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કોન્સ્ટેફર ેય ૪  

1  økwshkíke MkkrníÞLke «Úk{ ykí{fÚkk fE Au ? 

-  {khe nfefík 

h  ¿kkLkÃkeX yuðkuzo fÞk ûkuºk {kxu yÃkkÞ Au ? 

- MkkrníÞ ûkuºk 

3  ‘Mkkihk»xÙLke hMkÄkh’Lkk ÷u¾f fkuý Au ? 

- Íðuh[tË {u½kýe 

4  ‘yðko[eLk økãLkk rÃkíkk’ íkhefu fkuý òýeíkk Au ?  

- Lk{oË 

Ãk  ËÞkhk{ MkkÚku fÞw MkkrníÞ MðYÃk Mktf¤kÞu÷wt Au ?  

- økhçke 

6. nk÷{kt økwshkík{kt fux÷k rsÕ÷kyku Au ? 

- 33 rsÕ÷k 

7. nk÷{kt íkk÷wfkyku fux÷k Au ? 

- hÃk1 íkk÷wfk 

8. økwshkík{kt {nkLkøkhÃkkr÷fkyku fux÷e Au ? 

- 8(ykX) 

9. MkkiÚke ðÄw òrík«{ký fÞk rsÕ÷k{kt òuðk {¤u Au ? 

- zktøk rsÕ÷ku, 1007 {rn÷kyku 

10. MkkiÚke ykuAwt òrík«{ký fÞk rsÕ÷k{kt òuðk {¤u Au ? 

- Mkwhík 

૧૧. ftE LkËeLkk Ãkx{ktÚke fk÷w {kA÷e {¤u Au ? 

- fku÷f 

૧૨. ftE LkËe{kt [ku{kMkk{kt ½kuzkÃkwh ykðu Au ? 

- Ë{ýøktøkk 

1૩. Ãkhðk¤kLkk xkÃkw ÃkkMku  ftE {kA÷e {kuíke ykÃku Au ? 

 Ãk÷o rVþ    

૧૪ rVþr{÷ Ã÷kLx fÞkt ykðu÷ku Au ? 

 òVhkçkkË 
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1૫. rMkØhksu fÞwt ÂçkYË Äkhý fÞwo ? 

- yðtríkLkkÚk 

1૬. rMkØnu{ ÔÞkfhý økútÚk fkuýu ÷ÏÞku ? 

 nu{[tÿk[kÞko 

1૭. økwshkíkLke yÂM{íkkLke ð]ÂØ fhLkkh hkò fkuý níkku ? 

 fw{khÃkk¤ 

૧૮. Mkn†r÷tøk ík¤kð fkuýu çktÄktÔÞw ? 

- rMkØhks sÞrMktn, 1008 rþð®÷øk 

૧૯. hkýfe ðkð fkuLke ÞkË{kt çktÄkÞu÷e Au  ? 

- hkýe WËÞ{íke 

૨૦. nehk ¼køkku¤Lkku rfÕ÷ku fÞkt ykðu÷ku Au ? 

- z¼kuE 

૨૧. ÃkkþwÃkík Mkt«ËkÞLkwt {wÏÞ {Úkf fÞwt Au ? 

- fkÞkðhkuný 

૨૨.fkuLku ¼khík Mkhfkh íkhVÚke ÃkÈ©e yuðkuzo ykÃkðk{kt ykÔÞku ? 

- zku.«ðeý ËhS 

૨૩.«Þkuøkþe÷ MksoLkku {kxu fkuý òýeíkwt Au ? 

- rðLkuþ ytíkkýe 

૨૪. ‘ykøktíkwwf’ Lkð÷fÚkkLkk Mksof fkuý Au ? 

- ÄeYçknuLk Ãkxu÷ 

૨૫. fu.fk þk†eLkwt ÃkqÁt Lkk{ sýkðku ? 

- fuþðhk{ fkþehk{ þk†e 

૨૬. f÷køkwY íkhefu fkuý yku¤¾kÞ Au ? 

- hrðþtfh hkð¤ 

૨૭. ‘Ãkhçk’ Mkk{rÞf fkuý [÷kðu Au ? 

- økwshkíke MkkrníÞ Ãkrh»kË 
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૨૮. þçËMk]r»x ftE MktMÚkkLkwt {wÏkÃkºk Au ? 

- økwshkík MkkrníÞ yfkË{e 

૨૯. økwshkík ðLkkoõÞw÷h MkkuMkkÞxeLkk MÚkkÃkf fkuý ? 

- VkçkoMk Mkknuçk 

૩૦. økwshkík MkkrníÞ Mk¼kLke MÚkkÃkLkk fkuýu yLku fÞkhu fhe ? 

- 1904, hýrsíkhk{ {nuíkk 

૩૧. y{ËkðkËLkk «Úk{ {uÞh fkuý níkk ? 

- [eLkw¼kE [e{Lk¼kE 

૩૨. MkMíkw MkkrníÞLkk MÚkkÃkf fkuý ? 

- r¼ûkw y¾tzkLktË 

૩૩. Mkðkuoå[ yËk÷íkLkk «Úk{ {wÏÞ LÞkÞ{qŠík fkuý ? 

- nrh÷k÷ frýÞk 

૩૪. Ãkh{kýwrð¿kkLkLkk «Úk{ ¼khતીÞ «ðíkof fkuý ? 

- nku{e ¼k¼k 

૩૫. ¼khíkLkku Mkðkuoå[ hk»xÙeÞ ÃkwhMfkh fÞku Au ? 

- ¼khíkhíLk 

૩૬.÷kufMk¼kLke MkÇÞMktÏÞk fux÷e Au ? 

- Ãk43+h yutø÷ku EÂLzÞLk 

૩૭. hksÞMk¼kLke MkÇÞMktÏÞk fux÷e Au ? 

- h38 [qtxkÞu÷k + 1h hk»xÙÃkrík îkhk rLkÞwfík 

૩૮. yþkuf[¢{kt fux÷kt ykhk Au ? 

- h4 

૩૯. hk»xÙæðsLke Ãknku¤kE- ÷tçkkELkwt {kÃk sýkðku. 

- h:3 
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૪૦. fuMkhe htøk þkLkwt «íkef Au ? 

- þkiÞo yLku çkr÷ËkLk 

૪૧. ¼khíkLkku yuf{kºk Mkw»kwó sðk¤k{w¾e fÞku Au ? 

- çkuhLk 

૪૨. rn{k÷ÞLke Ÿ[kE {kÃkðkLkwt fk{ fkuýu fÞwo ? 

- hkÄkLkkÚk rMkfËkhu  

૪૩. ¼khík yLku [eLk ðå[u ftE hu¾k ykðu÷e Au ? 

- {uf{kunLk hu¾k  

૪૪. yÚkoþk† Lkk{Lkwt ÃkwMíkf fkuýu ÷ÏÞwt ? 

-fkirxÕÞu 

૪૫. EÂLzfk Lkk{Lkwt ÃkwMíkf fkuýu ÷ÏÞwt ? 

- {uøkMÚkrLkMku 

૪૬. ËuþLkku «Úk{ hkò fkuLku økýe þfkÞ ? 

- [tÿøkwó {kuÞo 

૪૭. hku÷ux yufx fÞkhu ÃkMkkh ÚkÞku ? 

- E.Mk.1919 

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

- h6 òLÞw, 1930 

૪૯. ftE ÷zíkÚke ðÕ÷¼¼kE MkhËkhLkwt rçkYË {éÞwt ? 

- çkkhzku÷e MkíÞkøkún  

૫૦. Mkki«Úk{ ÔÞrfíkøkík MkíÞkøkúnLke [¤ð¤ þY fhe ? 

- rðLkkuçkk ¼kkðu 

૫૧. çktÄkhýLke ftE f÷{ yLkwMkkh hk»xÙÃkrík Ãkh {nkr¼ÞkuøkLkku ykhkuÃk {qfe fk{ [÷kðe þfkÞ Au ? 

- f÷{ 61 
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૫૨. çktÄkhýLke ftE f÷{{kt WÃkhk»xÙÃkríkLke òuøkðkE Au ? 

- f÷{ 63 

૫૩. hk»xÙÃkríkLke økuhnkshe{kt hk»xÙÃkrík ÃkË fkuý Mkt¼k¤u Au ? 

- WÃkhk»xÙÃkrík 

૫૪. çktÄkhýLke ftE f÷{{kt hksÞÃkk÷Lke òuøkðkE Au ? 

- f÷{ 1Ãk3 

૫૫. çktÄkhýLke ftE f÷{ yLkwMkkh hk»xÙÃkrík hksÞÃkk÷Lke rLk{ýtqf fhu Au ? 

- f÷{ 1ÃkÃk 

૫૬.rðïLkku MkkiÚke {kuxku LkËe rîÃk fÞku Au ? 

- {kÍq÷e (çkúñÃkwºk,yMk{) 

૫૭.ðMíkeLke ár»xyu MkkiÚke {kuxwt þnuh fÞwt Au ? 

- xkurfÞku (òÃkkLk) 

૫૮.rðMíkkhLke ár»xyu MkkiÚke {kuxwt þnuh fÞwt Au ? 

- {kWLx EMkk (ykuMxÙur÷Þk) 40,978 [ku.rf{e 

૫૯. MkkiÚke ðÄkhu sirðf rðrðÄíkk fÞk òuðk {¤u Au ?  

-  xÙkurÃkf÷ huLk VkuhuMx  

૬૦. çkkÞkuxufLkku÷kuS Ãkkfo fÞkt ykðu÷ku Au ?   

- ÷¾Lkki 

૬૧ લૂવજો ાવેથી ભેરા ળાયીરયક અને ભનોલૈજ્ઞાનનક રક્ષણોના અભ્માવને શુ ંકશ ે

છે  ?–   

- પ્રજોત્નિળાસ્ત્ર (જીનેટીક્વ)  

૬૨ આણા ળયીયભા યંગસતૂ્રોની કેટરી જોડ શોમ છે ?–   

- ૨૩ જોડ  
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૬૩ પ્રજનનકોના કેન્સરભાં શુ ંશોમ છે – ? 

- DNA (ડીએનએ)

૬૪ ફાકોને ભાિાનિા દ્વાયા લયવભાં ભેરા ણૂવ જનીનિત્લોના વમશૂને શુ ંકશ ે

છે  ?–   

- જીનોટાઈ 

૬૫ ખુ્િલમની વ્મક્ક્િના ભગજનુ ંલજન કેટલુ ંશોમ છે  ?–   

- ૧ .૩૬ રકગ્રા  

૬૬ નાનુ ંભગજ ક્યાં આલેલુ ંછે  ?–   

- ભોટા ભગજ ાવે  

૬૭ વીભાલિી િતં્રને ફીજા ક્યા નાભે ઓણખામ છે ?–   

- જુના ભગજ 

૬૮ ભગજ અને ળયીયના નલનલધ અલમલો લચ્ચેના વદેંળાઓનુ ંલશન કોણ કયે છે? 

–  કયોડયજ્જુ 

૬૯ કંઈ ગ્રનંથને વલોયી ગ્રનંથ કશલેાભાં આલે છે  ?–   

- ભક્્િષ્ક ગ્રનંથ  

૭૦ ્લાદુનંડ ળયીયભાં શુ ંઉત્ન્ન કયે છે  ?–   

- ઇન્સ્યલુરન 

૭૧ લિવનના કેટરા પ્રકાય છે  ?–   

- પ્રગટ & અપ્રગટ લિવન  

૭૨ પ્રથભ આધનુનક કમ્પ્યટુયની યચના કોણે કયી  ?–   

- જોન લોન ન્સયભેૂન 
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૭૩ વી.ટી.્કેન એટરે શુ?ં  

– કમ્પ્યટુયાઇઝડ ટોભોગ્રાપી  

૭૪ ફાયીકાઈથી િાવલાને શુ ંકશ ેછે?  
– ્કેન 

૭૫ એભ.આય.આઈ. એટરે શુ?ં 

  – ભેગ્નેરટક યેવોનન્સવ ઈભેજજઝ 

૭૬ શલાનુ ંવૌથી નનષ્રીમ ઘટક કયુ ંછે  ?–   

- રશરીમભ 

૭૭ શાઈડ્રોજન લાયનુા ળોધક કોણ  ?–   

- એરડવન 

૭૮ એન્સડો્કોી કમા યોગ ભાટે થામ છે  ?–   

- ેટના યોગ ભાટે  

૭૯ ધન્સલિંયી એલાડવ કમા કે્ષતે્ર અામ છે  ?–    

- િફીફી  

૮૦ પ્રકાળની િયંગરફંાઇ ભાલાનુ ંવાધન કયુ ંછે  ?–   

- ્ેકટ્રોભીટય 

૮૧ યાજરોશની વ્માખ્મા કઈ કરભભાં આેરી છે?  

– આઈ.ી.વી. કરભ ૧૨૪ એ  

૮૨ બાયિીમ પોજ્ધાયી કામદો કેટરા નલબાગભાં લશચેામેરો છે?  

– ફે  

૮૩ કેદની વજાના કેટરા પ્રકાય છે?  

– ફે  
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૮૪ એકાંિ કેદ લધભુાં લધ ુકેટરા વભમ ભાટે થઇ ળકે?  

– ત્રણ ભાવ  

૮૫ જે કોઈ ણ જાશયેભાં ફીજાઓને ત્રાવ થામ એ યીિે અશ્રીર ગીિ 

ગાલા,ઉચ્ચાયલા અથલા ફોરે િો કઈ કરભ શઠે જલાફદાય છે? 

 – આઈ.ી.વી. ૨૯૪  

૮૬ બાયિીમ યુાલાનો કામદો ક્યાયથી અભરભાં આવ્મો?  

– ૧ વ્ટેમ્પફય ૧૮૭૨  

૮૭ બાયિીમ યુાલાના કામદાભાં કરભ ૧૨ ભાં ળેનો ઉલ્રેખ છે?  

– નકુવાનના લિયની યકભ  

૮૮ યુાલાનો કામદો કમા યાજ્મભાં રાગ ુડિો નથી?  

– જમ્પમ ુકાશ્ભીય  

૮૯ ક્ટભ અનધકાયી વભક્ષના નનલેદનો યુાલા ગણી ળકામ?  

– શા  

૯૦ ટે યેકોડવભાં રીધેરો યુાલો કમો યુાલો ગણામ?  

– પ્ર્તિુ યુાલો  

૯૧ વેળન્સવ અદારિની યચના કોણ કયે છે?  

– યાજ્મ વયકાય  

૯૨ ધયકડ થમેરી વ્મક્ક્િને ૨૪ કરાકથી લધ ુવભમ ન યાખલા ફાફિ અંગેની 

જોગલાઈ કઈ કરભભાં છે?   

– વી.આય.ી.વી. કરભ ૫૭  
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૯૩ િશોભિનામુ ંકોણ િૈમાય કયી ળકે?  

– કોટવ   

૯૪ પરયમાદ કોને કયી ળકામ?   

– અદારિ અથલા ોરીવને  

૯૫  જે વ્મક્ક્િની ધયકડ કયલાભાં આલી શોમ િેને ..........  

– ધયકડનુ ંકાયણ જાણલાનો અનધકાય છે. 

૯૬ બાયિના શારના એટની જનયર કોણ છે?  

– મકુુર યોશિગી  

૯૭ ૧૭, ૨૩, ૩૭, ૪૭, ? , ૭૯    

- ૬૫ 

૯૮ ડોક્યભેુન્સટ રરએટ કયલા ભાટે િભે પાઈર ભેન ુય કમો કભાન્સડ લાયળો?  

– ન્સય ૂ

૯૯ એક લ્તનુી લેચાણલેયા વરશિની રકંભિ રૂ ૧૩૨૦ છે. જો લેચાણલેયાનો દય 

૧૦% શોમ િો િેની છાેરી રકંભિ કેટરી શળે?   

– રૂ ૧૨૦૦ 

૧૦૦ જો વોવામટીના ૧૦૦ ભકાનોને ૧ થી ૧૦૦ સધુીના નફંય આલાભાં આલે િો 

૧ નો ઉમોગ કેટરી લાય થામ?  

 – ૨૧  


