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કોન્સ્ટેફર ેય 9 

૧. sL{íkkLke MkkÚku çkk¤fLku fÞw ðurfMkLk ykÃkðk{kt ykðu Au ? 

 –  BCG 

૨ fE Ãke.yuMk.Þw ftÃkLkeyu SE yLku yuÕMkxku{ MkkÚku yuf fhkh Ãkh nMíkkûkh fÞko ?  

- ¼khíkeÞ hu÷ðu 

૩ fkuýu «ríkr»Xík ‘çki÷Lk ze ykuh’ r¾íkkçk SíÞku ? 

- r÷ÞkuLku÷ {Mke 

૪ fÞk Ëuþu ¼khík  MkkÚku yuf Mk{òiíkk ¿kkÃkLk Ãkh nMíkkûkh fÞko ?  

- fkurhÞk økýhksÞ 

૫ fkuLku ð»ko h01Ãk Lke  BWF {rn÷k ¾u÷kze íkhefu sknuh fhðk{kt ykðe ?  

- MkkELkk Lkunðk÷ 
૬ yuf xuMx r¢fux{kt çku MkËe çkLkkðLkkh fÞku ¾u÷kze Ãkkt[{ku ¼khíkeÞ ¾u÷kze çkLÞku ?  

- y®sfÞ hnkýu 

૭ fÞk Ëuþu nk÷{kt Lkkøkrhfíkk Mk{kÃík fhðk ykíktfðkË rðhkuÄe fkÞËku çkLkkÔÞku ? 

 - ykuMxÙr÷Þk 

૮ ykr£fe WØkh Ãkn÷ ÃkrhÞkusLkkLkku WËuþ þku Au ?  

- ðLk ÃkwLkð]ÂæÄLkwt Ãkku»ký 

૯ SETU Lkwt Ãkqhwt Lkk{ sýkðku ?  

- Mðhkusøkkh yLku «rík¼k WÃkÞkurøkíkk 

૧૦ ¼khíkeÞ íkx hûkf Ë¤ îkhk fÞk íkus ðknLkLkku «kht¼ fÞkuo ? 

- ICGS yíkwÕÞ 

૧૧ fÞk {tºkk÷Þu ¼khu WÄkuøk rð¼køk MkkÚku yuf Mk{swíke fhkh Ãkh nMíkkûkh fÞko ?  

- fkiþ÷ rðfkMk ykih Wãr{íkk {tºkk÷Þ  

૧૨ fÞk ¼khíkeÞ yr¼Lkuíkk Lkwt ËwçkE yktíkhk»xÙeÞ rVÕ{ {nkuíMkð{kt ÷kEVxkE{ yur[ð{uLx 

ÃkwhMfkh Lkðksðk{kt ykÔÞk? 

- LkMkeÁÆeLk þkn 

૧૩.  òu [kh yktfzkLke LkkLkk{kt LkkkLke MktÏÞkLku Ãkkt[ yktfzkLke  {kuxk{kt {kuxe MktÏÞk{ktÚke çkkË 

fhðk{kt ykðu íkku fux÷k þu»k çk[u? 
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- 98,999 

૧૪. fkuLkk ðøko{w¤Lkwt ÄLk{w¤ h Au ? 

- 64  

૧૫. òu Ãkkt[ Akufhk Ãk r{rLkx{kt Ãk ÃkkLkk ÷¾u íkku yuf Akufhku yuf ÃkkLkw fux÷e r{rLkx{kt ÷¾þu ? 

- Ãk {eLkex 

૧૬. yuf Vkuxk íkhV òuE yuf ÔÞrfíkyu fÌkwt yk ÔÞrfíkLkk rÃkíkk {khk rÃkíkk Au yLku {khu fkuE 

¼kE-çknuLk LkÚke’ íkku  íku  ÔÞrfík fkuLke íkMkðeh íkhV òuE hÌkku níkku ?  

- ÃkkuíkkLke 

૧૭. ¼khíkeÞ ÷~fhLkk «Úk{ rVÕz {kþo÷ fkuý níkk ? 

- sLkh÷ {kýufþk 

૧૮. yuf Ãkuxe{kt 8 zÍLk fu¤k Au. ykðe 14 Ãkuxe{kt fw÷ fux÷k fu¤k nþu ? 

-1344 

૧૯. GH, FI, ES , DK, CL, ? 

   - BM 

૨૦. 31{kt çktÄkhýeÞ  MktþkuÄLk yrÄrLkÞ{ îkhk ÷kufMk¼kLke MktÏÞk fux÷e Lkffe fhe Au ?  

     –  Ãk4Ãk 

૨૧. rËðkLke {k{÷k{kt MktMkËLkk MkÇÞkuLku fÞk Mk{Þ Ëhr{ÞkLk ÄhÃkfz LkÚke fhe þfkíke ?  

– MktMkËLkk Mkºk ykht¼ Ãknu÷k 40 rËðMk MkwÄe yLku Mkºkkht¼ ÃkAe 40 rËðMk MkwÄe  
૨૨. MktMkËLkk furçkLkux{ktÚke hkSLkk{w ykÃkLkkh «Úk{ {tºke fkuý níkk ?  

– ~Þk{k«MkkË {w¾hS  

૨૩. MkikÚke ÷ktçkku Mk{Þ MkwÄe yuf s rð¼køk{kt fkÞo¼kh Mkt¼k¤Lkkh fuLÿeÞ {tºke fkuý níkk ?  

– hksfw{khe y{wík fikh 

૨૪ ૮ ફીટના વમશૂને શુ ંકશ ેછે?  
– ૧ ફાઈટ 

૨૫ ક્યા વાધન દ્વાયા પ્રોગ્રાભભાં ઇનટુ ળક્ય છે? 

 – કી-ફોડડ  

૨૬. ‘sÞ sÞ økhðe økwshkík...’ ÃktrfíkLkk Mksof fkuý Au ? 

- frð Lk{oËkþtfh Ëðu 

૨૭. økwshkíkLkk fÞk þnuh{kt zwtøk¤e MkkiÚke ðÄkhu Ãkkfu Au  
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- {nwðk 

૨૮. y{ËkðkË{kt Mkki«Úk{ fLÞkþk¤kLke fkuLkk îkhk fhðk{kt ykðe ? 

-  nhfwtðh þuXkýe 

૨૯. {kuZuhkLkwt MkwÞo{trËh fÞk hksðeyu çktÄkÔÞwt ? 

- ¼e{Ëuð Ãknu÷ku 

૩૦. y{ËkðkË ¾kíku økwshkík rðãkÃkeXLke MÚkkÃkLkk fkuýu fhe ? 

- {nkí{k økktÄeSyu 

૩૧ આઈ.ી.વી. ૧૮૬૦ મજુફ કૃત્મ કે ઈયાદો .......  – ગનુો છે. 

૩૨ આઈ.ી.વી. ની કઈ કરભ શઠે ફદનક્ષીની વ્માખ્મા આલાભાં આલી છે?  

– કરભ ૪૯૯  

૩૩ બાયતીમ યુાલા અધધધનમભ ક્યાયે અભરભાં આવ્મો?  

– ૧૮૭૨ 

૩૪ બાયતીમ અધધધનમભની કઈ કરભભાં કોઈણ ફાફત ધયી રેલાભાં આલે છે? 

– કરભ ૪  

૩૫ પોજદાયી કામડલાશીના કામદાભાં કુર કેટરી કરભો છે? 

  – ૪૮૪ 

૩૬ આઈ.ી.વી. મજુફ ગશૃ અપ્રલેળના કેટરા પ્રકાય છે?  

– ત્રણ 

૩૭ ખનૂની વજાનો ઉલ્રેખ આઈ.ી.વી.ની કઈ કરભભાં છે?  

– ૩૦૨ 

૩૮ ગજુયાતભાં કેટરા પ્રકાયની જેર છે? 

  – ાંચ  

૩૯ વ્મભબચાયનો ગનુો ક્યાયે રાગ ુડે?  

– યણેરી સ્ત્રી શોમ ત્માયે  

૪૦ આઈ.ી.વી. કરભ ૩૭૮ ક્યા ગનુા ભાટે રાગ ુડે છે?  
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– ચોયી  

૪૧ ફાત્કાયના ગનુા ભાટે કેટરા લડની વખત વજા થામ છે?  

– ૧૦ લડ    

૪૨ આજીલન દેળધનકારનો અથડ શુ ંથામ?  

– આજીલન કેદ  

૪૩ ઈજાભાં વ્મક્તતના ...... ને નકુવાનનો વભાલેળ થામ છે.  

– વજંોગો 

૪૪ ગનુા ભાટે વૌથી લધ ુકેદની વજા કેટરા લડની થઇ ળકે?  

– ૨૦ લડ  

૪૫ બાયત ફશાય કયેરા ણ બાયતભાં જેની કામડલાશી કયી ળકામ તેલા ગનુાની 

ધળક્ષા કઈ યીતે કયલાભાં આલે છે?  – તે બાયતભાં થતો શોમ તે યીતે  

૪૬ ભાળડ ગેવ ક્યા નાભે ઓખામ છે?  

– ધભથેન  

૪૭ હશન્સદી હદલવ ક્યાયે ઉજલામ છે?  

– ૧૪ વપ્ટેમ્ફય  

૪૮ આય.ડી.એતવનુ ંરંુૂ નાભ જણાલો.  

– વામકરોનાઇટ 

૪૯ ળાનાથી શાડકા ભજબતુ ફને છે?  

– કેલ્લ્ળમભ  

૫૦ ગારચોભયુ ંળેનાથી થામ છે?  

– લાઇયવથી  

૫૧ કમો લાય ુવૌથી લધ ુઝેયી છે?  

– કાફડન ભોનોતવાઈડ 
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૫૨ કોઈ ણ લ્તનેુ વગાલલા શુ ંજોઈએ?  

– ઓક્તવજન 

૫૩ કમો લાય ુશલાથી શરકો છે?  

– એભોધનમા 

૫૪ એક પેધભ એટરે ?  

– ૬ ભીટય  

૫૫ થભોભીટયની ળોધ કોણે કયી?  

– ગેરેભરમો  

૫૬ ાયવેક ળેનો એકભ છે?  

– અંતય 

૫૭ કેપ્વેવીન નાભનુ ંદ્રવ્મ ળેભાં શોમ છે?  

– ભયચાભા ં

૫૮ ગધંક એટરે ? 

  – વલ્પય  

૫૯ ટોર ફ્રી નફંય ૧૫૫૧ ક્યા કે્ષત્ર વાથે વકંામેર છે?  

– કૃધ  

૬૦ ળાકડ  ભાછરીભાં શુ ંશોત ુ ંનથી?  

– શાડકા  

૬૧ વાબભુાં પીણ ઉત્ન્ન કયતો દાથડ કમો છે?  

– કોસ્્ટક વોડા 

૬૨ ભાનલ ળયીયનુ ંવૌથી રાંબ ુશાડકંુ કયુ ંછે?   

- પીભય  

૬૩ MktMkËLkk furçkLkux{ktÚke hkSLkk{w ykÃkLkkh «Úk{ {tºke fkuý níkk ?  

– ~Þk{k«MkkË {w¾hS  
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૬૪  Wíkh«ËuþLke «Úk{ {rn÷k {wÏÞ{tºke fkuý çkLke ?  

– Mkw[uíkk f]Ãk÷kýe  

૬૫ «Úk{ ÷kufMk¼kLke [wtxýe{kt W{uËðkhkuLke MktÏÞk fux÷e níke ?  

- 1874 

૬૬ ¼khíkLkk «Úk{ LkkÞçk ðzk«ÄkLk fkuý níkk ?     

-  MkhËkh ðÕ÷¼¼kE Ãkxu÷ 

૬૭ MkikÚke ÷ktçkku Mk{Þ MkwÄe yuf s rð¼køk{kt fkÞo¼kh Mkt¼k¤Lkkh fuLÿeÞ {tºke fkuý níkk ?  

– hksfw{khe y{wík fikh 

૬૮ ËkËhk yLku Lkøkh nðu÷e fÞk LÞkÞk÷Þ ûkuºk{kt ykðu Au ?  

  –  {wtçkE nkEfkuxo 

૬૯ ykur÷ÂBÃkf h016{kt «Úk{ ð¾ík ¼køk ÷uLkkh Ëuþ fÞku ? 

- fkuMkkuðku yLku Ërûký MkwËkLk 

૭૦ ykur÷ÂBÃkf h016{kt ftE h{ík W{uhkýe ? 

- økkuÕV yLku høçke 

૭૧ જીન ધમાજે ક્યાંનો લતની શતો  ?–   

- ્લીવ  

૭૨ નૈધતક ધલકાવનો ધવદ્ધાંત કોણે આપ્મો ?–   

- કોશરફગડ 

૭૩ ભનોજાતીમ ધલકાવનો ધવદ્ધાંત કોણે આપ્મો  ?–   

- ફ્રોઇડે  

૭૪ ફાકની કાભળક્તતને ફ્રોઇડ કમા નાભે ઓખાલે છે  ?–   

- રીફીડો  

૭૫ ફ્રોઇડના ભતે ૬ થી ૧૨ લડના ફાકોનુ ંવૌથી અગત્મનુ ંરક્ષણ કયુ ંછે ? 

-  વજાતીમ આકડણ  

૭૬ જીલન ધલકાવ તફક્કાનો ધવદ્ધાંત કોણે આપ્મો  ?–  

-  એહયક એહયતવન 
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૭૭ ધી ઓહયજજન ઓપ ્ેવીઝ ુ્ તક કોને રખ્યુ?ં  

-  ચાલ્વડ ડાધલિન , ૧૮૫૯ 

૭૮ લૂડજો ાવેથી ભેરા ળાયીહયક અને ભનોલૈજ્ઞાધનક રક્ષણોના અભ્માવને શુ ં

કશ ેછે  ?–  - પ્રજોત્ધતળાસ્ત્ર (જીનેટીતવ)  

૭૯ આણા ળયીયભા યંગસતૂ્રોની કેટરી જોડ શોમ છે ?–   

- ૨૩ જોડ  

૮૦ પ્રજનનકોના કેન્સદ્રભાં શુ ંશોમ છે – ?

- DNA (ડીએનએ)

૮૧ ફાકોને ભાતાધતા દ્વાયા લાયવાભાં ભેરા ણૂડ જનીનતત્લોના વમશૂને શુ ં

કશ ેછે  ?–  - જીનોટાઈ 

૮૨ ખુ્તલમની વ્મક્તતના ભગજનુ ંલજન કેટલુ ંશોમ છે  ?–   

- ૧ .૩૬ હકગ્રા  

૮૩ MkkuhX yLku Lkk½uh rðMíkkh fÞkt ykðu÷kt Au ? 

- sqLkkøkZ yLku økeh Mkku{LkkÚk 

૮૪ ¼UMkký íkk÷wfku fÞk rsÕ÷k{kt ykðu÷ku Au ? 

- sqLkkøkZ 

૮૫ ÔÞkhk íkk÷wfku fÞk rsÕ÷k{kt ykðu÷ku Au ? 

- íkkÃke rsÕ÷k{kt 

૮૬ hkýÃkwh íkk÷wfku fÞk rsÕ÷k{kt ykðu÷ku Au ? 

- çkkuxkË rsÕ÷k{kt 

૮૭ økwshkík{kt rðÃ÷ðLke þYykík fÞkhu yLku fÞkt ÚkE ? 

- y{ËkðkË, ÷~fhLke Mkkík{e xwfze 

૮૮  yku¾kLkk ðk½uhku fkuLke ykøkuðkLke{kt ytøkúuòu Mkk{u çk¤ðku fÞkuo ? 

- òuÄk {kýuf 

૮૯ økwshkík rðãkÃkeXLke MÚkkÃkLkk fÞkt yLku fÞkhu ÚkE ? 
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- y{ËkðkË, 18 ykufxku, 19h0 

૯૦ rntË Akuzku ÷zík{kt Ãkkur÷Mk økku¤eçkkh{kt fÞku rðãkÚkeo þneË ÚkÞku ? 

- rðLkkuË rfLkkheðk÷k     

૯૧ {nkøkwshkík sLkíkk Ãkrh»kËLke h[Lkk fkuLke ykøkuðkLke nuX¤ fhðk{kt ykðe ? 

- ELËw÷k÷ Úkkr¿kf 

૯૨ ykneh ¼hík {kxu fÞku rsÕ÷ku òýeíkku Au ? 

-  sqLkkøkZ 

૯૩ økwshkík fux÷k Ëuþku{kt [esðMíkwykuLke rLkfkMk fhu Au ? 

- h1 Ëuþku 

૯૪ W¥kh ¼khíkÚke Ërûký ¼khík síkkt nkEðu Lku fÞk Lktçkh Vk¤ððk{kt ykÔÞku Au ? 

- çkufe  

૯૫ બાયતના પ્રજાવત્તાક હદલવ યેડ – ૨૦૧૬ના મખુ્મ અધતથી કોણ શતા ?  

– ફ્રન્સકોઇવ શોરાંદ 

૯૬ શારના યાષ્ટ્રીમ ભહશરા આમોગના અધ્મક્ષ કોણ છે?  

– રભરતા કુભાયભગંરભ  

૯૭ ડાંગના ગાંધી તયીકે કોણ ઓખામ છે?  

– ઘેલુ ંનામક  

૯૮ શારના કેન્સદ્રીમ યક્ષાભતં્રી કોણ છે?  

– ભનોશય ાહયકય 

૯૯ નીધત આમોગ ક્યાયથી અભરભાં આવ્યુ?ં  

– ૧ જાન્સયઆુયી, ૨૦૧૫  

૧૦૦ નીધત આમોગના પ્રથભ વી.ઈ.ઓ. કોણ છે?  

– ધવંધશુ્રી ખલુ્રય  


