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કોન્સ્ટેફર યીક્ષા ેય ન ં૩ 

૧ ભનોવલજ્ઞાન કમા ફે ળબ્દોનો ફનેરો છે ?  

  -   વામકી અને રોગોવ  

૨ ભનોવલજ્ઞાન ળાનુ ંવલજ્ઞાન છે ?  

- લર્તનનુ ંવલજ્ઞાન  

૩ “ ભનોવલજ્ઞાન ભાનલી અને પ્રાણીના લર્તનનુ ંવલજ્ઞાન છે” કોણે કહ્યું  

- વી.ટી. ભોગતન 

૪ આણા ભગજભાં જે પ્રક્રિમા ચારર્ી શોમ રે્ને શુ ંકશલેામ ?  

-  ભાનવવક પ્રક્રિમા  

૫ અનબુલ કેલી ફાફર્ છે ? 

  -  વ્મક્તર્ગર્ ફાફર્  

૬ ઉદ્વીક અને પ્રવર્ક્રિમાના જોડાણને શુ ંકશલેામ  ?    

- લર્તન  

૭ વલવળષ્ટ પ્રકાયના જ્ઞાનને શુ ંકશલેામ? 

 - વલજ્ઞાન  

૮ ભનોવલજ્ઞાનને વલજ્ઞાનનો દયજ્જો કોણે આપ્મો ? 

- વલલ્શભે વુનં્સટે ૧૮૭૯  

૯ ભનોવલજ્ઞાન ભાનલી અને પ્રાણીના લર્તનનો અભ્માવ કયે છે રે્થી કમા નાભે 

ઓખામ છે ?  - લર્તન વલજ્ઞાન 

૧૦ ભનોવલજ્ઞાનનુ ંવલમલ્ત ુશુ ંછે ?  

- ભાનલલર્તન 
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૧૧ ભનોવલજ્ઞાનનુ ંળાની ભાટે વવદ્ધાંર્ોનો અભ્માવ કયે છે ? 

   - ભાનલલર્તનના વનમભન ભાટે  

૧૨ આધવુનક ભનોવલજ્ઞાનને વ્મલક્્થર્ કયલાનુ ંશે્રમ કોણે જામ છે  ?  

   - વલલ્શભે હુન્સટે  

૧૩ હુન્સટ અને રે્ના વાથીદાયો ક્યાં નાભે ઓખાઈ છે -? 

- યચનાલાદી  

૧૪ જેમ્વ નો અભબગભ ક્યાં નાભે ઓખામ છે ? 

- કામતલાદી  

૧૫ ૨૦ ભી વદીની વરૂઆર્ભા યચનાલાદીની વાભે કમો અભબગભ ઉદબવ્મો ? 

   –ગે્ટાલ્ટલાદીઓ 

૧૬ એક ચુફંકભાં વૌથી લધાયે ચુફંકત્લ કમા શોમ છે ? 

–  ચુફંકના ક્રકનાયા ય ધ્રલુોની ાવે  

૧૭ શારભાં લૈજ્ઞાવનકો દ્વાયા ળોધલાભાં આલેરા કમા પ્રકાલ્લ્ર્ ાક્રટિકર ગો 

ાક્રટિકરના નાભથી જાણલાભાં આલે છે  ?–    

- ક્રશગ્વ ફોવોન 

૧૮ બાયર્ીમ ક્રયવચત ્ટેળન ક્રશભાદ્રી કમા આલેલુ ંછે  ?–   

- એન્સટાકત ક્રટકા 

૧૯ એોરોજીએ એલી ક્્થવર્ છે કે  .................–   

- કુવિભ ઉગ્રશ થૃ્લીથી વૌથી દુય શોમ  

૨૦ કઈ વનદાન દ્ધવર્ભાં વલક્રકયણ થતુ ંનથી  ?–   

- એન્સડો્કોી  
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૨૧ રે્જાફી લયવાદની ઘટના ભાટે કમો લાય ુકાયણભરૂ્ શોમ છે? 

– વલ્પય ડામોકવાઈડ 

૨૨ એલ્યભુીનીમભ થૃ્લીના ભગૂબતભાં કમા ્લરૂે યશલેુ ંછે ?–   

- ફોકવાઇટ 

૨૩ કોને દાંર્ શોર્ા નથી  ?–  

- કાચફો  

૨૪ યેડીઓ એતટીલીટી પ્રભાભણર્ એકભ કમો છે  ?–   

- ક્યયુી  

૨૫ યભાણુ ંયીએતટયભાં શલેી લોટયનુ ંકામત શુ ંછે  ?–   

- ન્સયટુ્રોનની ગવર્ને ઘટાડલાનુ ં 

૨૬ વટયટુયી ગ્રવંથનો લધાયે ડર્ો ઉમોગ  ................ 

–  ફાકની ઊંચાઈ ખફુ લધાયે છે. 

૨૭ કારે્ઝીમ ડ્રાઈલય કમા વવદ્ધાન્સર્ યકાભ કયે છે  ?–   

- ર્યર્ા દાથતનો વવદ્ધાંર્  

૨૮ કૃવવલમક ફામો ટેકનોરોજી ભાટેનુ ંકેન્સદ્ર ધયાલર્ી યવુનલવીટી કમા આલેરી 

છે ?  - આણદં 

૨૯ લન્વર્ની વદૃ્ધદ્ધ ભાલા ભાટે કમા વાધનનો ઉમોગ થામ છે  ?–  

 - કે્કોગ્રાપ  

૩૦ ડી.ડી.ટી.નુ ંરંુૂ નાભ જણાલો. 

- ડામતરોયો ડાઈક્રપનાઈર ટ્રામતરોયાઈથેન 
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૩૧ ગજુયાર્ભાં વિ્ર્યીમ ચંામર્ીયાજની ળરૂઆર્ કમાયે થઇ ? 

- ૧ એવપ્રર  ,૧૯૬૩  

૩૨ ગજુયાર્ભાં કમા અવધવનમભ શઠે ચંામર્ીયાજની ળરૂઆર્ થઇ ? 

- ચંામર્ીયાજ અવધવનમભ  ,૧૯૬૧  

૩૩ વિ્ર્યીમ ચંામર્ભાં ળાનો વભાલેળ થામ છે?  

- ગ્રાભ ચંામર્ , ર્ાલકુા ચંામર્ અને જજલ્રા ચંામર્  

૩૪ યાજ્મવબાના વભ્મની મદુર્ કેટરી શોમ છે  ?–   

- ૬ લત 

૩૫ યાજ્મવબાનુ ંવચંારન કોણ કયે છે  ?–   

- વબાવર્ 

૩૬ શોદ્દાની રૂએ કોણ યાજ્મવબાના વબાવર્ શોમ છે  ?–   

- ઉયાષ્ટ્રવર્ 

૩૭ રોકવબાનુ ંવચંારન કોણ કયે છે  ?–   

- અધ્મક્ષ (્ીકય)  

૩૮ બાયર્ના પ્રથભ લડાપ્રધાન કોણ શર્ા  ?–   

- જલાશયરાર નેશરુ 

૩૯ ્લર્િં બાયર્ના પ્રથભ ગલનતય જનયર કોણ શર્ા  ?–   

- રોડત ભાઉંટફેટન  

૪૦ ફધંાયણવબાની યચના કમાયે કયલાભાં આલી  ?–   

- ૧૯૪૬ 



 

JARJIS   A  KAZI  PRINCIPAL  SHREE  PRANAV  BAXI  VINAY  MANDIR  BHAVNAGAR  
COLUMNIST  LOKSANSAR  DAILY  BHAVNAGAR  MO. 8264292929 www.jarjiskazi.blogspot.com 
 Page 5 
 

૪૧ કોઇણ પ્રદેળભા ંહયલાપયલાની કે સ્થામી થાલાની સતા કમા અનુચં્છેદભા ં

દળાાલી છે  ? 

-  અનચુ્છેદ ૧૯  

૪૨ ઇન્ડડમન ીનર કોડના નીચે ફતાલેર કરભો ૈકી કઈ કરભ ોરીસ અધધકાય 

ફહાયની છે  ? 

-  ૩૨૩  

૪૩  CPRCની  કઈ કરભભા ંડમામાધીળો આને જાહયે સેલકોની પોજદાયી કામાલાહીનો 

સભાલેળ કયલાભા ંઆલેર છે ? 

-   ૧૯૭  

૪૪ ક્રિભીનર પ્રોસીજય કોડ ની કઈ કરભ હઠે ખાનગી વ્મક્તત ગનુેગાયની ધયકડ 

કયલાની સતા ધયાલે છે ? 

-   કરભ ૪૩  

૪૫ CPRC ની કઈ કરભ અનસુાય ોરીસ અધધકાયીને ોતાના ોરીસ સ્ટેળનની 

હદ ધસલામની જગ્માએ જડતી રેલાની ભે છે  ? 

-  ૧૬૬  

૪૬ પોજદાયી કેસભા ંોરીસે કેટરા ક્રદલસભા ંઅદારત ચાર્જળીટ યજુ કયવુ ંજોઈએ  ? 

- ૯૦ ક્રદલસભા ં 

૪૭ બાયતના ફધંાયણભા ંકમા અનચુ્છેદભા ંઅસ્પશૃ્મતા સભાપ્ત કયલાનુ ંસચુલેર છે? 

-  અનચુ્છેદ           ૧૭   

૪૮ સપુ્રીભ કોટાની સ્થાના સફંધંી જોગલાઈ કમા અનુચં્છેદભા ંઆેરી છે  ?–

 - અનચુ્છેદ ૧૨૪  
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૪૯ ઇન્ડડમન ીનર કોડની કરભ ૩૦૬ભા ંકમા ગનુાની સજા દળાાલેર છે  ? 

- આઘાતનુ ંદુષ્પ્પ્રેયણ  

૫૦ આઈ.ી.સી.ની કઈ કરભોભા ંફદનક્ષીની જોગલાઈ આલાભા ંઆલેરી છે? 

 – કરભ ૪૯૯ થી ૫૦૨  

૫૧ ગજુયાત સયકાય દ્વાયા કમા ગનુાઓને અટકાલલા જી.ટી.ય.ુ ઈ-યક્ષા કેડર 

સ્થાલાનુ ંધલચાયી યહી છે? – સાઈફય  

૫૨ કોના દ્વાયા બાયતીમ પયુાલા કામદાનો મસુદ્દો ઘડલાભા ંઆલેર?  

– સય એપ સ્ટેપન  

૫૩ ઘયપોડની વ્માખ્મા કઈ કરભભા ંઆલાભા ંઆલેર છે?  

– આઈ.ી.સી. કરભ ૪૪૫  

૫૪ આઈ.ી.સી.ભા ંકુર કેટરી કરભો છે?  

– ૫૧૧  

૫૫ નલા સધુાયાથી કઈ પ્રથાને પોજ્ધાયી કામદાભાથંી દુય કયલાભા ંઆલી છે?  

– જ્યયુી પ્રથા  
Ãk6. ËkËk nrhLke ðkð yLku yz÷ksLke ðkð fkuLkk Mk{Þ{kt çktÄkE ? 

- {nu{qË çkuøkzkLkk  

Ãk7. {nuMkq÷ hkufz{kt ÷uðkLke ÃkØrík fkuýu þY fhe ? 

- hkò xkuzh{÷u 

Ãk8. snktøkehu fÞk ytøkúus «ríkrLkrÄLku ðuÃkkh fhðkLkku ÃkhðkLkku ykÃÞku ? 

- Mkh xku{Mk hku 

Ãk9. y{ËkðkË{kt þkneçkkøk fkuLkk Mk{Þ{kt çkLÞku ? 

   - þknsnk 
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60. E.Mk 1664 yLku 1670{kt fkuýu Mkqhík ÷qtxâwt ? 

     - rþðkSyu 

૬૧. zktøke «òLkku MkkiÚke {kuxku ÷kufkuíMkð fÞku Au ? 

- zktøk Ëhçkkh 

૬૨. çkkuxrLkf÷ økkzoLk fÞkt ykðu÷wt Au ? 

- ð½E 

૬૩. íkkÃke rsÕÕkkLkwt {wÏÞ {Úkf fÞwt Au ? 

- ÔÞkhk 

૬૪. yurþÞkz sÞkuík [tÿf {u¤ðLkkh Mktøkeíkfkh fkuý ? 

- ykrMkík ËuMkkE 

૬૫. fkøkçkkÃkw íkhefu fkuý yku¤¾kÞ Au ? 

- Ëw÷k ¼kÞk fkøk 

૬૬. fMkwtçk÷ zkÞhkLku ËhçkkhøkZ{ktÚke «ò ðå[u ÷kððkLkwt fkÞo fkuýu fÞwo ? 

- nu{w økZðe 

૬૭. økwshkíkLkku yrðM{hýeÞ hkò fkuý ? 

-  hkò rMkØhks sÞ®Mkn 

૬૮. økwshkík{kt ÃkØríkMkhLke xtfþk¤  fkuýu þY fhe ? 

- yn{Ëþkn 

૬૯. hk»xÙøkeík fux÷e MkufuLzÍ{kt ÃkqÁt fhðkLkwt nkuÞ Au ? 

-  Ãkh MkufuLzÍ 

૭૦. hk»xÙeÞøkeík ðtËu{kíkh{ fux÷e MkufLzÍ{kt ÃkqÁt fhðkLkwt nkuÞ Au ? 

- 6Ãk MkufLzÍ 
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૭૧. rLkÞk{f Äkhku fÞkhu y{÷{kt ykÔÞku ? 

- E.Mk.1773 

૭૨. fkÞËkLkwt «Úk{ Mkki«Úk{ fkuýu íkiÞkh fhkÔÞwt ? 

- ÷kuzo fkuLkoðkur÷Mku, fkuLkoðkur÷Mk fkuz 

૭૩. {ku÷uo r{Lxku MkwÄkh fÞkhu ÚkÞku ? 

- E.Mk.1909 

૭૪. hku÷ux yufx fÞkhu ÃkMkkh ÚkÞku ? 

- E.Mk.1919 

૭૫. Mkki«Úk{ MðíktºÞ rËLk fÞkhu Wsððk{kt ykÔÞku ? 

- h6 òLÞw, 1930 

૭૬. Wçkuh fÃk ftE h{ík MkkÚku Mktf¤kÞu÷ Au ? 

- çkuzr{LxLk 

 ૭૭. rðBçkÕzLk ftE h{ík MkkÚku Mktf¤kÞu÷ Au ? 

- ÷kuLk xurLkMk 

 ૭૮. VkuBÞwo÷k ðLk ftE h{ík MkkÚku Mktf¤kÞu÷ Au ? 

- hu®Mkøk 

 ૭૯. zçkeo ftE h{ík MkkÚku Mktf¤kÞu÷ Au ? 

- ½kuzk Ëkuz 

 ૮૦. ykLÿu yøkkMke ftE h{ík MkkÚku Mktf¤kÞu÷ Au ? 

- xurLkMk 
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૮૧.ykur÷ÂBÃkfLkku {wÿk÷u¾ þwt Au ? 

- MkkErxÞMk, yÂÕxÞMk yLku VkuhrxÞMk 

 ૮૨.nk÷ ykur÷ÂBÃkf -h016 fÞk h{kE hÌkwt Au ? 

- rhÞku Ë sLkehku -çkúkrÍ÷ 

૮૩ ભવૂભવર્ના વર્ા ર્યીકે કોણ ઓખામ છે  ?–   

- યકુ્રકભરડ 

૮૪ ળયીયનુ ંવૌથી રાંબ ુઅને ભજબરુ્ શાડકંુ કયુ ંછે -? 

- વાથનુ ં 

૮૫ કઈ ધાત ુવલદ્યરુ્ સલુાશક છે  ?–   

- ર્ાંબ ુ 

૮૬ ફે વભાંર્ય અયીવાની લચ્ચે મકેુરા દાથતના કેટરા પ્રવર્ભફંફો ભે છે-?  - 

   -અગભણર્ પ્રવર્ભફંફ  

૮૭ વૌથી લધ ુક્રકયણોત્વગી દાથત કમો છે  ?–   

- યેક્રડમભ 

૮૮ ભાનલીની કયોડયજ્જુભાં કુર કેટરા ભણકા શોમ છે  ?–   

- ૩૩  

૮૯ ીક્રડમાક્રટ્રક એ ર્ફીફીકે્ષિે ળાના અભ્માવની ળાખા છે  ?–   

- ફા યોગ  

૯૦ કમો લાય ુશરકો છે ?–   

- શાઇડ્રોજન  
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૯૧ અલાજ કમા એકભભાં લયામ છે  ?–   

- ડેવવફર 

૯૨ થૃ્લી ય કુર કેટરા અક્ષાંળવરૃ્ો છે?  

– ૧૮૦ 

૯૩ દેળભાં ભોફાઈર એલ્પ્રકેળન રોન્સચ કયનાય પ્રથભ ભશાનગયાભરકા કઈ છે?  

– સયુર્ ભશાનગયાભરકા  

૯૪ જો રારને નીરો, નીરને રીરો, રીરાને નાયંગી, નાયંગીને ગરુાફી અને 

ગરુાફીને કાો કશલેાભાં આલે ર્ો આકાળનો યંગ કેલો કશલેામ?  – રીરો  

૯૫ વાયો વર્ ફશયેો શોલો જોઈએ અને વાયી ત્ની અંધ શોલી જોઈએ આ કશલેર્ 

કમા દેળની છે?  – ચીન  

૯૬ ૧ થી ૩૬ અંકોનો કુર વયલાો કેટરો થામ?  

– ૬૬૬  

૯૭ બ્બ્રક પ્રોવીક્યટુય ફનલા ભાટે કેટરા લતનો અનબુલ જરૂયી છે?  

– ૭ લત  

૯૮ જો ભક્રશનાની નલભી ર્ાયીખે યવલલાયનો આગનો ક્રદલવ આલર્ો શોમ ર્ો 

ભક્રશનાની શરેી ર્ાયીખે કમો ક્રદલવ શળે?  

– ળવનલાય  

૯૯ ૨, ૭, ૧૪, ૨૩, ૩૪, ........ ?  

– ૪૭  

૧૦૦ વદૃ્ધ ભાણવનો િુ એ ભાયા િુનો કાકો થામ ર્ો વદૃ્ધ ભાણવ ભાયે શુ ંથામ?  

– વર્ા   


