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કોન્સ્ટેફર યીક્ષા ેય ન ં૮ 

1. Mkki«Úk{ Ãkh{ðeh [¢ ÃkwhMfkh {u¤ðLkkh ÔÞrfík fkuý ? 

- {ush Mkku{LkkÚk(1947) 

h. ¼khíkeÞ ¿kkLkÃkeX yuðkuzo fÞkhÚke ykÃkðk{kt ykðu Au ? 

- E.Mk.196Ãk Úke 
3. r{Mk ÞwrLkðMko SíkLkkh {rn÷kykuLkk Lkk{ ykÃkku ? 

- MkwÂM{íkk MkuLk yLku ÷khk Ë¥kk 

4.©u»X MÚkÃkríkLku fÞku yuðkuzo ykÃkðk{kt ykðu Au ? 

- ykøkk¾kLk yuðkuzo Vkuh ykŠfxfu[h 

Ãk. yswoLk yuðkuzo fÞk ûkuºku ykÃkðk{kt ykðu Au ? 

- h{íkøk{ík ûkuºku 

6. ¼khíkhíLk ÃkAeLkku ©u»X yuðkuzo fÞku Au ? 

- Ãkñrð¼q»ký 

7. W¥kh Ërûký ÷tçkkE fux÷e Au ? 

- 3h14 rf{e 

8.Ãkqðo Ãkrù{  Ãknku¤kE fux÷e Au ? 

- h933 rf{e 

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

- {uf{kunLk hu¾k  

૧0.ËrhÞkE Mke{k fux÷e Au ? 

- 7Ãk16.Ãk rf{e 

૧૧.¼khíkLkku yuf{kºk Mkw»kwó sðk¤k{w¾e fÞku Au ? 

- çkuhLk 

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

- hkÄkLkkÚk rMkfËkhu  

૧૩.{kWLx yuðhuMx Lkk{ þkLkk ÃkhÚke ÃkzÞwt ? 

- ytøkúus y{÷Ëkh yuðhuMx ÃkhÚke 
૧૪.¼khíkLkwt MkkiÚke økh{ þnuh fÞwt Au ? 

- ©eøktøkkLkøkh  
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૧૫. òuøkLkku ÄkuÄ ftE LkËe Ãkh ykðu÷ku Au ? 

- þhkðíke 

૧૬.rþðMk{wÿ{ ÄkuÄ ftE LkËe Ãkh Au ? 

- fkðuhe 

૧૭. ykÃkýk ËuþLkku MkkrníÞ ûkuºkLkku Mkðkuoå[ ykðkuzo fÞku Au ? 

- ¿kkLkÃkeX yuðkuzo 

૧૮. Mkki«Úk{ ¿kkLkÃkeX yuðkuzo {u¤ðLkkh ÔÞrfík fkuý Au ? 

- S.þtfh fwYÃk 

૧૯. [ku÷ ðtþLkk MÚkkÃkf fkuý níkk ? 

- rðsÞk÷Þ 
૨૦. fÞk rðËuþeyu ¼khík Ãkh 17 ðkh [zkE fhe ? 

- {nu{qË økÍLke 

૨૧. ¼khík{kt {wÂM÷{ MkÕíkLkLkku ÃkktÞku Lkk¾Lkkh fkuý níkk ? 

- {nt{Ë ½kuhe 

૨૨. íkhkELkk «Úk{ ÞwØ{kt Ãk]Úðehks [kinkýu fkuLku nhkÔÞku ? 

- {nt{Ë ½kuheLku 

૨૩. økw÷k{ ðtþLkku MÚkkÃkf fkuý níkku ? 

   - fwíkwçkwrËTLk yiçkf 

૨૪. fwíkwçkr{LkkhLkwt rLk{koý fkÞo fkuý ÃkqÁt fÞwo ? 

- þBMkwËTeLk yÕík{þ 

૨૫. ¼khík{kt Mkki«Úk{ [ktËe yLku íkktçkkLkk yhçke rMk¬k fkuýu y{÷{kt {qfÞk ? 

- yÕík{þ 

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

- h6 òLÞw, 1930 
૨૭. ftE ÷zíkÚke ðÕ÷¼¼kE MkhËkhLkwt rçkYË {éÞwt ? 

- çkkhzku÷e MkíÞkøkún  
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૨૮. økwshkík{kt rðLkkþfkhe ¼qftÃk fÞkhu ykÔÞku ? 

- h6 òLÞw.h011 

૨૯. ¼khíkLkk «Úk{ {rn÷k hk»xÙÃkrík fkuý ? 

- ©e{íke «rík¼k Ãkkxe÷ 

૩૦. MkkiÚke LkkLke ðÞu ÃkÈ©e ÃkwhMfkh {u¤ðLkkh xurLkMk ¾u÷kze fkuý ? 

- MkkrLkÞk r{hÍk 

૩૧. fÞwt ytíkrhûkÞkLk íkqxe Ãkzíkkt fÕÃkLkk [kð÷k {]íÞw ÃkkBke ? 

- fku÷trçkÞk 

૩૨. {kLkðhrník [tÿÞkLk [tÿ Ãkh fÞkhu {kuf÷ðk{kt ykÔÞwt ? 

- E.Mk.h008 

૩૩. {kuçkkE÷ Lktçkh Ãkkuxkuorçkr÷xe MkwrðãkLkku ykht¼ fÞkhu ÚkÞku ? 

- E.Mk.h010{kt 

૩૪. økktÄeSLkk hnMÞ{tºke fkuý níkk ? 

- ÃÞkhu÷k÷ LkkÞh 

૩૫. økwshkík{kt fkÃkzWãkuøkLkk MÚkkÃkf fkuý ? 

- hýAkuz÷k÷ Akuxk÷k÷ 

૩૬. çktÄkhýMk¼kLkk WÃkkæÞ©e fkuý ? 

- ðe.xe.f]»ý{k[khe 

૩૭. y÷eøkZ {wÂM÷{ ÞwrLkðŠMkxeLkk MÚkkÃkf fkuý níkk ? 

- Mkh yn{Ë¾kLk 

૩૮. òýeíkk ðktMk¤eðkËf fkuý Au ? 

- nrh«MkkË [kihrMkÞk 

૩૯. økkÞºke ÃkrhðkhLkk MÚkkÃkf fkuý ? 

- ©ehk{ þ{ko 
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૪૦. yuMk çke ykE çkUfLkwt sqLktw Lkk{ sýkðku. 
- EÂBÃkrhÞ÷ çkUf ykuV EÂLzÞk  

૪૧. 19 sw÷kE, 1969{kt fux÷e çkUfkuLkwt hk»xÙeÞfhý fhðk{kt ykÔÞwt ? 

- 14 çkuLfkuLkwt 

૪૨. ¼khík MkhfkhLke {kuxk{kt {kuxe rþ®Ãkøk ftÃkLke ftE Au? 

- yuMk.Mke.ykE 

૪૩. LkuþLk÷ Mxkuf yufTMk[uLs fÞkt ykðu÷tw Au ? 

- {wtçkE 

૪૪. ykÞkusLk Ãkt[Lkwt {Úkf fÞkt ykðu÷wt Au ? 

- rËÕ÷e(19Ãk1) 

૪૫. ykE.yuMk.ykE Lkwt {Úkf fÞkt ykðu÷wt Au ? 

- rËÕ÷e 

૪૬. økwshkík hksÞ ÷r÷íkf÷k yfkË{e {Úkf fÞk ykðu÷wt Au ? 

- økktÄeLkøkh 

૪૭. ¼khíkLkwt rMkr÷fkuLkðu÷e íkhefu fÞwt þnuh yku¤¾kÞ Au ? 

- çkUøk÷qÁ 

૪૮. ¼khíkLkk ðurLkMk íkhefu fÞwt þnhu òýeíkwt Au ? 

- yk÷ÃÃkwÍk 

૪૯. ykrË þtfhk[kÞoLkw sL{MÚk¤ fÞwt Au ? 

- fk÷ze 

૫૦. søkíkLkwt MkkiÚke Ÿ[kE Ãkh ykðu÷wt rð{kLk{Úkf fÞwt Au ? 

- [qþq÷ 

૫૧. rðïLkku MkkiÚke {kuxku LkËe rîÃk fÞku Au ? 

- {kÍq÷e (çkúñÃkwºk,yMk{) 
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૫૨. ðMíkeLke ár»xyu MkkiÚke {kuxwt þnuh fÞwt Au ? 

- xkurfÞku (òÃkkLk) 

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

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

૫૪. CNGLkwt ÃkqÁt Lkk{ sýkðku.   

-  fB«uMz Lku[h÷ økuMk  

૫૫.  æðrLk «Ëw»ký fux÷k zurMkçk÷u ÚkkÞ Au ? 

 -  6Ãk zurMkçk÷  

૫૬.  íkks{nu÷ Ãke¤wt ÃkzðkLkwt fkhý þwt ? 

 -  yurMkz ð»kko 

૫૭. s¤ «Ëw»ký þuLkkÚke {ÃkkÞ Au ? 

 -  çkkÞkufur{f÷ ykurfMksLk rz{kLz 
૫૮. fÞk ËuþLkk MkkiÚke ðÄw ¾u÷kzeykuLku zku®Ãkøk xuMx {kxu ykur÷ÂBÃkf{ktÚke çkkfkík fhkÞk ? 

- hrþÞk 

૫૯. ¼khíkLkk fÞk ¾u÷kzeyu ykur÷ÂBÃkf{kt MkkiÚke ðÄw ðkh «ríkrLkrÄíð fÞwo ? 

- r÷ÞuLzh ÃkuMk 
૬૦ ભનોભાનરક્ષી ભનોવલજ્ઞાનનો પ્રાયંબ કોણે કમો  ?–   

- બફને અને વામભને 

૬૧ ગજુયાત વયકાય દ્વાયા વરાશ ભનોવલજ્ઞાન ભાટે કઈ શલે્રાઈન ળરુ કયલાભાં 

આલી  ?–  - અબમભ  

૬૨ બાયતની વૌપ્રથભ પોયેન્ન્સવક વામન્સવ યવુનલવીટી ક્યાં ્થાઈ  ?–   

    - ગાંધીનગય  

૬૩ વનરયક્ષણ એટરે શું  ?–   

- અલરોકન કયવુ ં
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૬૪ યચનાલાદભા ભશત્લનુ ંપ્રદાન કયનાય કોણ શતા ? 

-  વલલ્શભે વુટેં અને એડલડડ ટીત્ળનય 

૬૫ ોતાની અંદય અંતમુડખ થઈને ોતાનાભાં ચારતા ભનોવ્માાયોનુ ંવનરયક્ષણ 

એટરે  ?–  આંતયવનરયક્ષણ 

૬૬ વભકારીન અભ્માવદ્ધવત ફીજા ક્યાં નાભે ઓખામ છે ? 

-  અનપુ્ર્થ છેદીમ અભ્માવધ્ધતી 

૬૭ વનમવંિત રયન્્થવતભાં કયલાભાં આલતુ ંવનરયક્ષણ એટરે શું  ?–  

- પ્રમોગ  

૬૮ ભનોવલજ્ઞાનનુ ંશાદડ  શુ ંછે  ?–   

- પ્રમોગદ્ધવત  

૬૯ પ્રમોગ દયવભમાન ્લતિં યીવ્રત્મની વીધી અવય જેના ય ડે તેને શુ ં

કશલેામ  ?–  - આધારયત યીવ્રત્મ  

૭૦ કોઈ ણ વળંોધન ,ભાટે ભારશતી એકવિત કયલાનુ ંવય અને વ્ત ુ ંવાધન કયું   

- પ્રશ્નાલરી દ્ધવત  

૭૧ “ મરુાકાત એ વાભાજજક આંતયરિમાની પ્રરિમા છે.” આ કોણે કહ્યું  ?–  

-  ગડુ અને શટ 

૭૨ ભનોલૈજ્ઞાવનક કવોટી ળાનુ ંભાન કયે છે ?–   

- વ્મકવતત્લના રક્ષણનુ ં 

૭૩ કવોટીનુ ંવભધાયણ કે વયેયાળ કામડને શુ ંકશ ેછે  ?–   

- ભાંનાંકો 
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૭૪ ળયીયભાં કયુ ંઅલમલ રોશી શદુ્ધ કયે છે  ?–   

- પેપવા  

૭૫ ળાની શાજયીને કાયણે દૂધ વપેદ શોમ છે  ?–  

-  િેઝીન  

૭૬ ખાંડનુ ંયાવામબણક નાભ શુ ંછે  ?–   

- સિુોઝ  

૭૭ નેિદાનભાં આંખનો કમો બાગ દાન આલાભાં આલે છે  ?–   

- કોવનિમા  

૭૮ માંવિક ઊજાડનુ ંવલદ્યતુ ઊજાડભાં રૂાંતય વાધન કયુ ંછે  ?–   

- ડામનેભો  

૭૯ વૌપ્રથભ કોલાદ કોણે યજૂ કમો  ?–   

- ચાલ્વડ ડાવલિન  

૮૦ કોકભાં કાફડનનુ ંપ્રભાણ કેટરા ટકા છે  ?–   

- ૪૯ % 

૮૧ ોબરમો કમા લામયવને રીધે થામ છે  ?–   

- ભામેરામટીવ 

૮૨ ભાધલ ક્યામ નથી નલરકથાના વર્જક કોણ છે?  

– શયીન્સર દલે  

૮૩ કેટરી યકભથી લધાયે યકભની જ્લેરયી ખયીદલા ભાટે ણ કાડડની જોગલાઈ 

પયજીમાત ફનાલી છે?  – એક રાખ  
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૮૪ એક રકભી = કેટરા ભાઈર    

  - ૦.૬૨૧૪  

૮૫ ૪ % ના વાદા દયે યકભ કેટરા લે ફભણી થામ?  

– ૨૫ લે  

૮૬ કરભ ૨૫ ભાં કઈ જોગલાઈ કયલાભાં આલી છે?  

– ોરીવ વભક્ષ કયેરી કબરુાતો  

૮૭ મતૃ્યદંુડ ભાપ કયલાની વત્તા કોની છે?  

– યાષ્ટ્રવત  

૮૮ ટી ળબ્દ કઈ યભત વાથે વકંામેરો છે?  

– ગોલ્પ  

૮૯ ધાડના ગનુા ભાટે ઓછાભાં ઓછી કેટરી વ્મન્તત શોલી જોઈએ?  

– ાંચ કે તેથી લધ ુ 

૯૦ ચોયીની વલમલ્ત ુકેલી શોઈ ળકે?  

– ્થાલય વભરકત  

૯૧ કોઈ સ્ત્રીને અબર ટીકા કયલાભાં આલે તો કઈ કરભ મજુફ વળક્ષા થઇ વકે?  

– આઈ.ી.વી. કરભ ૫૦૯  

૯૨ વક્ષભ વયકાયી અવધકાયીના હુકભનો અનાદય કયલાની વળક્ષા આઈ.ી.વી.ની કઈ 

કરભભાં છે?  – ૧૮૮  

૯૩ બાયતીમ પોજ્ધાયી ધાયો એટરે ? 

 – ઇન્ન્સડમન ીનર કોડ  
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૯૪ રયણીત સ્ત્રીને િાવ આલાભાં આલે તો કઈ કરભ રાગ ુડે?  

– ૪૯૮ ક  

૯૫ કરભ ૩૭૯ ભાં ળેનો ઉલ્રેખ છે? 

– ચોયીની વજા  

૯૬ ધાડની વજાનો ઉલ્રેખ કઈ કરભભાં છે?  

– કરભ ૩૭૯  

૯૭ ફધંાયણની કઈ કરભભાં મૂભતૂ અવધકાયો દળાડલલાભાં આલેર છે? 

 – કરભો ૧૨ થી ૨૫  

૯૮ શારભાં ચચાડભાં યશરે કુડનકુરભ યભાણ ુાલય પ્રાન્સટ કમા દેળના વશકાયથી 

ફનાલલાભાં આવ્મો છે?   

– યવળમા  

૯૯ કોઈ ફવભાં મવુાપય ટીકીટ લગય ભાલભુ ડે છે યંત ુતેણે રટરકટ રીધી શતી 

તેવુ ંવાબફત કોણ કયી ળકે?   

– મવુાપય  

૧૦૦ દશજે મતૃ્યનુા ગનુાઓ આઈ.ી.વી.ની કઈ કરભ શઠે ઉલ્રેખ છે?  

– ૩૦૪ ખ  


