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-:: વલજ્ઞાન ના કુર પ્રશ્નો-૧૭  ::- 
( 1 )  વૂમત અને તેની આવાવ પયતા અલકાળભાુંના દાથતના વભુશને ળુું કશે છે ? 
 (A) આકાળગુંગા (B) વમૂતભુંડ 
 (C)  નબ (D) ધૂભકેતુ 
( 2 )  વૂમતપ્રકાળને ૃથ્લી ય શોચતા કેટરો વભમ રાગે છે ? 
 (A) ૧૦ તભનીટ (B) ૨ તભનીટ 
 (C)  ૮.૨૫ તભનીટ (D) ૧ કરાક 
( 3 )  તાયાઓના વભુશને ળુું કશે છે ? 
 (A) ગેરેક્વી (B) તાયાભુંડ 
 (C)  દૂધવહયતા (D) વલબુંજકો 
( 4 )  અલકાળી દાથોનુું અુંતય ભાલા કમો એકભ લયામ છે ? 
 (A) પ્રકાળલત (B) ઉલ્કા લત 
 (C)  વકરોભીટય (D) ગેરેક્વી લત 
( 5 )  વાત તાયાઓના વભુશને ળુું કશેલામ ? 
 (A) વાુતાય (B) વપ્તર્ષ 
 (C)  વાતતાયા (D) સ્પ્તગુરું  
( 6 )  વૂમતગ્રશણ કમા હદલવે થામ છે ? 
 (A) ફીજના હદલવે (B) ૂનભના હદલવે 
 (C)  અભાવના હદલવ ે (D) ચોથના હદલવે 
( 7 )  ચુંદ્રગ્રશણ ક્માયે થામ છે ? 
 (A) ૂનભના હદલવ ે (B) અભાવના હદલવે 
 (C)  નોભના હદલવે (D) ક્માયેમ નહશ 
( 8 )  કમા ગ્રશ પયતે અનેક લરમો છે ? 
 (A) ળુિ (B) ૃથ્લી 
 (C)  ભુંગ (D) ળવન 
( 9 )  નીચે ભનુષ્મના વુક્ષ્ભ ળયીયના ચિો અને તત્લની ભાહશતી આી છે તે ૈકી કઈ 

વાચી નથી ? 
 (A) ભૂરાધાય – ૃથ્લી તત્લ (B) સ્લાવધષ્ઠાન – લામ ુતત્લ 
 (C)  ભવણુય – અવિ તત્લ (D) અનાશત – જ તત્લ 
( 10 )  કમા પ્રજીલકની ઉણથી લાુંવઝમાણું ઉદબલી ળકે છે ? 
 (A) E (B) B 
 (C)  C (D) D 
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( 11 )  કમા ુંખીનુું અુંગે્રજી નાભ ‘શુો’ છે ? 
 (A) કાફયો કરકવરમો (B) ઘુંટીટાુંકણો 
 (C)  જભુયઘી (D) કુુંજ 
( 12 )  કમો ગ્રશ ફીજા ગ્રશો કયતાું ‘ઉુંધી હદળાભાું ધયીભ્રભણ’ કયે છે ? 
 (A) ળિુ (B) ફુધ 
 (C)  લરણ (D) ળવન 
( 13 )  કમા ભચ્છયો શાથીગના યોગના જુંતુઓનો પેરાલો કયે છે ? 
 (A) સ્ટેગોતભમો (Stegomyia) (B) એનોપીરીળ (Anopheles) 
 (C)  ક્મુરકે્વ પટીગડવ (Culex 

Fatigue) 
(D) એઈડીળ (Aedes) 

( 14 )  

બૌતતક વલજ્ઞાનભાું વભગ્રતમા વલદ્યુત તટસ્થ લતતણુંક ધયાલતા તથા વૂમતના 
તાભાને (રગબગ 108’ વે ) અવસ્તત્લ ધયાલતા ધન અને ઋણ વલજબાય 
ધયાલતા તથા તટસ્થ કાણોના વભૂશને ળુું કશેલાભાું આલે છે ? 

 (A) રેઝય (B) પોટોન 
 (C)  ડમુટર ોન (D) પ્રાઝભા 
( 15 )  ફેકટેહયમાનો નાળ કમો લામુ કયે છે ?  
 (A) કાફતન ભોનોક્વાઈડ (B) આગોન 
 (C)  ક્રોહયન (D) ઓવક્વજન 
( 16 )  રાઈ વડયેક્ટય (Lie Detector)નુું ટેકવનકર નાભ ળુું છે ? 
 (A) કેરીગ્રાપ (B) સ્ટેરીગ્રાપ 
 (C)  ોરીગ્રાપ (D) પોનીગ્રાપ 
( 17 )  તભાકુભાું કમુું ઝેયી તત્લ યશેરુું છે ? 
 (A) યેનીન (B) ભોર્ફપન 
 (C)  વનકોટીન (D) ટેનીન 

-:: બાયત/વલશ્વ ની બૂગો ના પ્રશ્નો-૧૧ ::- 
( 18 )  કે્ષત્રપ અને લવતતની દ્રષ્ટીએ વૌથી ભોટો ખુંડ કમો છે ? 
 (A) મુયો (B) એવળમા 
 (C)  ઓસ્ટરે વરમા (D) આવિકા 
( 19 )  વલશ્વનો વૌથી ભોટો ભશાવાગય કમો છે ? 
 (A) અયફી વભુદ્ર (B) હશડદ ભશાવાગય 
 (C)  આકત હટક ભશાવાગય (D) સેવવપક ભશાવાગય 
( 20 )  વલશ્વની વૌથી રાુંફી નદી કઈ છે ? 
 (A) એભેઝોન (B) ગુંગા 
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 (C)  નાઇર (D) માુંગ ત્વે ક્માુંગ 
( 21 )  કાવસ્મન વભુદ્ર ક્મા આલેરો છે ? 
 (A) બાયતભાું (B) યવળમાભાું 
 (C)  આવિકાભાું (D) બ્રાઝીરભાું 
( 22 )  રીયા ક્માુંનુું ચરણ છે ? 
 (A) યવળમા (B) અપઘાવનસ્તાન 
 (C)  તુકી (D) વીયીમા 
( 23 )  આજડેટીનાની યાજધાની કઈ છે ? 
 (A) ફુએનોવ એયીવ (B) ક્મુફા 
 (C)  ફશાભાવ (D) ફગદાદ 
( 24 )  દુયાુંદ રાઈન કમા દેળો લચ્ચે આલેરી છે ? 
 (A) બાયત,ાવકસ્તાન, 

અપઘાવનસ્તાન 
(B) બાયત,ચીન, ાવકસ્તાન 

 (C)  નેા,ફાુંગ્રાદેળ, બાયત (D) બાયત,મ્માનભાય, ાવકસ્તાન 
( 25 )  ભેકભોશન યેખા કમા ફે દેળો લચ્ચે છે ? 
 (A) બાયત,ચીન (B) ચીન, નેા 
 (C)  બાયત, નેા (D) બાયત, તતફટે 
( 26 )  વલશ્વનુું વૌથી ભોટુું  ળશેય કમુું છે ? 
 (A) ભુુંફઈ (B) રુંડન 
 (C)  ળાુંઘાઈ (D) ટોક્મો 
( 27 )  ફુંગાની ખાડી બાયતની કઈ ફાજુ ય છે  ? 
 (A) ઉત્તય-વિભ (B) ઉત્તય-ૂલત 
 (C)  દસક્ષણ-ૂલત (D) દસક્ષણ-વિભ 
( 28 )  નીચેનાભાુંથી કઈ નદીઓ દસક્ષણ ગુજયાતની છે ? 
 (A) ઓયવુંગ, ઢાઢય, 

વલશ્વાતભત્રી 
(B) ૂણાત, કીભ, નભતદા 

 (C)  ફનાવ, વયસ્લતત, રૂેણ (D) એકણ નશીં 
-:: ગુજયાતની બૂગો ના પ્રશ્નો-૧૦ ::- 

( 29 )  નીચે ૈકી કમુું જોડકુું  ખોટુું  છે ? 
 (A) સવશનુું અબમાયણ્મ – ગીય (B) યીંછનુું અબમાયણ્મ – ફયડીાડા 
 (C)  કાીમાયનુું અબમાયણ્મ – 

લેાલદય 
(D) દહયમાઈ જચય પ્રાણીનુું 

અબમાયણ્મ – તયોટન 
( 30 )  ગુજયાતભાું ડીઝર એવડજન ફનાલલાનો ઉદ્યોગ કમા ળશેયભાું આલેરો છે ? 
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 (A) જાભનગય (B) લડોદયા 
 (C)  વુયત (D) યાજકોટ 
( 31 )  ગુજયાતભાું ગયભ ાણીના કુું ડ નીચે ૈકી કમા સ્થે નથી ? 
 (A) રવુુંદ્રા (B) ટુલા 
 (C)  તુરવીશ્માભ (D) ળકુ્રતીથત 
( 32 )  ગુજયાતભાું વાભાડમ યીતે વૌથી લધુ ઠુંડી કમા ડે છે ? 
 (A) નવરમા (B) ઇડય 
 (C)  અભદાલાદ (D) લરવાડ 
( 33 )  ગુજયાતભાું વલશ્વનો ફ્રોયસ્ાયનો વલળાર જથ્થો કમા વલસ્તાયભાુંથી ભે છે ? 
 (A) દભરાઈ, ધોરકૂલા (B) આુંફાડુું ગય, ડુું ગયગાભ 

 (C)  આડેવય, ખેંગાયુય (D) યતનુય, બીભોય 
( 34 )  ગુજયાતભાું આલેરી નદીઓ ળેઢી, વાફયભતી, ૂણાત, બાદય અને ળેત્રુુંજીને 

રુંફાઈના આધાયે ગોઠલીએ તે વાચો િભ કમો થામ ? 
 (A) બાદય, ળેત્રુુંજી, 

વાફયભતી, ૂણાત, ળેઢી 
(B) વાફયભતી, બાદય, ળતે્રુુંજી, ળેઢી, 

ૂણાત 
 (C)  ળેઢી, વાફયભતી, બાદય, 

ળેત્રુુંજી, ૂણાત 
(D) ૂણાત, વાફયભતી, બાદય, ળેઢી, 

ળેત્રુુંજી 
( 35 )  નીચેના ૈકી કમુું જોડકુું  ખોટુું  છે ? 
 (A) અરુંગ – જશાજ બાુંગલાનો 

ઉદ્યોગ 
(B) થાન – સચનાઈ ભાટીનો ઉદ્યોગ 

 (C)  યાણાલાલ – સવભેડટ ઉદ્યોગ (D) ગણદેલી – યુંગ ઉદ્યોગ 
( 36 )  G.M.D.C નુું પૂર પોભત (Full Form) ળુું છે ? 
 (A) ગુજયાત તભનયર 

ડેલરભેડટ કોોયેળન 
(B) ગુજયાત તભનયર ડેલરભેડટ કુંની 

 (C)  ગુજયાત ભાઈનનગ 
ડેલરભેડટ કુંની 

(D) ગુજયાત ભેયીટાઈભ ડેલરભેડટ 
કોોયેળન 

( 37 )  લધુ દૂધ આલા ભાટે પ્રખ્માત લહઢમાયી બેંવ ભાટેનો ‘લહઢમાય પ્રદેળ’ કમા 
વજલ્લાભાું આલેરો છે ? 

 (A) ફનાવકાુંઠા (B) ભશેવાણા 

 (C)  વાફયકાુંઠા (D) બરૂચ 
( 38 )  નભતદાલેરી પર્ટટરાઈઝયનુું કાયખાનુું કમા આલેરુું છે ? 
 (A) લડોદયા (B) શજીયા 
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 (C)  કરોર (D) 

 

બરૂચ 

-::બાયત નુું ફુંધાયણ ના  પ્રશ્નો-૧૦ ::- 
( 39 )  બાયતના વુંવલધાન દ્વાયા વુંઘની પ્રફુંધક વત્તાઓ કોને આલાભાું આલી છે ? 
 (A) યાષ્ટરતત (B) ઉયાષ્ટરતત 
 (C)  લડા પ્રધાન (D) ભુંત્રીઓ 
( 40 )  ફુંધાયણની કરભ 15 (૩) ળેનો વનદેળ કયે છે ? 
 (A) 14 લતથી નીચનેાું 

ફાકોન ેનોકયીએ યાખી 
ળકાળ ેનશીં 

(B) ફાકની નાની ઉભયનો ગેયરાબ 
ઉઠાલી તેભની ગયીફીને કાયણે 
તેભનુું ળોણ કયી ળકાળે નશીં. 

 (C)  સ્ત્રીઓ અને ફાકોના 
રાબાથે કયેરા કામદાઓ 
વાલતતત્રક યીતે ભાડમ 
ગણાળે અને બેદબાલણે 
કાયણે તેને ડકાયી ળકાળે 
નશીં 

(D) ફાકોના ોણનુું સ્તય અને 
જીલનધોયણ ઊુંચુું રાલલુું એ ણ 
યાજ્મની પયજ યશેળે. 

( 41 )  અનુચ્છેદ – 331 અુંતગતત યાષ્ટરતત કેટરા વભ્મો નીભે છે ? 
 (A) 2 (B) 3 
 (C)  12 (D) 20 
( 42 )  કટોકટીની જાશેયાત અભરભાું શોમ ત્માયે રોવબાની ભુદ્દત વુંદબે વુંવદ ળુું કયી 

ળકે ? 
 (A) ભુદ્દત લધાયી ળકે નશીં (B) કટોકટીની જાશેયાત અભરભાું શોમ 

ત્માયે વુંવદ એક વાથ ેએક લત 
વુધી ભુદત લધાયી ળકે. 

 (C)  છ ભાવની ભુદત લધાયી 
ળકે. 

(D) ઉયનુું એક ણ નશીં 

( 43 )  જાશેય હશવાફ વતભતત વુંદબે કઈ ફાફત વાચી નથી ? 

 (A) 15 વભ્મોની ફનેરી શોમ 
છે. 

(B) લાવણજ્મભુંત્રી તનેા વભ્મ શોમ છે. 

 (C)  કોમ્પ્ટર ોરય અને ઓવડટય 
જનયરનો અશેલાર 
ધ્માનભાું રે છે. 

(D) દયેક નાણાકીમ લતના વુંફુંધભાું 
ોતાનો અશેલાર વુંવદને વુયત 
કયે છે. 
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( 44 )  વુંવદભાું કોઈ ણ ગૃશના વભ્મ યલાનગી વલના કેટરા હદલવ ગેયશાજય યશે તો 
ગૃશ, ફેઠક ખારી જાશેય કયી ળકે ? 

 (A) 30 હદલવ (B) 60 હદલવ 
 (C)  90 હદલવ (D) 120 હદલવ 
( 45 )  યાષ્ટરપ્રભુખ ોતાના શોદ્દાનુું યાજીનાભુું કોને વુયત કયે છે ? 
 (A) ઉયાષ્ટરતત (B) લડાપ્રધાન 
 (C)  રોકવબા સ્ીકય (D) વલોચ્ચ અદારતના ભુખ્મ 

ડમામભૂર્ષત 
( 46 )  યાજ્મોની લડી અદારતો વુંદબે કઈ ફાફત વાચી નથી ? 
 (A) અનુચ્છેદ – 214 ભુજફ 

દયેક યાજ્મ ભાટે એક લડી 
અદારતની જોગલાઈ 

(B) યાજ્મભાું લડી અદારતની અડમ 
ળાખા શોતી નથી. 

 (C)  કેટરીક લડી અદારતોની 
શકૂભત ફીજા યાજ્મ ય 
વલસ્તયે છે. 

(D) અદારત ોતાના તતયસ્કાય ભાટે 
વળક્ષા કયલાની વત્તા ધયાલે છે. 

( 47 )  ફુંધાયણના  44ભાું  વુધાયાથી કમા અવધકાયની ‘ભૂબૂત અવધકાય’ભાુંથી યદ્દ 
કયેર છે ? 

 (A) ધાર્ષભક સ્લાતુંત્ર્મનો 
અવધકાય 

(B) વુંસ્કૃતતક અને ળૈક્ષવણક અવધકાય 

 (C)  તભલ્કતનો અવધકાય (D) ફુંધાયણીમ ઉચાયોનો અવધકાય 
( 48 )  ફુંધાયણનુું અથતઘટન કયલાની આખયી વત્તા કોને છે ? 
 (A) ફુંધાયણ વતભતત (B) યાષ્ટરતત 
 (C)  વલોચ્ચ અદારત (D) વુંવદ 

-:: લતતભાન પ્રલાશ ના પ્રશ્નો-૯ ::- 
( 49 )  તાજતેયભાું ક્માું દેળ વાથેનો બાયતનો ડોકરાભ વલલાદ ઉકેરામો ? 
 (A) ચીન (B) નેા 
 (C)  બૂતાન (D) થાઈરેડડ 
( 50 )  તાજતેયભાું ચચાતભાું આલેરા ગુયતભત યાભયહશભસવશના ુંથ ડેયા વચ્ચા વૌદાનુું 

લડુભથક ક્માું આલેરુું છે ? 
 (A) કયનાર (B) ગુરગ્રાભ 
 (C)  સવયવા (D) ચુંદીગઢ 
( 51 )  તાજતેયભાું કોંગે્રવ ક્માું ળશેયભાું ઇવડદયા કેડટીન ની ળરૂઆત કયી ? 
 (A) બોાર (B) યાચી 
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 (C)  ફેંગરરુ (D) ભુુંફઈ 
( 52 )  તાજતેયભાું થમેરી જાશેયાત અનુવાય બાયત ક્માું દેળ વાથે પ્રથભલાય ઇડદ્ર 

અુંતગતત ત્રણેમ વેનાની કલામત મોજાળે ? 
 (A) રશયા (B) ઓભાન 

 (C)  જાાન (D) ઈયાક 
( 53 )  તાજતેયભાું ક્માું અભબનેતાને એવળમન ગેભ ચેંજય એલોડત  -2017 એનામત થમો 

? 
 (A) અક્ષમકુભાય (B) ળાશરખ ખાન 
 (C)  વરભાન ખાન (D) દેલ ટેર 
( 54 )  નીચેનાભથી અમોગ્મ જોડકુું  ળોધો ? 
 (A) વલશ્વ ભાનલતા હદલવ -19 

ઓગસ્ટ 
(B) યાષ્ટર ીમ યભત-ગભત -28 ઓગસ્ટ 

 (C)  વલશ્વ અુંગદાન હદલવ 13 
ઓગસ્ટ 

(D) યભાણ યીક્ષણ વલરદ્ધ 
આુંતયયાષ્ટર ીમ હદલવ -29 ઓગસ્ટ 

( 55 )  વડવજટર ઈવડડમા શેરને આગ ધાલલા બાયતીમ સ્ટેટ ફેંકે નીચેનાભાથી કઈ 
કુંની વાથે વશમોગ કયાય કમો છે ? 

 (A) SAMSUNG (B) LG 

 (C)  MITSUBISHI (D) MICROSOFT 

( 56 )  તાજતેયભાું અભેહયકી પ્રભુખ ડોનાલ્ડ ટર મ્ે ક્માું દેળ ય પ્રતતફુંધ ભૂકલાના ખયડા 
ય શસ્તાક્ષય કમાત ? 

 (A) જભતની (B) જાાન 
 (C)  યવળમા (D) દસક્ષણ કોહયમા 
( 57 )  તાજતેયભાું ક્માું ભુખ્મ ભુંત્રીને 2017 નો ગ્રોફર એગ્રીકલ્ચય રીડયવળ એલોડત  

પ્રાપ્ત થમો ? 
 (A) ચુંદ્રાફાફુ નામડુ (B) કે.ચુંદ્રળેખય યાલ 
 (C)  ીનયામી વલજમન (D) સવદ્ધાયભૈમા 

-::બાયત નો ઇતતશાવ ના પ્રશ્નો-૮ ::- 
( 58 )  ળુંકયાચામત દ્વાયા સ્થાતત ચાય પ્રધાનીઠભાું કોનો વભાલેળ થતો નથી ? 
 (A) કાુંચીીઠ (B) જ્મોતતીઠ 
 (C)  ગોલધતનીઠ (D) ળાયદાીઠ 
( 59 )  બાયતીમ ઇતતશાવનો ક્મો વભમગાો યજૂતમુગ તયીકે જાણીતો છે ? 
 (A) ઈ.વ. ૭૦૦ થી ૧૦૦૦ (B) ઈ.વ. ૮૦૦ થી ૧૨૦૦ 
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 (C)  ઈ.વ. ૭૫૦ થી ૧૦૫૦ (D) ઈ.વ. ૯૦૦ થી ૧૧૦૦ 
( 60 )  ઈ.વ.૭૧૨ભાું ભોશમ્ભદ ભફન કાસવભના નેતૃત્લભાું બાયત ય પ્રથભ ભુવસ્રભ 

આિભણ ક્માું પ્રદેળભાું થમુું શતુું ? 
 (A) ુંજાફ (B) કશ્ભીય 
 (C)  હદલ્શી (D) સવધ 
( 61 )  પ્રખ્માત ઈતતશાવકાય અને "તશકીક–એ–હશડદ" ના રેખક અર-ફરની ક્માું 

ભુવસ્રભ આિભણ વાથે બાયત આવમાું શતાું? 
 (A) ભોશમ્ભદ ભફન-કાસવભ (B) ભોશમ્ભદ ઘોયી 
 (C)  ભશભૂદ ગઝનલી (D) ફાફય 
( 62 )  ગુજયાતનાું ક્માું યાજાએ ઇ.વ.૧૧૭૮ ભાું ભોશમ્ભદ ઘોયીને યાજમ આપ્મો શતો ? 

 (A) બીભદેલ શેરો (B) ભૂયાજ વોરુંકી 
 (C)  વીદ્ધયાજ જમસવશ (D) બીભદેલ ફીજો 
( 63 )  ઈ.વ.૧૯૧૧ભાું ૃથ્લીયાજ ચૌશાણ અને ભોશમ્ભદ ઘોયી લચ્ચે ક્માું સ્થે મુદ્ધ થમુું 

શતુું ? 
 (A) ાણીત (B) હદલ્શી 
 (C)  તશેયાન(તયાઈ ) (D) વયહશડદ 
( 64 )  આઠભી વદીભાું ક્નૌજની ગાદી ભેલલા ત્રણ યાજલુંળ લચ્ચે તત્રક્ષીમ વુંઘત 

થમો શતો તેભાું ક્મો લુંળ ળાભેર નશોતો ? 
 (A) પ્રતતશાય (B) ાર 
 (C)  યાષ્ટર કુટ (D) યભાય 
( 65 )  ગુજયાતનાું લસ્તુા-તેજાે ક્માું કે્ષત્રભાું ખ્માતત પ્રાપ્ત કયી શતી ? 
 (A) ખેતી (B) લેાય 
 (C)  લશીલટ (D) વુંગીત 

-:: ગુજયાત નો ઇતતશાવ ના પ્રશ્નો-૮ ::- 
( 66 )  ગુજયાતભાું કમા વભમગાા દયમ્માન ‚ભુુંફઇનુું વદ્વબાી યાજ્મ‛નુું ળાવન ચારુ 

શતુું ? 
 (A) ઈ.વ. ૧૯૫૬ થી ૧૯૬૦ (B) ઈ.વ. ૧૯૭૦ થી ૧૯૮૦ 
 (C)  ઈ.વ. ૧૯૪૦ થી ૧૯૫૦ (D) ઈ.વ. ૧૯૪૫ થી ૧૯૪૬ 
( 67 )  ગુજયાતભાું ઈ.વ. ૭૪૬ થી ૯૪૨ ભાું કમા મુગનો વભમ ગણામ છે ? 
 (A) ચાલડા મગુ (B) વોરુંકી મુગ 
 (C)  ભોગર મુગ (D) ચોર મુગ 
( 68 )  એવળમા ખુંડભાું ભોટાભાું ભોટુું  ખાતયનુું કાયખાનુું કમા આલેરુું છે ? 
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 (A) ઇપકો (B) કુંડરા 
 (C)  શજીયા (D) એકણ નશીં 

( 69 )  ભૈત્ર લુંળભાું ધભાતહદત્મનુું ઉનાભ કોણે ધાયણ કયેરુું ?  
 (A) સવદ્ધયાજ જમસવશ (B) ભૂયાજ વોરુંકી 

 (C)  ૃથ્લીયાજ (D) વળરાહદત્મ શેરાએ 
( 70 )  બાલનગયના દીલાનના અુંગત વેિેટયી તયીકે નોકયી ગુજયાતના કમા વાહશત્મકાયે 

કયી શતી ? 
 (A) ફારળુંકય-કેથાહયમા (B) ભવણળુંકય 
 (C)  ભવણરાર નબુબાઈ (D) ગોલધતનયાભ તત્રાઠી  
( 71 )  શ્રી ભદયાજચુંદ્રનુું ભૂ નાભ ળુું શતુું ? 
 (A) ધ્માનચુંદ (B) યામચુંદ 
 (C)  ભૂચુંદ (D) એકણ નશીં 
( 72 )  વલિભ વુંલતન આયુંબ ક્માયે થમો શતો ? 
 (A) ઈ.વ. ૂલે ૫૩ (B) ઈ.વ. ૂલ ે૫૬ 
 (C)  ઈ.વ. ૂલે ૫૮ (D) ઈ.વ. ૂલે ૫૦ 
( 73 )  ગુજયાતના કમા વજલ્લાભાું કેવય કેયીનુું ઉત્ાદન લધાયે થામ છે ? 
 (A) લરવાડ (B) વુયત 
 (C)  તરાા (D) જૂનાગઢ 

-:: તકતળવક્ત ના પ્રશ્નો-૮ ::- 
( 74 )  ૧ થી ૩૬ સધુીના અંકોનો કુ સરળાલો .................... થાય. 
 (A) ૩૬૦ (B) ૬૬૬ 
 (C)  ૭૨૦ (D) ૫૪૦ 
( 75 )  ૧ થી ૧૨ વુધીના અુંકોના વયલાાની વયેયાળ ............. થામ. 
 (A) ૬.૫ (B) ૬ 

 (C)  ૭૨ (D) ૭૮ 

( 76 )  16: x :: x : 9 જયાાં x=........ 

 (A) 12 (B) 4 
 (C)  3 (D) 7 
( 77 )  ફે ગાવણતતક યકભોનો રઘુત્તભ વાધાયણ અલમલ ૮૪૦ છે અને 

તેનો ગુરત્તભ વાધાયણ અલમલ ૧૪ છે. આ ૈકીની એક યકભ ૪૨ 
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છે, તો ફીજી યકભ કઇ શળે ? 
 (A) ૨૮૦ (B) ૪૨૦ 
 (C)  ૧૪૦ (D) ૮૮ 
( 78 )  ૧૨ લસ્તુની ભૂ નકભત ફયાફય ૧૦ લસ્તુની લેચાણ નકભત, તો 

આ વમલશાયભાું નપો કેટરા ટકા ? 
 (A) ૨૦ % (B) ૩૦ % 
 (C)  ૫૦ % (D) ૬૦ % 
( 79 )  ૨૦ કાયીગયો એક કાભ ૨૫ હદલવભાું ૂરું  કયે તો ૨૫ કાયીગયો 

આ કાભ કેટરા હદલવભાું ૂણત કયળે ? 
 (A) ૧૫ (B) ૨૦ 
 (C)  ૩૩.૩ (D) ૧૨.૫ 
( 80 )  ૨.૦૯૯૯ ભાું કેટરા ઉભેયલાથી વયલાો ૩ થામ ? 
 (A) ૦.૯૦૦૧ (B) ૧.૦૦૦૧ 
 (C)  ૦.૦૦૦૧ (D) ૦.૦૦૦૯ 
( 81 )  ૪૫ ભીટય કાડભાુંથી ૨ ભીટય ૨૫ વે.ભી.નુું એક એલા કેટરા 

ળટત  ફને ? 
 (A) ૩૦ (B) ૨૦ 

 (C)  ૩૬ (D) ૫૦ 
-:: ઇવડડમન ીનર કોડ ના પ્રશ્નો-૮ ::- 

-::એવલડડવ એક્ટ/વિતભનર પ્રોસવઝય કોડ ના પ્રશ્નો-૫ ::- 
( 82 )  ીવડતાને વાયલાય નહશ આલા ફદર વળક્ષા ની વમાખ્મા કઈ કરભભાું છે? 
 (A) કરભ ૧૬૫ (B) કરભ ૧૬૬(B) 
 (C)  કરભ ૧૬૦ (D) કરભ ૧૭૮ 
( 83 )  ફખેડો ળબ્દની વમાખ્મા કઈ કરભભાું આેરી છે? 
 (A) કરભ ૧૨૩ (B) કરભ ૧૫૯ 
 (C)  કરભ ૧૪૯ (D) કરભ ૧૩૪ 
( 84 )  અનાવધકૃત રોટયી ઓપીવ યાખલી આ ભાટે વજાની જોગલાઈ કઈ કરભભાું કયેર 

છે? 
 (A) કરભ ૨૯૪(A ) (B) કરભ ૨૯૧ 
 (C)  કરભ ૨૩૪ (D) કરભ ૨૯૦ 
( 85 )  ચુુંટણીભાું અનુસચત રાગલગ લાયલી- આ ફાફત કઈ કરભભાું વનદેવળત છે? 
 (A) કરભ ૧૭૧(C ) (B) કરભ ૧૨૩ 



ોરીવ બયતી ભોસ્ટ IMP ભોડર ેય-3 

 

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

NO:- 6351352610 તભાયા ગ્રુ ભાું ADD  કયો અન ેગ્રુ નુું નાભ ોરીવ 
બયતી 2018 યાખલુું અન ેતભેાું લધ ુન ેલધ ુતભત્રો ન ેજોડલા 

 (C)  કરભ ૧૨૧ (D) કરભ ૨૪૩ 
( 86 )  ફખેડો કયલા ભાટે વળક્ષાની જોગલાઈ કઈ કરભભાું દળાતલેર છે? 
 (A) કરભ ૧૬૦ (B) કરભ ૧૨૩ 
 (C)  કરભ ૧૩૪ (D) કરભ ૧૬૧ 
( 87 )  જાશેય ઉદ્રલની વમાખ્મા કઈ કરભભાું આેરી છે? 
 (A) કરભ ૨૩૪ (B) કરભ ૨૫૦ 
 (C)  કરભ ૨૬૮ (D) કરભ ૨૭૦ 
( 88 )  વયકાયી નોકયની વમાખ્મા કઈ કરભભાું આલભાું આલી છે? 
 (A) કરભ ૨ (B) કરભ ૫ 
 (C)  કરભ ૩ (D) કરભ ૪ 
( 89 )  ચુુંટણીભાું ખોટુું  નાભ ધાયણ કયલુું અથલા સ્લાુંગ યચલો આ ફાફતની વમાખ્મા કઈ 

કરભભાું છે? 
 (A) કરભ ૧૭૧(D ) (B) કરભ ૪૫૬ 
 (C)  કરભ ૨૩૪ (D) કરભ ૪૩ 

( 90 )  કરભ ૫૫ ભાું કઈ વજા શલી કયલાની વમાખ્મા છે? 
 (A) આજીલન કેદ (B) પાુંવી 
 (C)  દેશાુંત દુંડ (D) આ ૈકી કોઈ નશી 
( 91 )  જાશેય નોકયને ઈજાની ધભકી ભાટે વજાની જોગલાઈ કઈ કરભભાું દળાતલેર છે? 
 (A) કરભ ૧૨૩ (B) કરભ ૧૬૯ 
 (C)  કરભ ૧૪૫ (D) કરભ ૧૮૯ 
( 92 )  એકાુંત કેદની વળક્ષા કઈ કરભભાું દળાતલલાભાું આલી છે? 
 (A) કરભ ૭૫ (B) કરભ ૭૬ 
 (C)  કરભ ૭૪ (D) કરભ ૮૯ 
( 93 )  'કરભ ૧૯૨ ળેનો નીદેળ કયે છે? 
 (A) ખોટો યુાલો ઉબો કયલો (B) ખોટા ુયાલાની વળક્ષા 
 (C)  વાક્ષીની જુફાની (D) ફદનક્ષી 
( 94 )  કરભ-૧૪૭ ભાું ળેના ભાટે વજાની વમાખ્મા છે? 
 (A) ફાત્કાય ભાટે (B) ખૂન ભાટે 

 (C)  છેડતી ભાટે (D) શુલ્લડ ભાટે 
-:: વાહશત્મ/અડમ પ્રશ્નો-૪ ::- 

( 95 )  કમુું મુગ્ભ મોગ્મ જોડામેર નથી ? 
 (A) ભેરા જીલ – ઝલેયચુંદ (B) તભથ્માભબભાન – દરતયાભ 
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ભેઘાણી 
 (C)  કુવુભભાા – નયસવશ યાલ (D) ાટણની પ્રબુતા – કનૈમારાર 

ભુનળી 
( 96 )  ‘ેયેરીવીવ’ નલરકથાના રેખક કોણ છે ? 

 (A) ચુંદ્રકાુંત ફક્ષી (B) કાુંતત બટ્ટ 
 (C)  ભોશમ્ભદ ભાુંકડ (D) ન્નારાર ટેર 
( 97 )  ‘ભાયા શૈમાની વગડી’ નલરકથાના રેખક કોણ છે? 
 (A) યાભનાયામણ લી. ાઠક (B) ઈશ્વય ટેરીકય 
 (C)  ઝલેયચુંદ ભેઘાણી (D) ઉભાળુંકય જોી 
( 98 )  ‘ગ્રાભભાતા’ ખુંડકાવમ કમા કવલનુું છે? 
 (A) કવલ નભતદ (B) કવલ અખો 
 (C)  દરતયાભ (D) કવલ કરાી 

 -:: ગવણત ના પ્રશ્નો-૨ ::-   

( 99 )  એક વલદ્યાથી યીક્ષાભાું 100 પ્રશ્નોના જલાફો આે છે. વાચા પ્રશ્ન ભાટે 4 ગુણ 
જમાયે ખોટા જલાફ ભાટે 1 ગુણ કાી રેલાભાું આલે છે. તેને યીક્ષાભાું 260 ગુણ 
ભે છે તો 100ભાુંથી તેણે કેટરાક પ્રશ્નોના જલાફ વાચા આપ્મા છે ? 

 (A) 65 (B) 72 
 (C)  28 (D) 80 
( 100 )  ાણીની એક ટાુંકીનુું કદ ૧૦,૦૦૦ ઘન વે.ભી. છે. તેભાુંથી ૨૦ 

રીટયનો એક ડફો એલા કેટરા ડફા બયામ ? 
 (A) 5 (B) 50 
 (C)  25 (D) 100 
 

       

 
ેય – ૧ ડાઉનરોડ કયલા અશીં વક્રક કયો 

ેય – ૨ ડાઉનરોડ કયલા અશીં વક્રક કયો 

http://www.allexamimpgk.com/2017/11/police-bharati-2018-model-question_29.html
http://www.crackexama.com/2017/11/police-bharati-2018-model-question_30.html

