ (D) 90 હદલવ 

-:: લતતભાન પ્રલાશ ના પ્રશ્ન-૯ ::- 
( 49 )  તાજતેયભાું ઔઈ વુંસ્થાએ બાયતને વઔળનખુંખા - યાતરે જરવલધુત મજનાના 

વનભાતણને ભુંજૂયી આી ? 
 (A) એવળમન ડેલરભેંટ ફઁઔ (B) લર્લડત  ફેંઔ 
 (C)  બિક્વ ફેંઔ (D) ડમુ ડેલરભેંટ ફેંઔ 
( 50 )  તાજતેયભાું નીતત ુંચના ઉાધ્માક્ષ દેથી અયસ્લદ નખઢીમાના યાજીનાભાને 

ઔાયણે આ દે નલી વનભણૂઔ ઔની થઈ ? 
 (A) અતભતાબ ઔાડત (B) યાજીલઔુભાય 
 (C)  યભેળચુંદ (D) વલલેઔ દેફયમ 
( 51 )  તાજતેયભાું બાયતન ક્માું દેળ વાથેન ઔારાાની વલલાદ પયી ચચાતભાું આવમ ? 
 (A) બૂતાન (B) મ્માનભાય 
 (C)  ચીન (D) નેા 
( 52 )  તાજતેયભાું લડાપ્રધાન નયેડદ્ર ભદીએ 71 ભાું સ્લતુંત્રતા હદલવના વુંફધનભાું 

"ચરતા શે" ને ફદરે ક્મૂ વૂત્ર અનાલલાની શાઔર ઔયી ? 
 (A) શ વઔતા શે (B) ફદર વઔતા શે 
 (C)  જાણ વઔતા શે (D) ઔય વઔતે શે 
( 53 )  તાજતેયભાું જમ્ભુ-ઔશ્ભીય વુંદબે બાયતીમ ફુંધાયણની ઔરભ-370 સવલામ ઔઈ 

ઔરભ ચચાતભાું શતી ? 
 (A) અનુચ્છેદ-19(A) (B) અનુચ્છેદ-23 
 (C)  અનુચ્છેદ-35 (A) (D) અનુચ્છેદ-45 
( 54 )  બાયત -મ્માનભાય વુંદબે KMTT નુું ૂરું  નાભ જણાલ . 
 (A) ઔરાદન ભવર્લટભડર 

ટર ાવડવટ ટર ાડવટત  પ્રજઔેટ 
(B) ઔરાદન ભૂસ્લખભડર ટર ાવડવટ 

ટર ાડવટત  પ્રજઔેટ 
 (C)  ઔરાદન ભેવક્વ ટર ાવડવટ 

ટર ાડવટત  પ્રજઔેટ 
(D) ઔરાદન ભવર્લટ ડામભેડળનર 

ટર ાવડવટ ટર ાડવટત  પ્રજઔેટ 
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( 55 )  તાજતેયભાું જવસ્ટવ હદઔ તભશ્રાએ બાયતના ક્મા િભના ભુખ્મ ડમામભુર્ષત તયીઔે 
ળથ રીધા ? 

 (A) 44 ભાું (B) 45 ભાું 
 (C)  46 ભાું (D) 47 ભાું 
( 56 )  RBI દ્વાયા નલી નાણાું નીતત જાશેય ઔયાઇ તેના અુંતથતત શલે યેયેટ ઔેટર થમ? 
 (A) 6% (B) 6.25% 
 (C)  6.50% (D) 6.75% 
( 57 )  RBI દ્વાયા નલી નાણાુંનીતત જાશેય થઈ તે અુંખે અુંતખતત શલે હયલવત યેયેટ ઔેટર 

જાશેય થમ ? 
 (A) 5.50% (B) 5.75% 
 (C)  6% (D) 6.25% 

-::બાયત ન ઇતતશાવ ના પ્રશ્ન-૮ ::- 
( 58 )  " ળુંઔયાચામત " ન જડભ ઈ.વ.૭૮૮ભાું ઔારડી ખાભભાું થમ શત,તે ખાભ ક્માું 

યાજમભાું છે ? 
 (A) તતભરનાડુ (B) ઔણાતટઔ 
 (C)  આુંધ્રપ્રદેળ (D) ઔેયર 
( 59 )  ઈ.વ.૧૦૦૦ થી ૧૦૨૬ લચ્ચે ભશભુદ ખજનલીએ બાયત ય ઔેટરા આિભણ 

ઔમાત શતા ? 
 (A) ૧૦ (B) ૧૨ 
 (C)  ૧૭ (D) ૧૯ 
( 60 )  ઈ.વ.૧૦૨૫ભાું ભશભુદ ખજનલીએ ક્માું પ્રખ્માત ભુંહદય ય આિભણ ઔમુું શતુું ? 
 (A) ઔાળી-વલશ્વ નાથ (B) દ્વાયઔા 
 (C)  યાભ ભુંહદય (D) વભનાથ ભુંહદય 
( 61 )  બાયતભાું હદર્લશી વર્લતનતની સ્થાના ઔણે ઔયી શતી ? 
 (A) ભશમ્ભદ ગયી (B) ઇર્લતૂતતભળ 
 (C)  ઔુતફુુદ્દીન ઐફઔ (D) ફરફન 
( 62 )  હદર્લશીની ખાદી ય ફેઠનાય પ્રથભ ભહશરા યવઝમા વુરતાન ઔની ુત્રી શતી ? 
 (A) ઇર્લતુતતભળ (B) ઔુતુફુદ્દીન ઐફઔ 
 (C)  ફરફન (D) એઔણ નશીં 
( 63 )  હદર્લશીના ક્માું વુરતાનને "રકફખ્ળ"નુું બફરદ અામુું શતુું ? 
 (A) ઇર્લતુતતભળ (B) ફરફન 
 (C)  ઔુતફુુદ્દીન ઐફઔ (D) આરાઉદ્દીન કીરજી 



પોલીસ ભરતી મોસ્ટ IMP મોડલ પેપર-1 

 

રીવ બયતી 2018 ની યીક્ષા ભાું વપ થલા ભાટે અભાયી વાથ ેજોડાલ અન ે
તભારું  બવલષ્મ ફનાલ અભાયી વાથ ેજોડાલલા ભાટે અભાય WHATSAPP 

NO:- 6351352610 તભાયા ગ્રુ ભાું ADD  ઔય અન ેગ્રુ નુું નાભ રીવ 
બયતી 2018 યાકલુું અન ેતભેાું લધ ુન ેલધ ુતભત્ર ન ેજોડલા 

( 64 )  બાયતભાું વુપી વુંપ્રદામના સ્થાઔ ખ્લાજા ભઈનુુંદ્દીન  સચશ્તી ૧૨ભી વદીના 
ઉતયાધતભાું ક્માું ળશેયભાું આલી લસ્મા શતા ? 

 (A) હદર્લશી (B) જમુય 
 (C)  અજભયે (D) ઔનોજ 
( 65 )  આઠભી વદીભાું ક્નોજની ખાદી ભેલલા ત્રણ યાજલુંળ લચ્ચે તત્રક્ષીમ વુંગત 

થમ શત તેભાું ક્મ લુંળ ળાભેર નશત ? 
 (A) પ્રતતશાય (B) ાર 
 (C)  યાષ્ટ્ર ઔુટ (D) યભાય 

 -:: ખુજયાત ન ઇતતશાવ ના પ્રશ્ન-૮ ::- 
( 66 )  તખયનાયના વળરારેક યથી ખુજયાતન આળયે ઔેટરા લતન ઈતતશાવ જાણલા 

ભે છે ? 
 (A) 500 લત (B) 600 લત 
 (C)  800 લત (D) 700 લત 
( 67 )  ખુજયાતભાું લરબીના ભૈત્રઔલુંળની આળયે ઔેટરા લો વુધી વિા પ્રલતતતી શતી ? 
 (A) 300 લત (B) 318 લત 
 (C)  225 લત (D) 420 લત 
( 68 )  ખસ્લદ ત્રીજાએ જીતેર રાટ પ્રદેળ (રાટ ભુંડ)નુું ાટનખય ઔમુું શલાનુું ભનામ 

છે ? 
 (A) ાટણ (B) તખહયનખય   
 (C)  કેડા (કટેઔ)   (D) હશુંભતનખય 
( 69 )  ભૂયાજ વરુંઔીનુું યાજ્મ ‘વાયસ્લત ભુંડર’ તયીઔે કાતુું શતુું, આ પ્રદેળભાું 

શારભાું ઔમા વજલ્લાભન વભાલેળ થામ છે ? 
 (A) ફનાવઔાુંઠા અને 

વાફયઔાુંઠા 
(B) વાફયઔાુંઠા અને ભશેવાણા 

 (C)  ાટણ અને ફનાવઔાુંઠા (D) ભશેવાણા અન ેફનાવઔાુંઠા 
( 70 )  વરુંઔી લુંળના ઔમા ળાવઔના વભમભાું અણહશરલાડ ાટણ ‘વલદ્યાનુું ધાભ’ 

ફડમુું શતુું ? 
 (A) ઔણતદેલ (B) સવદ્ધયાજ જમસવશ 
 (C)  ચાભુુંડયાજ (D) ઔુભાયા 
( 71 )  લનયાજ ચાલડાને તેના યાજ્માબબેઔ લકતે ઔણે તતરઔ ઔમુું શતુું ? 
 (A) ભાતા રૂવુુંદયીએ (B) ઔાઔય ખાભની લવણઔ ઔડમા 

શ્રીદેલીએ 
 (C)  તતા જમવળકયીએ (D) ચાુંયાજ ે
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( 72 )  ખુજયાતભાું ઔમા વભમખાાને વરુંઔીલુંળન ળાવનઔા ખણલાભાું આલે છે ? 
 (A) ઈ.વ. 746 – 942 (B) ઈ.વ. 942 – 997   
 (C)  ઈ.વ. 997 – 1025 (D) ઈ.વ. 650 – 750 
( 73 )  સવદ્ધયાજ જમસવશનુું પ્રથભ યાિભ ઔમુું શતુું ? 
 (A) તેણે ભાલાના યભાય 

યાજલીને મુદ્ધભાું શયાવમ 
શત. 

(B) તેણે જૂનાખઢ ય વલજમ ભેવમ 
શત. 

 (C)  તણે ેફફતયઔ (ફાફયા બતૂ 
તયીઔે જાણીતા) ય વલજમ 
ભેવમ શત. 

(D) તેણે ાટણ ય વલજમ ભેવમ 
શત. 

-:: તઔતળવક્ત ના પ્રશ્ન-૮ ::- 
( 74 )  હદમા અને નેશા એઔ ઔાભ 8 હદલવભાું ભીને ઔયે છે, હદમા એઔરી તે ઔાભ 12 

હદલવ ભાું ૂરું  ઔયે છે, ત તે ઔામત નેશા એઔરી ઔેટરા હદલવભાું ૂરું  ઔયળે ? 

 (A) 16 હદલવ (B) 12 હદલવ 
 (C)  18 હદલવ (D) 24 હદલવ 
( 75 )  જો 40, 10, 25, 20, 35 અને x ની વયેયાળ 25 છે ત x ની સ્ઔભત ઔેટરી ? 
 (A) 20 (B) 25 
 (C)  30 (D) 35 
( 76 )  1 થી 50 વુધીની વુંખ્માની ળયેયાળ ઔેટરી થળે ? 
 (A) 25 (B) 25.5 
 (C)  50 (D) 26 
( 77 )  ધુભાડ : પ્રદૂણ : મુદ્ધ : ? 
 (A) ળાુંતત (B) વલજમ 
 (C)  વભજૂતી (D) વલનાળ 
( 78 )  નીચેનાભાુંથી વાચુું ઔથન ઔમુું છે ? 

1. 8 વડવેમ્ફય 2013ના એડટાઔત હટઔા વસ્થત વુંળધન ઔેડદ્ર બાયતી ફુંધ થમુું શતુું. 
 2. બાયતી એડટાઔત હટઔાભાું ફીજુ ું વુંળધન ઔેડદ્ર શતુું 

 (A) 1 અને 2 (B) ભાત્ર 1 
 (C)  ભાત્ર 2 (D) એઔેમ નશીં. 
( 79 )  પ્રશ્નાથતની જગ્માએ ળુું આલળે ?  

  1, 2, 5, 26, ? 
 (A) 677 (B) 47 
 (C)  50 (D) 152 
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( 80 )  છાભાું છી એલી ણતલખત વુંખ્મા જ ે૬, ૧૨, ૧૫ અને ૧૮ લડે વનિઃળે 
બાખી ળઔામ ? 

 (A) ૩૬૦ (B) ૯૦૦ 
 (C)  ૭૨૦ (D) ૧૮૦૦ 
( 81 )  ૧૧૧૬૦÷૪૫÷૮ = ........... 
 (A) ૨૯ (B) ૩૧ 

 (C)  ૪૩ (D) ૪૭ 
-:: ઇવડડમન ીનર ઔડ ના પ્રશ્ન-૮ ::- 

( 82 )  IPC ભાું ઔુર ઔેટરી ઔરભ છે ?  
 (A) ૫૧૧ (B) ૪૧૦ 
 (C)  ૫૦૦ (D) ૫૧૧ 
( 83 )  બાયતીમ પજદાયીધાય ક્માું લતભાું અભરભાું આવમ ?  
 (A) ૧૯૭૩ (B) ૧૮૬૭ 
 (C)  ૧૮૬૦ (D) ૧૯૬૦ 
( 84 )  બાયતીમ પજદાયી ધાય,1860 ઔામદ છે  
 (A) ૧૮૬૦ ન ૪૩ ભ  (B) ૧૮૬૦ ન ૪૫ ભ 
 (C)  ૧૮૬૦ ન ૪૨ ભ  (D) ૧૮૬૦ ન ૪૪ ભ 
( 85 )  ઇ.ી.ઔ,૧૮૬૦ ના યજ વાય ઔયલાભાું આવમ શત. 
 (A) 8 ભી ક્ટફય,૧૮૬૦ (B) ૫ ભી ક્ટફય,૧૮૬૦ 
 (C)  ૭ ભી ક્ટફય,૧૮૬૦ (D) ૬ ઠ્ઠી ક્ટફય,૧૮૬૦ 
( 86 )  ઇ.ી.ઔ, ભાું ઔેટરા વલબાખ છે ?  
 (A) ૨ (B) ૩ 
 (C)  ૪ (D) ઉયનાભાુંથી ઔઈ નથી 
( 87 )  ઇ.ી.ઔ,ભાું પ્રઔયણ-૧ ભાું ઔુર ઔેટરી ઔરભ આલાભાું આલી છે ?  
 (A) ૧ થી ૬  (B) ૧ થી ૭  
 (C)  ૧ થી ૫  (D) ૧ થી ૮  
( 88 )  ઇ.ી.ઔ પ્રઔયણ-૨ ભાું ઔઈ જોખલાઇ આલાભાું આલી છે ? 
 (A) વાભાડમ સ્ષ્ટષ્ટ્ઔયણ (B) વલવળષ્ટ્ જોખલાઈ 
 (C)  વાભાડમ અને વલવળષ્ટ્ 

જોખલાઈ 
(D) ઉયક્ત એઔેમે નશીં 

( 89 )  ઇ.ી.ઔ પ્રઔયણ-૬ ભાું ક્મા ખુના અુંખેની વલસ્તૃત ભાહશતી છે ?  
 (A) વાભાડમ ખુના (B) યાજમ વલરદ્ધના ખનુા 
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 (C)  ફુંને (D) ઉયક્ત એઔેમે નશીં 

-::એવલડડવ એક્ટ/વિતભનર પ્રસવઝય ઔડ ના પ્રશ્ન-૫ ::- 
( 90 )  પજદાયી ઔામતયીતી અવધવનમભ ક્માયથી અભરભાું આવમ ?  
 (A) ૦૧/૦૪/૧૯૭૪ (B) ૦૧/૦૪/૧૮૭૬ 
 (C)  ૦૧/૦૪/૧૮૭૪ (D) ૦૧/૦૪/૧૮૭૫ 
( 91 )  પજદાયી ઔામતયીતી અવધવનમભભાું ઔેટરા પ્રઔયણ અને ઔરભ છે ?  
 (A) ૩૭ પ્રઔયણ,૪૮૪ ઔરભ (B) ૩૭ પ્રઔયણ,૪૮૫ ઔરભ 
 (C)  ૩૬ પ્રઔયણ,૪૮૪ ઔરભ (D) ૩૬ પ્રઔયણ,૪૮૫ ઔરભ 
( 92 )  પજદાયી ઔામતયીતી અવધવનમભ ૧૯૭૩ ક્માું યાજ્મભાું રાખુ ડત નથી ?  
 (A) જમ્ભ ુઔાશ્ભીય (B) દીલ  
 (C)  ખુજયાત (D) યાજસ્થાન 
( 93 )  પજદાયી ઔામતયીતી અવધવનમભ ૧૯૭૩ ની ઔઈ ઔરભ ભુજફ વલવલધ વમાખ્મા 

આલાભા આલી છે ?  
 (A) ઔરભ-૨  (B) ઔરભ-૩ 
 (C)  ઔરભ-૨ (A) (D) ઔરભ-૩ (A) 
( 94 )  પજદાયી અદારતની યચના અુંખે ની જોખલાઈ ઔયલાભાું આલી છે  
 (A) પજદાયી ઔામતયીતી 

અવધવનમભ ૧૯૭૩ 
(B) Criminal Procedure code 

(CrPC) 

 (C)  A અને B  (D) A, B, C  ત્રણ ે 
-:: વાહશત્મ ના પ્રશ્ન-૪ ::- 

( 95 )  ‘રીરુડી ધયતી’ના વજતઔ ઔણ શતા ? 
 (A) વઔળયરાર ભળરૂલાા (B) યાભનાયામણ ાઠઔ 
 (C)  ન્નારાર ટેર (D) ચુનીરાર ભવડમા 
( 96 )  ઔવુુંફર યુંખના ખામઔ તયીઔે ઔણ કામ છે ? 
 (A) ઉભાળુંઔય જોળી (B) ઝાલયેચુંદ ભગેાણી 
 (C)  પ્રેભાુંનુંદ (D) ળાભ 
( 97 )  ખયભાને ાુંચે આુંખીમે ૂજમા...... 
 (A) યભળે ાયેક (B) ુવનત ભશાયાજ 
 (C)  ઉભાળુંઔય જોી (D) યભેળ જોી 
( 98 )  “ વનાના લૃક્ષ ” ઔની ઔૃતત છે  
 (A) જ્મતતડદ્ર દલે (B) ભણીરાર ટેર 
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 (C)  ઔારેરઔય (D) યાલજી ટેર 
 -:: ખવણત ના પ્રશ્ન-૨ ::-   

( 99 )  એઔ ચૂુંટણીભાું ફે ઉભેદલાય શતા. શાયનાય ઉભેદલાયને 41 ટઔા ભત ભળ્યા અને તે 
5580  ભતથી શાયી ખમ ત ઔુર ભતની વુંખ્મા ઔેટરી ? 

 (A) 31000 (B) 30000 
 (C)  32000 (D) 33000 
( 100 )  એઔ ભાણવને રુંફચયવ વલસ્તાયન યાઉડડ ફનાલલાભાું ૬ વઔ.ભી. અુંતય ઔાલુું 

ડે છે. જો રુંફચયવનુું કે્ષત્રપ ૨ વઔ.ભી. શમ, ત તેની રુંફાઈ અને શાઈ 
લચ્ચેન તપાલત ઔેટર ? 

 (A) ૧ વઔ.ભી. (B) ૦.૫ વઔ.ભી. 
 (C)  ૨ વઔ.ભી. (D) ૦.૭૫ વઔ.ભી. 
 

       

 


