લોકરક્ષક (કોન્સ્ટે બલ) અને જેલ સિપાહી - ગુજરાત પોલીિ દળ – મોડે લ પેપર ~ ૪
1. આરાસરુ ના ડુુંગરો કયા જિલ્લામાું આવેલા છે ?
(A) નર્મદા (B) બનાસકાાંઠા (C) ડાાંગ (D) સાબરકાાંઠા
2. 3,12,60.....
(A) 360 (B) 460 (C) 560 (D) 260
3. બુંધારણમાું ફરિો કયારે ઉમેરવામા આવી ?
(A) 1995 (B) 1976 (C) 1971 (D) 1973
ુ રાતની પ્રથમ વવવવધાનસભાની ચટ
4. ગિ
ુંુ ણી કયારે થઇ હતી ?
(A) 1961 (B) 1962 (C) 1959 (D) 1960
5. ગ્રામ પુંચાયતની િોગવાઈ બુંધારણની કઈ કલમમાું છે ?
(A) ૩૯-એ (B) ૪૨ (C) ૪૩ (D) ૪૦
6. સવાઈ બેટ કયા જિલ્લામાું આવેલ છે ?
(A) ભાવનગર (B) અર્રે લી (C) જાર્નગર (D) ર્ોરબી
7. ICC ન ુ મ ૂખ્યાલય કયા આવેલ ું ુ છે ?
(A) દુબઇ (B) લાંડન (C) પેરીસ (D) દદલ્હી
8. ખો-ખો ની રમતમાું એક ટીમમાું કેટલા ખેલાડીઓ હોય છે ?
(A) 8 (B) 9 (C) 11 (D) 7
9. રવીન્દ્રનાથ ટાગોરને ક્યારે નોબેલ મળ્યો હતો ?
(A) ૧૯૨૦ (B) ૧૯૪૦ (C) ૧૯૧૩ (D) ૧૯૩૦
ુ બ રાજ્યમાું હાઇકોટ ની રચના થાય છે ?
10. ક્યાું અનચ્ુ છે દ મિ
(A) ૨૧૯ (B) ૧૨૪ (C) ૧૨૯ (D) ૨૧૪
11. WHO ન ુંુ વડુું મથક ક્યાું આવેલ ું ુ છે ?
(A) લાંડન (B) જીનીવા (C) પેરીસ (D) રોર્
12. જાહેર આરોગ્ય બાબતની રાિયની ફરિ બધારણ ની કઈ કલમ માું છે ?
(A) ૬૦ (B) ૪૯ (C) ૫૧-એ (D) ૪૭
ુ બ રાષ્ટ્રપવત સયક
13. કઈ કલમ મિ
ુંુ ત બેઠક બોલાવે છે ?
(A) ૧૦૮ (B) ૧૨૩ (C) ૨૧૩ (D) ૧૦૯
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14. સુંભાર સરોવર ક્યાું રાજ્યમાું આવેલ છે ?
(A) રાજસ્થાન (B) દહર્ાચલ (C) જમ્મુ કાશ્ર્ીર (D) તેલગ
ાં ાના
ુ યની પત્ર
ુ ી તરીકે ઓળખવામાું આવે છે ?
15. કઈ નદીને સય
(A) સાબર (B) તાપી (C) બનાસ (D) નર્મદા
ુ ક્તત પીતામાહ તરીકે કોણ ઓળખાય છે ?
16. અણશ
(A) ડૉ.સી.વી.રર્ણ (B) ડૉ.હોર્ી ભાભા (C) અરે .પી.જે.અબ્દુલ.કલાર્ (D) ડૉ.ડેસી થોર્સ
17. શવમિષ્ટ્ઠા તળાવ ક્યા આવેલ ું ુ છે ?
(A) અર્દાવાદ (B) પાટણ (C) વવરર્ગાર્ (D) વડનગર
18. દાદાહારીની વાવ ક્યાું આવેલી છે ?
(A) અર્દાવાદ (B) ખેડા (C) ભરુચ (D) સુરત
ુ ેરદાળ માટે કય ુંુ સ્થળ જાણીત ુંુ છે ?
19. તવ
(A) ર્હુવા (B) વિહોર (C) ગણદે વી (D) વાસદ
20. ભારતીય બુંધારણમાું ક્યાું અનચ્ુ છે દમાું બાળમજૂરી પર પ્રવતબુંધની િોગવાઈ છે ?
(A) ૨૮ (B) ૨૬ (C) ૨૪ (D) ૨૫
21. કાયદા દદવસ કયારે ઉિવામાું આવે છે ?
(A) ૨૬ નવેર્બર (B) ૩૧ ર્ાચમ (C) ૨૪ ડીસેમ્બર (D) ૨૬ જાન્યુઆરી
22. પહેલી બુંધારણ સભામાું કુ લ કેટલા સભ્યો હતા ?
(A) ૩૮૯ (B) ૩૫૧ (C) ૩૮૮ (D) ૧૦૨
ુ ચ
ુ ીમાું િોગવાઈ છે ?
23. ભથ્થા અને પગાર અંગે કઈ અનસ
(A) ૪ (B) ૨ (C) ૩ (D) ૭
ુ ીમ કોટય ના મખ્
ુ ય ન્દ્યાયાધીશની વનવ ૃવતની વયમયાય દા કેટલી છે ?
24. સપ્ર
(A) ૬૦ (B) ૫૮ (C) ૬૫ (D) ૬૨
25. ગ્રીનીચ રે ખા ક્યાું દે શમાુંથી પસાર થાય છે ?
(A) ભારત (B) રવિયા (C) જાપાન (D) ઇંગ્લેન્ડ
26. ૦૩, ૮, ૧૫ , ૨૪ , ૩૫ , .............
(A) ૪૮ (B) ૪૯ (C) ૪૬ (D) ૪૭
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27. વીર ભ ૂવમ ક્યાું નેતાની સમાધી છે ?
(A) રાજીવ ગાાંધી (B) ર્ોરારજી દે સાઈ (C) ર્હાત્ર્ા ગાાંધી (D) ઇન્ન્દરા ગાાંધી
ુ ક્યાું દે શન ુંુ પાટનગર છે ?
28. કાબલ
(A) ઈરાન (B) બાગ્લાદે િ (C) ઈરાક (D) અફધાવનસ્તાન
29. કાયય, ઉજાય નો એકમ િણાવો ?
(A) વોટ (B) કે લેરી (C) ર્ોલ (D) જુલ
30. પથ્ુ વીના કુ દરતી ઉપગ્રહની સુંખ્યા િણાવો ?
(A) ૧ (B) ૪ (C) ૩ (D) ૨
31. વવર્ત
ય ુ પ્રવાહ નો એકમ િણાવો ?
(A) ડેવસબલ (B) કુલબ
ાં (C) ઓહર્ (D) એમ્મ્પયર
32. વવશ્વ વસતી દદવસ ક્યારે મનાવવામાું આવે છે ?
(A) ૧૩ ર્ાચમ (B) ૧૧ જુલાઈ (C) ૧૪ જુન (D) ૧૨ જાન્યુઆરી
33. વવશ્વ ચકલી દદવસ ક્યારે મનાવવામાું આવે છે ?
(A) ૨૦ ર્ાચમ (B) ૧૯ ર્ાચમ (C) ૨૩ ર્ાચમ (D) ૨૨ ર્ાચમ
34. ભરૂચમાું ભાડભ ૂતનો મેળો દર કેટલા વર્ષે ભરાય છે ?
(A) ૨ (B) ૧૨ (C) ૬ (D) ૧૮
35. ગવતશક્તત વડે વીિળી શક્તત માું રૂપાુંતર કરત ુ યુંત્ર એટલે ?
(A) ડાયનેર્ો (B) પાંખો (C) પાણીની ર્ોટર (D) ઘદડયાળનુાં લોલક
36. ipc કઈ કલમ માું મનષ્ટ્ુ ય વધની િોગવાઈ છે ?
(A) ૨૯૦ (B) ૨૯૯ (C) ૨૯૧ (D) ૨૩૭
37. દિમીનલ પ્રોસીિન કોડ પ્રમાણે પોલીસ ધરપકડ કરે લ આરોપીના વધારે માું વધારે કેટલા
દદવસના રીમાન્દ્ડ માુંગી શકે છે ?
(A) ૧૪ (B) ૩૦ (C) ૨૦ (D) ૧૦
38. નીચેના પૈકી કયો અનચ્ુ છે દ નાણાકીય કટોકટી સાથે િોડાયેલો છે ?
(A) ૩૫૬ (B) ૩૬૦ (C) ૩૬૫ (D) ૩૭૦
ુ રાતનો એક માત્ર જીલ્લો કયો ?
39. માત્ર એક જીલ્લા સાથે સહરદ બનાવતો હોય તેવો ગિ
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(A) ભરુચ (B) વલસાડ (C) સુરત (D) નવસારી
ુ ાવા અપ ૂરતા હોય ત્યારે crpc ની કઈ કલમ મિ
ુ બ આરોપીને છોડી શકાય ?
40. પર
(A) ૧૬૬ (B) ૧૬૯ (C) ૧૬૧ (D) ૧૭૦
41. નીચેના પૈકી IPC ની કઈ કલમ સરકારી નોકરી ને લગતી છે ?
(A) ૧૪ (B) ૧૫ (C) ૧૩ (D) ૧૬
42. ગલતેશ્વર ક્યાું જિલ્લામા આવેલ ું ુ છે ?
(A) ખેડા (B) સુરત (C) આણાંદ (D) તાપી
43. કબીર વડ ક્યાું જિલ્લામાું આવેલો છે ?
(A) આણાંદ (B) સુરત (C) કચ્છ (D) ભરુચ
44. નડાબેટ ક્યાું જિલ્લામાું આવેલ ું ુ છે ?
(A) સાબરકાઠા (B) ર્હેસાણા (C) બનાસકાઠા (D) કચ્છ
ુ રાતનો સૌથી મોટો પલ
ુ ગોલ્ડન બ્રીિ કઈ નદી પર આવેલો છે ?
45. ગિ
(A) બનાસ (B) સાબરર્તી (C) નર્મદા (D) તાપી
46. એક કલાસમાું રાહુલનો નબર ઉપરથી ૧૬મો અને નીચેથી ૪૮ મો છે ?તો કલાસમાું કુ લ કેટલી
સુંખ્યા હશે ?
(A) ૬૩ (B) ૬૫ (C) ૬૬ (D) કહી ન િકાય
47. વવલ્સન અને પારનેરાની ટે કરીઓ ક્યાું જિલ્લામાું આવેલી છે ?
(A) વલસાડ (B) તાપી (C) કચ્છ (D) ડાાંગ
48. રબરના વલ્કેનાઈઝેશનમાું ક્યાું અધાત ુ તત્વનો ઉપયોગ થાય છે ?
(A) સલ્ફર (B) નાઈટ્રોજન (C) ફોસ્ફરસ (D) બ્રોર્ીન
49. Find the synonyms of the Capitalized word : IMPOSTER
(A) Importer (B) Deceiver (C) Innocent (D) Oil Painting
50. વલ્ડય હેરીટેિ દદવસ ક્યારે ઉિવવામાું આવે છે ?
(A) ૧૮ એવિલ (B) ૧૨ ર્ે (C) ૧૩ જુન (D) ૧૮ જુન
51. ભારત નાટયમ એ કયા રાજ્યમાું વવશેર્ષ પ્રચલલત છે ?
(A) આંધ્ર (B) કનામટક (C) તવર્લનાડુ (D) કેરાલા
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52. ભારતની સૌ પ્રથમ બેંક કઈ છે ?
(A) સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ન્ડયા (B) Bank of Hindustan (C) બેંક ઓફ પદટયાલા (D) બેંક ઓફ ઇન્ન્ડયા
53. Find the Synonyms of the Capitalized word : SOAR
(A) Edge (B) Pain (C) Calm (D) Rise
54. નૈસેટ કયા દે શની સુંસદન ુંુ નામ છે ?
(A) સીદરયા (B) કુવેત (C) ઇઝરાયેલ (D) જાપાન
55. ઉત્તરાખુંડ ન ુંુ પાટનગર િણાવો.
(A) દહેરાદુન (B) રાચી (C) લખનૌ (D) અઈઝોલ
56. ભારતની પ્રથમ મદહલા IAS િણવો.
(A) અન્ના જયામર્જ (B) સુચેતા કુપ્લાની (C) ડૉ.એની બેસ્ટ (D) દકરણ બેદી
57. સ્વરાિ આશ્રમ ક્યાું આવેલો છે ?
(A) અર્દાવાદ (B) દદલ્હી (C) બારડોલી (D) સુરત
58. વવદે શી હુુંડીયામણ વવર્ષય કઈ યાદીનો છે ?
(A) સયુકત
ાં
યાદી (B) રાજ્ય યાદી (C) એકપણ નહી (D) સાંઘ યાદી
59. અમદાવાદ માું આવેલ અટીરા સુંસ્થા ના સ્થાપક ?
(A) વવક્રર્ સારાભાઈ (B) રાજેન્ર િાહ (C) નાનુભાઈ િાહ (D) હોર્ી ભાભા
60. સરદાર વલ્લભભાઈ પટે લન ુંુ મ ૂળ વતન ક્યુ ?
(A) કરર્સદ (B) પાંચર્હાલ (C) અર્દાવાદ (D) નદડયાદ
61. નીચેનામાુંથી કય ુંુ એક દદરયા દકનારે આવેલ ું ુ સ્થળ નથી?
(A) ઇડર (B) ર્હુવા (C) ચોરવાડ (D) વેરાવળ
62. નીચેનામાુંથી કય ુંુ એક ખોટુંુ છે ?
(A) સૌથી વધુ ઠાંડી-નલીયા (B) સૌથી વધુ ગરર્ી-ડીસા (C) સૌથી વધુ વરસાદકપરાડા (D) આપેલ તર્ાર્ સાચા છે .
63. ભારતીય ફોિદારી અવધવનયમ કલમ-૨૩૧ માું કેની િોગવાઈ કરવામાું આવી છે ?
(A) ખોટા વસક્કા બનાવવા (B) ખોટા ભારતીય વસક્કા બનાવવા ર્ાટે નાાં સાધનો બનાવવા કે
વેચવા (C) એકપણ નદહ (D) ચોરી
64. ભારતીય ફોિદારી અવધવનયમ 'વસક્કાની વ્યાખ્યા' ની િોગવાઈ કઈ કલમમાું કરવામાું આવી
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છે ?
(A) ૨૩૦ (B) ૨૩૮ (C) ૨૩૨ (D) ૨૩૪
ુ ાની
65. ભારતીય ફોિદારી અવધવનયમના કયા પ્રકરણમાું વસક્કા અને સરકારી સ્ટેમ્પ સુંબધ
ું ી ગન
િોગવાઈ કરવામાું આવી છે ?
(A) ૧૨ (B) ૧૩ (C) ૧૧ (D) ૧૪
66. ભારતીય દરઝવય બેંકની સ્થાપના કયારે થઇ હતી?
(A) ૧૧ જુલાઈ ૧૯૬૯ (B) ૧૫ એવિલ ૧૯૩૫ (C) ૧ જુલાઈ ૧૯૩૪ (D) ૧ એવિલ ૧૯૩૫
ુ રાતન ુંુ કય ુંુ સરોવર યાયાવર પક્ષીઓ માટે જાણીત ુંુ છે ?
67. ગિ
(A) નારાયણ સરોવર (B) નળ સરોવર (C) પાંપા સરોવર (D) સરદાર સરોવર
68. ખાખરાના પાન માુંથી શ ુ બનાવવામાું આવે છે ?
(A) કાથો (B) ગુદ
ાં ર (C) પડીયા-પતરાડા (D) ટરપેન્ટાઇન
69. બ્રહ્ાુંડના પ્રારું ભ અને તેના વવશેના વસદ્ાુંતો કઈ વથયરી તરીકે ઓળખાય છે ?
(A) બબગબેંગ વથયરી (B) એન્ટ્રો વથયરી (C) વાય વથયરી (D) સ્ટાર વથયરી
70. ભારતીય ફોિદારી ધારામાું કઈ કલમ માું 'કોઈ સરકારી સ્ટે મ્પ બનાવટી છે એમ જાણવા છતાું
તેનો ખરા તરીકે ઉપયોગ કરવો' તેની િોગવાઈ કરવામાું આવી છે ?
(A) ૨૫૨ (B) ૨૬૦ (C) ૨૫૫ (D) ૨૫૮
71. અમદાવાદ સરદાર વલ્લભભાઈ પટે લ હવાઈમથકને ક્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય દરરિો મળ્યો?
ુ રી ૧૯૯૨ (C) ૬ જાન્યુઆરી ૧૯૯૧ (D) ૨૬ જન્યુઆરી
(A) ૧ જાન્યુઆરી ૧૯૯૩ (B) ૨૬ ફેબ્રઆ
ાં
૧૯૯૧
72. વેવેલ યોિના બીજા કયા નામે ઓળખાય છે ?
(A) િીર્લા સાંર્ેલન (B) સવોદય સાંર્ેલન (C) વેવેલ સાંર્ેલન (D) મુબ
ાં ઈ સાંર્ેલન
73. શીમલા સુંમેલનમાું કોના દ્વારા પ્રસ્તાવ કરવામાું આવ્યો હતો?
(A) લોડમ કઝમન (B) લોડમ વેવેલ (C) લોડમ બલનબલથગો (D) લોડમ કેવનિંગ
74. નીચેનામાુંથી કઈ એક િોગવાઇનો સમાવેશ દિપ્સ વમશન-૧૯૪૨માું થતો નથી?
(A) ભારતના લોકો દ્વારા ચ ાંટાયેલ બાંધારણ સભા ભારતના બાંધારણની રચના કરિે (B) ભારતના
બાંધારણર્ાાં ડોવર્વનયન રાજ્ય જાહેર કરાિે (C) બધા જ િાાંતો અને દે િી રજવાડાઓ એક સાંઘ
બનાવવાર્ાાં આવે પણ જો કોઈ દે િી રજવાડા જોડાણ કરવા તૈયાર ન હોય તો સ્વતાંત્ર રહેવાની
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છૂટ જેના ર્ાટે બબ્રદટિ સરકાર અલગથી વ્યવસ્થા કરિે (D) મુમ્સ્લર્ લીગ ભારતની સ્વતાંત્રતાની
ર્ાાંગનુાં સર્થમન કરે
75. ભારતીય ફોિદારી ધારામાું કલમ-૨૭૩ માું કેની િોગવાઈ કરવામાું આવી છે ?
ુ વેચવા
(A) ઔષવધર્ાાં ભેળસેળ કરવા બાબત (B) ખાવાની કે પીવાની નુકસાનકારક વસ્તઓ
બાબતે (C) જાહેર ઝરાનુાં અથવા જળાિયનુ ાં પાણી ગાંદુ કરવા બાબત (D) ભેળસેળ કરે લી ઔષધીય
વેચવા બાબત
76. ભારતીય ફોિદારી ધારામાું બેકાળજીથી વહાણ ચલાવવા બાબત કઈ કલમમાું િોગવાઈ
કરવામાું આવી છે ?
(A) ૨૭૧ (B) ૨૭૫ (C) ૨૬૮ (D) ૨૮૦
ુ ુ પ ૃથ્વી કરતા કદમાું કેટલા ગણો મોટો છે ?
77. ગર
(A) ૧૨૦૦ (B) ૨૨૦૦ (C) ૧૪૦૦ (D) ૮૦૦
78. શની નો સૌથી મોટો ઉપગ્રહ કયો છે ?
(A) ફોબોસ (B) ચન્ર (C) ટાઈટન (D) ડીર્ોસ
ુ રાતના લોકો કઈ ભાર્ષા બોલે છે ?
79. મધ્ય ગિ
(A) કાઠીયાવાડી (B) ભીલી (C) સુરતી (D) ચરોતરી
80. શામળાજીનો મેળો ક્યારે ભરાય છે ?
(A) ર્હા વદ આઠર્ (B) આસો સુદ આઠર્ (C) ચેત્ર સુદ નોર્ (D) કાવતિકી પબણિર્ા
81. હીટ એન્દ્ડ રન કેસ ભારતીય ફોિદારી ધારામાું કઈ કલમ ન ુંુ ઉદાહરણ છે ?
(A) ૩૦૪ (B) ૩૦૨ (C) ૩૦૭ (D) ૩૦૬
82. ભારતીય ફોિદારી ધારામાું નીચેનામાુંથી કય ુંુ એક મહાવ્યથા ન ુંુ ઉદાહરણ નથી?
(A) આંખની િમ્તત કાયર્ ર્ાટે નષ્ટ કરવી (B) અવયવ કે સાાંધાનો નાિ કરવો (C) હાડકાનુ ાં ભાાંગી
જવુાં અથવા દાાંતનુાં ભાાંગી જવુાં (D) કોઈ વ્યમ્તતને લાફો ર્ારવો
83. ભારતીય ફોિદારી ધારામાું 'ઠગ ની વ્યાખ્યા' કઈ કલમમાું આપવામાું આવી છે ?
(A) ૩૧૦ (B) ૩૧૨ (C) ૩૨૦ (D) ૩૧૫
84. કોઈ વ્યક્તત બીજી વ્યક્તતને મારી નાખવાના ઈરાદાથી ખોરાકમાું ઝેર ભેળવીને બીજી વ્યક્તતને
ુ બ સજા થાય છે ?
ખાવા માટે તેના ટેબલ પર રાખે તો ભારતીય ફોિદારી ધારામાું કઈ કલમ મિ
(A) ૩૦૭ (B) ૩૦૪ (C) ૩૦૯ (D) ૩૦૬
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85. ભારતીય ફોિદારી ધારામાું કલમ-૩૦૪(બ) માું કેની િોગવાઈ કરવામાું આવી છે ?
(A) ખન ન ગણાય તેવા ર્નુષ્ય વધ ર્ાટે વિક્ષા (B) દહેજ મ ૃત્યુ (C) આપઘાતનુ ાં
દુષ્િેરણ (D) બેદરકારીભયામ કૃત્ય દ્વારા કોઈનુ ાં મત્ૃ યુ ઉપજાવવુ ાં
86. બુંધારણમાું મ ૂળભ ૂત ફરિોનો ખ્યાલ ક્યાું દે શ પાસેથી લીધો છે ?
(A) ફ્ાાંસ (B) અર્ેદરકા (C) રવિયા (D) બબ્રટન
87. બુંધારણમાું 'ભારતીય સુંસદીય પદ્વત' ક્યાું દે શ પાસેથી લેવામાું આવ્ય ુંુ છે ?
(A) ફ્ાાંસ (B) અર્ેદરકા (C) દબક્ષણ આદફ્કા (D) ઇંગ્લેન્ડ
ુ ' ક્યાું દે શ
88. બુંધારણમાું 'લોકસભામાું એગ્લો-ઇન્દ્ડીયન અને રાજ્યસભામાું સભ્યોની વનમણક
પાસેથી લેવામાું આવ્ય ુંુ છે ?
(A) આયલેન્ડ (B) અર્ેદરકા (C) ઓસ્ટ્રેલીયા (D) દબક્ષણ આદફ્કા
89. બુંધારણ સ્ત્રોત સુંદભયમાું નીચેનામાુંથી કઈ એક િોડી ખોટી છે ?
(A) દબક્ષણ આદફ્કા-બાંધારણર્ાાં સુધારાની િદક્રયા (B) અર્ેદરકા-આમુખનો વવચાર (C) ઓસ્ટ્રે લીયાકેન્ર અને રાજ્યની સહ્વતીની જોગવાઈ (D) ફ્ાાંસ-મળભત અવધકારો
90. બુંધારણમાું સ્વતુંત્રતા,સમાનતા,અને બુંર્ત્ુ વ નો ખ્યાલ ક્યાું દે શ પાસેથી લેવામાું આવ્યો?
(A) ફ્ાાંસ (B) ઓસ્ટ્રે લીયા (C) અર્ેદરકા (D) દબક્ષણ આદફ્કા
91. 'અકીક' ન ુંુ રાસાયલણક નામ?
(A) સોડીયર્ બાય કાબોનેટ (B) ટ્રાઇતલોરોર્ીથેન (C) કોપર સલ્ફેટ (D) સીલીકોન ડાયોતસાઈડ
92. 'કેલ્લ્શયમ સલ્ફાઈટ' કોન ુંુ રાસાયલણક નામ છે ?
(A) પ્લાસ્ટર ઓફ પેરીસ (B) ફટકડી (C) કેરોસીન (D) અબરખ
93. 'CaCo3 એ કોની સુંજ્ઞા છે ?
(A) કલોરોફોર્મ(ટ્રાઇતલોરોર્ીથેન) (B) અબરખ(એલ્યુર્
ાં ો સીલીકેટ) (C) બચરોડી(કેલ્લ્િયર્
સલ્ફેટ) (D) આરસ(કેલ્લ્િયર્ કાબોનેટ)
94. ડી.ડી.ટી ન ુંુ પ ૂરું ુ નામ આપો.
(A) ડાઈતલોરો ડાઈફીનાઈલ ટ્રાઇતલોરોઇથેન (B) ડાઈસલ્ફેડએસીડ ડીલોતવીનોન
થોદરયર્ (C) ડાઈતલોરો ડીર્ાાંટેન્સ ટ્રાઇતલોરોર્ીથેન (D) ડાઈસલફાઈટ ડેતલોફ્લોરો ટે નીલૈનર્ીથેન
95. 'એમોવનયમ તલોરાઈડ' ની સુંજ્ઞા આપો.
(A) NaCl (B) NaNO3 (C) CaSO4 (D) Nh4Cl
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96. ભારતની મધ્યમાુંથી કય ુંુ વ ૃત પસાર થાય છે ?
(A) વવષવવ ૃત (B) કકમ વ ૃત્ત (C) ધ્રુવવ ૃત (D) ર્કરવ ૃત
97. ભારતની દક્ષીણે શુંુ આવેલ ું ુ છે ?
(A) અરબ સાગર (B) દહન્દ ર્હાસાગર (C) ચીન (D) બાંગાળની ખાડી
98. ભારતની વાયવ્ય માું કયો દે શ આવેલો છે ?
(A) શ્રીલાંકા (B) ચીન (C) પાદકસ્તાન (D) નેપાળ
99. વનરાિ ચાવડાની માતાન ુંુ નામ શુંુ હત?ુંુ
(A) રૂપસુદરી
ાં
(B) િોભાદે વી (C) રૂપર્તી (D) લીલાવતી
100. ચાવડાવુંશનાું અંવતમ શાસક કોણ હતા?
(A) વનરાજ ચાવડા (B) મુળરાજ ચાવડા (C) જયિીખરી ચાવડા (D) સાર્ાંતવસિંહ
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ગાાંધી [28] D. અફધાવનસ્તાન [29] D. જુલ [30] A. ૧ [31] D. એમ્મ્પયર [32] B. ૧૧ જુલાઈ [33] A. ૨૦
ર્ાચમ [34] D. ૧૮ [35] A. ડાયનેર્ો [36] B. ૨૯૯ [37] A. ૧૪ [38] B. ૩૬૦ [39] B. વલસાડ [40] B. ૧૬૯ [41]
A. ૧૪ [42] A. ખેડા [43] D. ભરુચ [44] C. બનાસકાઠા [45] C. નર્મદા [46] A. ૬૩ [47] A. વલસાડ [48] A. સ

લ્ફર [49] B. Deceiver [50] A. ૧૮ એવિલ [51] C. તવર્લનાડુ [52] B. Bank of
Hindustan [53] D. Rise [54] C. ઇઝરાયેલ [55] A. દહેરાદુન [56] A. અન્ના

જયામર્જ [57] C. બારડોલી [58] D. સાંઘ યાદી [59] A. વવક્રર્
સારાભાઈ [60] A. કરર્સદ [61] A. ઇડર [62] D. આપેલ તર્ાર્ સાચા છે . [63] A. ખોટા વસક્કા
બનાવવા [64] A. ૨૩૦ [65] A. ૧૨ [66] D. ૧ એવિલ ૧૯૩૫ [67] B. નળ સરોવર [68] C. પડીયાપતરાડા [69] A. બબગબેંગ વથયરી [70] B. ૨૬૦ [71] D. ૨૬ જન્યુઆ
ાં રી ૧૯૯૧ [72] A. િીર્લા
સાંર્ેલન [73] B. લોડમ વેવલ
ે [74] D. મુમ્સ્લર્ લીગ ભારતની સ્વતાંત્રતાની ર્ાાંગનુાં સર્થમન
કરે [75] B. ખાવાની કે પીવાની નુકસાનકારક વસ્તુઓ વેચવા
બાબતે [76] D. ૨૮૦ [77] C. ૧૪૦૦ [78] C. ટાઈટન [79] D. ચરોતરી [80] D. કાવતિકી
પબણિર્ા [81] A. ૩૦૪ [82] D. કોઈ વ્યમ્તતને લાફો ર્ારવો [83] A. ૩૧૦ [84] A. ૩૦૭ [85] B. દહેજ
મ ૃત્યુ [86] C. રવિયા [87] D. ઇંગ્લેન્ડ [88] A. આયલેન્ડ [89] D. ફ્ાાંસ-મળભત
અવધકારો [90] A. ફ્ાાંસ [91] D. સીલીકોન ડાયોતસાઈડ [92] A. પ્લાસ્ટર ઓફ પેરીસ [93] D. આરસ(કેલ્લ્િયર્
કાબોનેટ) [94] A. ડાઈતલોરો ડાઈફીનાઈલ ટ્રાઇતલોરોઇથેન [95] D. Nh4Cl [96] B. કકમ વ ૃત્ત [97] B. દહન્દ
ર્હાસાગર [98] C. પાદકસ્તાન [99] A. રૂપસુદરી
ાં
[100] D. સાર્ાંતવસિંહ

https://www.freshersnow.com/previous-year-question-papers/

