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તભારું  બવલષ્મ ફનાલો અભાયી વાથ ેજોડાલલા ભાટે અભાયો WHATSAPP 

NO:- 6351352610 તભાયા ગ્રુ ભાું ADD  કયો અન ેગ્રુ નુું નાભ ોરીવ 
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-:: વલજ્ઞાન ના કુર પ્રશ્નો-૧૭  ::- 
( 1 )  'બ્રડ પ્રેવય ભાલા ભાટે ળુું તાવલાભાું આલે છે ? 
 (A) ળીયા (B) પેપવાું 
 (C)  ધભની (D) હૃદમ 
( 2 )  ફુચ નાભની લનસ્તતભાું કમા વલજ્ઞાનીએ વૌપ્રથભ કો જોમો શતો ? 
 (A) યોફટત  શૂક (B) એશ.એભ.હ્યુગો 
 (C)  જ્શોન એડ્લાદત (D) આ ૈકી કોઈ નહશ 
( 3 )  'વરવક્લપાઈડ ેટર ોરીમભ ગેવ નુું ટુકુું  નાભ ળુું છે ? 
 (A) LPG (B) PNG 

 (C)  CNG (D) LMG 

( 4 )  'ઘાવના અભ્માવના વલજ્ઞાનને કમા નાભે ઓખલાભાું આલે છે ? 
 (A) નીતભોરીજી (B) ઘ્રાવોરોજી 
 (C)  ગ્રીન ઈપેક્ટ (D) એગ્રોસ્ટોરોજી 
( 5 )  'ચાભડીના યોગભાું ચેનાળક તેભજ પૂગનાળક તયીકે ળેનો ઉમોગ થામ છે ? 
 (A) ફેયોન (B) સવલ્લય નાઈટરેટ 
 (C)  વોડીમભ (D) વલ્પય 
( 6 )  કો(વેર) અધ્મમનના વલજ્ઞાનને ળુું કશેલામ છે ? 
 (A) વેરોરોરજી (B) વામટોરોજી 
 (C)  કોળીમજ્ઞાન (D) સ્લીનોરોજી 
( 7 )  'કમા લામુથી પૂરોનો યુંગ ઉડી જામ છે ? 
 (A) ક્રોયીન (B) ઓઝોન 
 (C)  ઓક્વીજન (D) ભીથેન 
( 8 )  'ળયીયની ચાભડીનો ગોયો કે કાો યુંગ ળેને આધાયે શોમ છે ? 

 (A) કેતેરીન (B) બ્મુયેન 
 (C)  ભેરવેનન (D) દભતત 
( 9 )  'જાુંઘના શાડકાને કમુ નાભ આલાભાું આવમુું છે ? 
 (A) પીભય (B) પીભેય 
 (C)  ડીભય (D) વકભય 
( 10 )  'આલ્પા ક્રોયો એસવટોવપનોન કમા લામુનુું યાવામવણક નાભ છે ? 
 (A) રાપીંગ ગેવ (B) ચયમીંગ ગેવ 
 (C)  ટીમય ગવે (D) આ ૈકી કોઈ નહશ 
( 11 )  'ભગજ, કયોડયજુ્જ અને ચેતાઓ કઈ ેળીથી ફનેરા શોમ છે ? 
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 (A) પ્રોસ્ટેટ (B) પ્રોસ્તોન 
 (C)  ચેતાળેી (D) અદ્નીરત 
( 12 )  ' જીનેહટક કોડ ળોધનાય લૈજ્ઞાવનક કોણ શતા ? 
 (A) અભર્તમત વેન (B) શયગોવલદ ખયુાના 
 (C)  શોભી બાબા (D) એડલડત  જનેય 
( 13 )  રવધય કોના કમા કણોને ભાનલળયીયના વૈવનકો તયીકે ઓખલાભાું આલે છે ? 
 (A) શ્વેતકણો (B) રારકણો 
 (C)  ત્રાકકણો (D) આ ૈકી કોઈ નહશ 
( 14 )  આતળફાજીભાું રીરો યુંગ કોની શાજયીના કાયણે જોલા ભે છે ? 
 (A) થોહયમભ (B) રીથીમભ 
 (C)  ફહેયમભ (D) એહયમર 
( 15 )  'કઈ ગ્રુંથીના સ્ત્રાલને રડો અથલા બાગોના સ્ત્રાલ તયીકે ઓખલાભાું આલે છે ? 
 (A) પ્રોસ્ટેટ (B) એડર ીનર 
 (C)  ઈસ્ત્રોજન (D) ીચ્મુટયી 
( 16 )  વકભોથેયાી કમા યોગની વાયલાય ભાટે અામ છે ? 
 (A) ભેરેહયમા (B) હૃદમ 
 (C)  સ્લાઇન ફ્રુ (D) કેડવય 
( 17 )  લાાનો યોગ ળાનાથી થામ છે ? 
 (A) કૃતભ (B) ભાખી 
 (C)  લામયવ (D) ભચ્છય 

-:: બાયત ની બૂગો ના પ્રશ્નો-૧0 ::- 
( 18 )  પ્રસવદ્ધ રાર વકલ્લો કમા ળશેયભાું આલેરો છે ? 
 (A) હદલ્લી (B) અભદાલાદ 
 (C)  શૈદયાફાદ (D) રખનૌ 
( 19 )  કેલારાદેલ યાષ્ટ્ર ીમ ઉદ્યાન કમા યાજ્મભાું આલેરુ છે ? 
 (A) યાજસ્થાન (B) ભશાયાષ્ટ્ર  
 (C)  ભધ્મપ્રદેળ (D) ગુજયાત 
( 20 )  પ્રસવદ્ધ ખજુયાશોનુું ભુંહદય કમા યાજ્મભાું આલેરુું છે ? 
 (A) યાજસ્થાન (B) ભશાયાષ્ટ્ર  
 (C)  ભધ્મપ્રદળે (D) ગુજયાત 
( 21 )  કાઝીયુંગાનુું પ્રસવદ્ધ અબમાયણ્મ કમા યાજ્મ ભાું આલેરુું છે ? 
 (A) ભશાયાષ્ટ્ર  (B) ભધ્મપ્રદેળ 
 (C)  ગુજયાત (D) અવભ 
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( 22 )  વુુંદયલન યાષ્ટ્ર ીમ ઉદ્યાન કમા યાજ્મભાું આલેરુું છે ? 
 (A) યાજસ્થાન (B) બફશાય 
 (C)  ભધ્મપ્રદેળ (D) શ્વશ્વભ ફુંગા 
( 23 )  શુભામુનો ભકફયો કમા સ્થે આલેરો છે ? 
 (A) હદલ્લી (B) અભદાલાદ 
 (C)  શૈદયાફાદ (D) રખનૌ 
( 24 )  પ્રસવદ્ધ કુતુફતભનાય કમા ળશેયભાું આલેર છે ? 
 (A) હદલ્લી (B) અભદાલાદ 
 (C)  શૈદયાફાદ (D) રખનૌ 
( 25 )  પ્રસવદ્ધ ભશાફોવધ ભુંહદય કમા યાજ્મભાું આલેરુું છે ? 
 (A) યાજસ્થાન (B) બફશાય 
 (C)  ભધ્મપ્રદેળ (D) ગુજયાત 
( 26 )  ઈરોયાની ગુપાઓ ક્મા આલેરી છે ? 
 (A) યાજસ્થાન (B) ભશાયાષ્ટ્ર  
 (C)  ભધ્મપ્રદેળ (D) ગુજયાત 
( 27 )  ભુઘર વીટી કમા યાજ્મભાું આલેરી છે ? 
 (A) ઓહયસ્વા (B) ભશાયાષ્ટ્ર  
 (C)  ઉત્તય પ્રદળે (D)  
( 28 )  ભકયયેખા અને બૂભધ્મ યેખા લચ્ચેનુું કે્ષત્ર કમા નાભે ઓખામ છે ? 
 (A) ઉત્તયી ઉષ્ણ કહટફુંધ (B) ઉત્તયી ળીત કહટફુંધ 
 (C)  દસક્ષણી ઉષ્ણ કહટફુંધ (D) દસક્ષણી ળીત કહટફુંધ 

-:: કમ્પ્મુટય ના પ્રશ્નો-૧૦ ::- 
( 29 )  CD ભાું કેટરા MB ડેટા વુંગ્રશી ળકામ છે? 
 (A) 650 (B) 850 
 (C)  550 (D) 450 
( 30 )  કમ્પ્મુટયની ભેભયીનો નાનાભાું નાનો મુવનટ ક્મો છે? 
 (A) Bit (B) Byte 

 (C)  1 અને 2 (D) એક ણ નશી 
( 31 )  Recycle bin ખારી કયલા ક્મો વલકલ્ લયામ છે? 
 (A) Delete (B) Empty Recycle Bin 

 (C)  Delete Recycle Bin (D) Empty All 

( 32 )  કમ્પ્મુટય ળટ ડાઉન કયલા ભાટેની ળોટતકટ કી કઈ છે? 
 (A) Alt + F4 (B) Ctrl + F4 
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 (C)  Ctrl + F1 (D) Shift + F10 

( 33 )  લડત  એવ્રકેળનભાું લાયુંલાય ુનયાલતતન થતા કાભ ભાટે ક્મા ઓ્ળનનો 
વયતાૂલતક ઉમોગ કયી ળકામ છે? 

 (A) ઓટોભેટીક (B) ઓટો ઈપેક્ટ 

 (C)  ભેિો (D) ઓટો યાઈટય 
( 34 )  ભોડેભની ઝડ ળેભાું ભામ છે? 
 (A) MB (B) Mbps 

 (C)  Kbps (D) Gbps 

( 35 )  CRT નુું ૂરું  નાભ ળુું છે? 
 (A) કેતભકર યે ટ્યુફ (B) કેથોટ યે ટ્યફુ 
 (C)  કોભન યોભ ટી (D) કોથોટ યે ટીભ લકત  
( 36 )  HD નુું ૂરું  નાભ ળુું છે? 
 (A) Hard data (B) Hard disk 

 (C)  1 અને 2 (D) એક ણ નહશ 
( 37 )  CPU નુું ૂરું  નાભ ળુું છે? 
 (A) કમ્પ્મુટય પ્રોવેવ મુવનટ (B) વડેટરર પ્રોવવેીંગ મવુનટ 

 (C)  કમ્પ્મુટય પ્રોગે્રવ મુવનટ (D) કડટર ોર પ્રોવેવ મુવનટ 
( 38 )  એકફીજા વાથે જોડામેરા કમ્પ્મુટયના વભૂશને ળુું કશે છે? 
 (A) નટેલકત  (B) MAC 

 (C)  OS (D) 

 

ફધા જ 

-::બાયત નુું ફુંધાયણ ના  પ્રશ્નો-૧૦ ::- 
( 39 )  ફુંધાયણનુું અથતઘટન કયલાની આખયી વત્તા કોને છે ? 
 (A) ફુંધાયણ વતભતત (B) યાષ્ટ્રતત 
 (C)  વલોચ્ચ અદારત (D) વુંવદ 
( 40 )  ભૂબૂત પયજોનો વભાલેળ ફધાયણભાું ક્માયે વાભેર શોમ છે ? 
 (A) 1975 (B) 1980 
 (C)  1950 (D) 1976 
( 41 )  યાજ્મની વલધાન હયદના વભ્મની ભુદત કેટરાું લતની શોમ છે ? 
 (A) 6 લત (B) 5 લત 
 (C)  4 લત (D) ૩ લત     
( 42 )  ફુંધાયણના કમા અનુચ્છેદની જોગલાઈ અનુવાય હશુંદીને યાજબાા ઘોતત 
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કયલાભાું આલી છે ? 
 (A) અનુચ્છેદ 348 (B) અનુચ્છેદ 355 
 (C)  અનુચ્છેદ 360 (D) અનચુ્છેદ 343 
( 43 )  વુંવદની વુંમુક્ત ફેઠક ફોરાલલાની જરૂહયમાત કમાયે ઊબી થામ છે ? 
 (A) નાણાુંકીમ કટોકટીભાું (B) વાભાડમ કટોકટીભાું 
 (C)  કોઈ ખયડાભાું ભતબેદ 

થલાના પ્રવુંગ ે
(D) રોકવબાની પ્રથભ ફેઠક વભમે 

( 44 )  કેડરળાસવત પ્રદેળોભાું કોના દ્વાયા લશીલટ થામ છે ? 
 (A) યાષ્ટ્રપ્રભખુ (B) લડા પ્રધાન 
 (C)  ઉયાષ્ટ્રતત (D) ગૃશભુંત્રી 
( 45 )  વલયોધક્ષના નેતાને રોકવબાભાું કમા શોદ્દાની વભકક્ષ ગણલાભાું આલે છે ? 
 (A) ઉાધ્મામ (B) અધ્મક્ષ 
 (C)  ભુખ્મ પ્રધાન (D) કેબફનટે ભુંત્રી 
( 46 )  શાઈકોટતના જજ તયીકે વનભણૂક ભેલલા ભાટે શાઈકોટતના લકીર તયીકે અથલા 

કામદા આવધકાયી તયીકે કેટરાું લતનો રઘુતભ અનુબલ જરૂયી છે ? 
 (A) 9 (B) 10 
 (C)  11 (D) 12 
( 47 )  બાયતની ફુંધાયણની કઈ કરભ શેઠ બાયતના યાષ્ટ્રપ્રભુખ વલરદ્ધ ભશાબબમોગ 

(ઈવમ્પચભેડટ) થઇ ળકે છે ? 
 (A) અનુચ્છેદ - 75 (B) અનુચ્છેદ – 356 
 (C)  અનુચ્છેદ – 76 (D) અનચુ્છેદ  - 61 
( 48 )  યાજ્મવબા ભાટે નીચેનાભાુંથી કમુું વલધાન વાચુું નથી ? 
 (A) વુંવદના ઉરા ગૃશને 

યાજ્મવબા કશે છે. 
(B) યાષ્ટ્રપ્રભખુ શોદ્દાની રૂએ 

યાજ્મવબાના અધ્મક્ષ શોમ છે. 
 (C)  યાજ્મવબાની વભ્મની 

ભુદત 6 (છ) લતની શોમ 
છે. 

(D) યાજ્મવબાની યચના વલતપ્રથભ ૩ 
ઓગસ્ટ 1952ભાું કયાઈ શતી. 

-:: લતતભાન પ્રલાશ ના પ્રશ્નો-૧૦ ::- 
( 49 )  તાજતેયભાું કઈ ફાફતોના લેચાણ ભાટે ઇ-યકભ ોટતર રોડચ કયલાભાું આવમુું ? 
 (A) કૃત ેદાળ (B) ઔવધઓ 
 (C)  યવામવણક ખાતય (D) ઉયભાથી એક ન નશીં 
( 50 )  બાયતના પ્રથભ ખાનગી તભવાઇર ઉર્તાદન ્રાડટનો આયુંબ નીચેનાભાથી ક્માું 
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ળશેયભાથી થમો ? 
 (A) વલળાખાટ્ટનભ (B) તતરલનુંતુયભ 
 (C)  શૈદયાફાદ (D) અભયાલતી 
( 51 )  તાજતેયભાું થમેરી જાશેયાત અનુવાય ક્મો દેળ તાી ગેવ ાઇરાઇનનીસ્ટીમયીંગ 

વતભતતની ફેઠકની મજભાની કયળે ? 
 (A) બાયત (B) ાવકસ્તાન 
 (C)  તુકત ભેવનસ્તાન (D) અપઘાવનસ્તાન 
( 52 )  તાજતેયભાું કવલ દરત હઢમાય અને વલનોદ જોળીને ક્માું એલોડત  એનામત 

કયલાભાું આવમા ? 
 (A) વાહશર્તમ અકાદભી એલોડત  (B) યણવજતયાભ વુલણતચુંરક 
 (C)  નયસવશ ભશેતા એલોડત  (D) નભતદ ચુંરક 
( 53 )  વેફીએ ડમામી ફજાય લતતણૂક અુંગે કોની અધ્મક્ષતાભાું વતભતતની યચના કયી ? 

 (A) ટી.કે.વલશ્વનાથન વતભતત (B) ી.લી. અમુંગય વતભતત 
 (C)  ડી.એન.કોળેડર વતભતત (D) એવ.કે.દાભેડરણ વતભતત 
( 54 )  તાજતેયભાું બાયતની કઈ કુંનીને ભોયેવળમવ ભેટર ોનો ઓડત ય ભળ્યો ? 
 (A) બાયત શેલી ઇરેક્ટર ીકલ્વ 

વર॰ 
(B) DMRC 

 (C)  HAL (D) રાવનત એડડ ટુબ્રો 
( 55 )  નીચેનાભાથી ક્માું ળશેયભાું બાયતની વૌ પ્રથભ શેરીટેક્વી વેલા ળરૂ કયાઇ ? 
 (A) ભુુંફઈ (B) હદલ્શી 
 (C)  શૈદયાફાદ (D) ફેંગરરુ 
( 56 )  તાજતેયભાું બાયતે ક્મા દેળ વાથે ચાફશાય ફુંદય ને ઝડથી કામતયત કયલા શાુંકર 

કયી છે ? 
 (A) ઈયાન (B) વાઉદી અયેબફમા 
 (C)  ઈયાક (D) ફાુંગ્રાદેળ 
( 57 )  ગુજયાત વયકાય દ્વાયા જ ેનભો ટેફરેટનુું વલતયણ કયલાભાું આવમુું તે NAMO e-

TAB નુું ૂરું  નાભ જણાલો ? 

 (A) New Avenues of Modern 

Education Through 

Tablets 

(B) New Amenities of Modern 

Education Through Tablets 

 (C)  New Adventure of 

Modern Education 

(D) New Android of Modern 

Education Through Tablets 
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Through Tablets 

-::બાયત નો ઇતતશાવ ના પ્રશ્નો-૮ ::- 
( 58 )  ગુજયાતનાું લસ્તુા-તેજાે ક્માું કે્ષત્રભાું ખ્માતત પ્રાપ્ત કયી શતી ? 
 (A) ખેતી (B) લેાય 
 (C)  લશીલટ (D) વુંગીત 
( 59 )  "ાર" અને "વેન" લુંળના યાજાઓએ ક્મા પ્રદેળભાું ળાવન કમુું શતુું ? 
 (A) ઓહયસ્વા (B) ભધ્મ પ્રદેળ 
 (C)  બફશાય (D) ફુંગા 
( 60 )  "ભાડમખેત" કોની યાજધાની શતી ? 
 (A) લ્લલોની (B) ચારુકમોની 
 (C)  કરચુહયમોની (D) યાષ્ટ્ર કુટોની 
( 61 )  "ગીતગોવલદ" ના યચેતા જમદેલ ક્મા યાજાના દયફાયભાું શતા? 
 (A) તભહશય બોજ (B) અભોધલત 
 (C)  રક્ષ્ભણવને (D) ધભતાર 
( 62 )  સ્લ્તનતમુગભાું "ફયીદ-એ-ભુભાવરક" ક્મા વલબાગનો લડો શતો ? 
 (A) ભશેવૂર (B) વૈડમ 
 (C)  ડમામ (D) ગુપ્તચય 
( 63 )  સ્લ્તનતમુગભાું નીચેનાભાુંથી ક્મો કય જભીન ભશેવૂરનો શતો ? 
 (A) જવજમા (B) ખયાજ 
 (C)  ખસ્ભ (D) જકાત 
( 64 )  ક્લ્શાણના "યાજતયું તગની"ભાું ક્મા પ્રદેળનો ઇતતશાવ ભુખ્મ રૂે છે ? 
 (A) ભગધ (B) ઉજજનૈ 
 (C)  દસક્ષણ બાયત (D) કાશ્ભીય 
( 65 )  ખજુયાશોના ભુંહદયોનુું વનભાતણ ક્માું યાજાઓએ કયાવમુું શતુું ? 
 (A) લ્લલ (B) ચોર 
 (C)  યભાય (D) ચુંદેર 

 -:: યભત ગભત ના પ્રશ્નો-૮ ::- 
( 66 )  નીચેનાભાુંથી કઈ યભતની ળરૂઆત બાયતભાું થઈ નથી? 
 (A) કફડ્ડી (B) ચેવ 
 (C)  ોરો (D) બફવરમડ ષ્ત વ 
( 67 )  વિકેટના આધુવનકયણ વુંસ્કયણ ‘વુયભૈક્વ વિકેટ’ ની ળરૂઆત ક્માથી થઈ 

શતી? 
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 (A) ઓસ્ટરે વરમા (B) ડમુઝીરેડડ 
 (C)  ઈંગ્રેડડ (D) આવિકા 
( 68 )  લોટય ોરોભાું એક ક્ષભાું કેટરા ખેરાડીઓ શોમ છે? 
 (A) 8 (B) 6 
 (C)  5 (D) 7 
( 69 )  યભત અને એનો જડભદાતા દેળનુું ક્મુ જોડકુું  વાચુ છે? 
 (A) બફવરમડ ષ્ત વ - ઈંગ્રેડડ (B) લોર ટેવનવ - ઓસ્ટરે વરમા 
 (C)  ોરો - બાયત (D) સ્ક્લૈળ - બાયત 
( 70 )  વિકેટ યભતની ળરૂઆત ક્મા દેળભાું થઈ શતી? 
 (A) બાયત (B) ઈંગ્રડેડ 
 (C)  ઓસ્ટરે વરમા (D) લેસ્ટઈડડીઝ 
( 71 )  યભત અને એનો જડભદાતા દેળનુું ક્મુ જોડકુું  ખોટુ છે? 
 (A) બફવરમડ ષ્ત વ - િાડવ (B) કફડ્ડી - બાયત 
 (C)  ચેવ - રૂવ (D) સ્નૂકય - બાયત 
( 72 )  સ્કૌટરેંડની યાષ્ટ્ર ીમ યભત કઈ છે? 
 (A) આઈવ શોકી (B) યગ્ફી પૂટફોર 
 (C)  પૂટફોર (D) ફેવફોર 
( 73 )  ચેવ યભતનો જડભદાતા ક્મો દેળ કશેલામ છે? 
 (A) બાયત (B) મુ.એવ.એ. 
 (C)  ઈંગ્રેડડ (D) રૂવ 

-:: તકતળવક્ત ના પ્રશ્નો-૮ ::- 
( 74 )  4, 6, 12, 14, 28, 30, ? 

 (A) ૩૨ (B) ૬૪ 
 (C)  ૬૨ (D) ૬૦ 
( 75 )  ૧૨ ખુયળી અને ૧૫ ટેફરની ડતય વકભત રૂ. ૫૮૯૬૮ શોમ તો 

૪ ખુયળી અને ૫ ટેફરની ડતય કેટરી ? 
 (A) 19656 (B) 29484 
 (C)  39121 (D) એકણ નશીં. 
( 76 )  15, 31, 63, 127, 255, ? 
 (A) ૫૧૩  (B) ૫૧૧  
 (C)  ૫૨૩  (D) ૫૧૭  
( 77 )  જા એક લસ્તુને રૂ. ૭૨ ભાું લેચલાભાું આલે તો ૧૦ % નુકવાન જામ છે. જા આ 

લસ્તુ ય ૫ % નપો ભેલલો શોમ તો લસ્તુ કેટરાભાું લેચલી ડે ? 
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 (A) ૯૦ રૂતમા (B) ૮૮ રૂતમા  
 (C)  ૮૪ રૂતમા (D) ૮૨ રૂતમા 
( 78 )  અભુક યકભ ૧૫ લે વાદા વમાજ ેચાય ગણી થામ છે, તો વમાજનો 

દય કેટરો ? 
 (A) ૨૦ % (B) ૧૫ % 
 (C)  ૧૦ % (D) ૨૫ % 
( 79 )  ૧ થી ૧૦૦ની વચ્ચે આવેલ ૧૧ના ગણુકોની સરેરાશ કેટલી ? 

 (A) ૪૫ (B) ૫૫ 
 (C)  ૩૦ (D) ૩૫ 
( 80 )  અભુક ભાણવો દ્વાયા એક કાભ ૨૬ હદલવભાું ુરું  કયી ળકામ. યું તુ ૩ કાભદાયોની 

ગેયશાજયીને કાયણે આ કાભ ૨૮ હદલવભાું ૂણત થામ છે તો ભૂદાયોની વુંખ્મા 
કેટરી ? 

 (A) ૩૬ (B) ૪૫ 
 (C)  ૪૦ (D) ૪૨ 
( 81 )  ત્રણ લતના અુંતે રૂ. ૮૮૪૦ ઉય લાર્ષક ૫ % ચ. વમાજ કેટરુું ? 
 (A) ૧૩૯૩.૪૦૫ (B) ૧૩૨૬ 

 (C)  ૧૩૮૪.૫૦ (D) ૧૩૪૦ 
-:: ઇવડડમન ીનર કોડ ના પ્રશ્નો-૮ ::- 

-:: એવલડડવ એક્ટ ના પ્રશ્નો-3 ::- 
-:: વિતભનર પ્રોસવઝય કોડ ના પ્રશ્નો-૮::- 

( 82 )  કરભ ૪૧ ભાું કમા વલમની સ્ષ્ટ્તા કયલાભાું આલી છે? 
 (A) ખાવ કામદો (B) બાયતીમ ફુંધાયણ 
 (C)  ખૂનની વમાખ્મા (D) ફાર્તકાયની વમાખ્મા 
( 83 )  એકાુંત કેદની વળક્ષા કઈ કરભભાું દળાતલલાભાું આલી છે? 
 (A) કરભ ૭૫ (B) કરભ ૭૬ 
 (C)  કરભ ૭૪ (D) કરભ ૮૯ 
( 84 )  'કરભ ૨૩૦ ભાું કઈ ફાફતનો ઉલ્લેખ કયેર છે? 
 (A) સવક્કાની વમાખ્મા (B) ખૂનની વમાખ્મા 
 (C)  રુુંટની વમાખ્મા (D) પાુંવીની વમાખ્મા 
( 85 )  ફનાલટી વયકાયી સ્ટેમ્પનુું લેચાણ કયલુું આ ફાફતે વજાની જોગલાઈ કઈ 

કરભભાું ફતાલેર છે? 
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 (A) કરભ ૨૫૮ (B) કરભ ૨૪૩ 
 (C)  કરભ ૨૧૫ (D) કરભ ૨૫૨ 
( 86 )  ીવડતાને વાયલાય નહશ આલા ફદર વળક્ષા ની વમાખ્મા કઈ કરભભાું છે? 
 (A) કરભ ૧૬૫ (B) કરભ ૧૬૬(B) 
 (C)  કરભ ૧૬૦ (D) કરભ ૧૭૮ 
( 87 )  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 
( 88 )  કરભ ૫૫ ભાું કઈ વજા શલી કયલાની વમાખ્મા છે? 
 (A) આજીલન કેદ (B) પાુંવી 
 (C)  દેશાુંત દુંડ (D) આ ૈકી કોઈ નશી 
( 89 )  ફખેડો કયલા ભાટે વળક્ષાની જોગલાઈ કઈ કરભભાું દળાતલેર છે? 
 (A) કરભ ૧૬૦ (B) કરભ ૧૨૩ 
 (C)  કરભ ૧૩૪ (D) કરભ ૧૬૧ 

( 90 )  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 
( 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 )  વયકાયી નોકયની વમાખ્મા કઈ કરભભાું આલભાું આલી છે? 
 (A) કરભ ૨ (B) કરભ ૩ 
 (C)  કરભ ૫ (D) કરભ ૪ 
( 93 )  શાવનકાયક ખાદ્યદાથત કે ીણાનુું લેચાણ ભાટે કેટરી ભુદતની કેદ થઇ ળકે છે? 
 (A) ફે ભાવ (B) છ ભાવ 
 (C)  ચાય ભાવ (D) ત્રણ ભાવ 
( 94 )  ફનાલટી સવક્કા ફનાલલા ભાટેનુું વાધન ફનાલલુું કે લેચલુું - આ ભાટે વજા કઈ 

કરભભાું ફતાલેર છે? 
 (A) કરભ ૨૦૦ (B) કરભ ૨૩૩ 

 (C)  કરભ ૨૩૪ (D) કરભ ૨૩૧ 
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( 95 )  બાયત વયકાયની વમાખ્મા કઈ કરભભાું આલાભાું આલેરી છે? 
 (A) કરભ ૧૨ (B) કરભ ૧૬ 
 (C)  કરભ ૭૮ (D) કરભ ૭૬ 
( 96 )  ખોટી ફનાલટની વમાખ્મા કઈ કરભભાું આલાભાું આલી છે? 
 (A) કરભ ૫૬ (B) કરભ ૪૭ 
 (C)  કરભ ૨૮ (D) કરભ ૮૦ 
( 97 )  ચુુંટણીભાું અનુસચત રાગલગ લાયલી- આ ફાફત કઈ કરભભાું વનદેવળત છે? 
 (A) કરભ ૧૭૧(C) (B) કરભ ૧૨૩ 
 (C)  કરભ ૧૨૧ (D) કરભ ૨૪૩ 
( 98 )  ફખેડો ળબ્દની વમાખ્મા કઈ કરભભાું આેરી છે? 
 (A) કરભ ૧૨૩ (B) કરભ ૧૫૯ 
 (C)  કરભ ૧૪૯ (D) કરભ ૧૩૪ 
( 99 )  કરભ-૧૪૭ ભાું ળેના ભાટે વજાની વમાખ્મા છે? 
 (A) ફાર્તકાય ભાટે (B) ખૂન ભાટે 
 (C)  છેડતી ભાટે (D) શુલ્લડ ભાટે 
( 100 )  જાશેય ઉરલની વમાખ્મા કઈ કરભભાું આેરી છે? 
 (A) કરભ ૨૩૪ (B) કરભ ૨૫૦ 
 (C)  કરભ ૨૬૮ (D) કરભ ૨૭૦ 
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