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(1)  બંધારણ સભામાં પ્રત્યેક દસ લાખ લોકો માટ ેકેટલી બેઠકો રાખવામાં આવેલી હતી ? 

(A) બે (B) ચાર (C) એક (D) ત્રણ Ans: C 

(2)  બંધારણ સભાની સ્થાપના કયારે થઇ ?  

(A) 1949 (B) 1946 (C) 1945 (D) 1943 Ans: B 

(3)  ભારતમાં બંધારણ ઘડવાનો સૌ પ્રથમ ક્વચાર કોને આવ્યો હતો ?  

(A) એમ.એન.રોય (B) ગાંધીજી (C) મોતીલાલ અમીન (D) જવાહરલાલ નહેરુ Ans: A 

(4)  ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગ્રેસે સૌ પ્રથમ બંધારણ ઘડવાની માંગ કયા વરે્ષ કરી હતી ?  

(A) 1932 (B) 1935 (C) 1925 (D) 1940 Ans: B 

(5)  બંધારણ સભામાં અસ્થાયી(કાયયકારી) અધ્યક્ષ તરીકે કોણ ચુટંાણં હતું ?  

(A) ડૉ. સક્ચચદાનંદ ક્સન્હા (B) રાજને્ર પ્રસાદ (C) જવાહરલાલ નહેરુ (D) ડૉ. આંબેડકર Ans: A 

(6)  ભારતીય બંધારણમાં લયા અનુચછદે હેઠળ રાજ્યોમાં રાષ્ટ્ રપક્ત શાસન લાગુ થઈ શકે છ ે?  

(A) અનુચછદે 300 (B) અનુચછદે 356 (C) અનુચછદે 200 (D) અનુચછદે 370 Ans: B 

(7)  ભારતમાં બંધારણ ઘડવાનો સૌ પ્રથમ ક્વચાર કોણે આવ્યો હતો ?  

(A) ગાંધીજી (B) મોતીલાલ અમીન (C) એમ.એન.રોય (D) જવાહરલાલ નહેરુ Ans: C 

(8)  “બંધારણમાં સંશોધનની પ્રક્રિયા” કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છ ે?  

(A) દક્ક્ષણ આક્રિકા (B) ક્િટને (C) અમેક્રરકા (D) જાપાન Ans: A 

(9)  ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગ્રેસે સૌ પ્રથમ બંધારણ ઘડવાની માંગ કયા વરે્ષ કરી હતી ?  

(A) 1925 (B) 1935 (C) 1932 (D) 1940 Ans: B 

(10)  બંધારણ સભામાં પ્રત્યેક દસ લાખ લોકો માટ ેકેટલી બેઠકો રાખવામાં આવેલી હતી ?  

(A) ત્રણ (B) બે (C) ચાર (D) એક Ans: D 

(11)  બંધારણ સભાની કુલ 389 બેઠકોમાંથી “દેશી-રજવાડા” માટ ેકેટલી બેઠકો આવેલી હતી ?  

(A) 90 (B) 80 (C) 50 (D) 93 Ans: D 

(12)  રાજ્યપાલની ક્નમણંકનો ક્વચાર કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યો છ ે?  

(A) જમયની (B) અમેક્રરકા (C) કેનેડા (D) જાપાન Ans: C 

(13)  ન્યાયપાક્લકાનો સવોચચતાનો ક્સધ્ધાંત કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યો છ ે?  

(A) જમયની 
(B) જાપાન 

(C) અમેક્રરકા 
(D) ક્િટને 

Ans: C 
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(14)  ભારતમાં રાષ્ટ્ રપક્તની ચુટંણી માટ ેલાયકાત ન્યૂનતમ વય છ ે-  

(A) 25 વર્ષય 
(B) કોઈ ન્યૂનતમ વય મયાયદા નથી 

(C) 30 વર્ષય 
(D) 35 વર્ષય 

Ans: D 

(15)  એકલ નાગક્રરકતાનો ક્સધ્ધાંત કયા દેશમાંથી લેવામાં આવ્યો છ ે?  

(A) કેનેડા (B) U.S.A. (C) જાપાન (D) ક્િટને Ans: D 

(16)  બંધારણ સભાની પહેલી બેઠક કયારે મળી હતી ?  

(A) 11 ક્રડસેમ્બર 1946 (B) 9 ક્રડસેમ્બર 1946 (C) 13 ક્રડસમે્બર 1946 (D) 10 ક્રડસમે્બર 1946 Ans: B 

(17)  મૂળભૂત કતયવ્ય કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યા છ ે?  

(A) જાપાન (B) દક્ક્ષણ આક્રિકા (C) અમેક્રરકા (D) પૂવય સોક્વયત સંઘ(રક્શયા) Ans: D 

(18)  સંસદની સંયુલત બેઠકનો ક્વચાર કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છ ે?  

(A) આયયલેન્ડ (B) U.S.A. (C) ઓસ્ટરકે્લયા (D) જાપાન Ans: C 

(19)  બંધારણ સભાની બીજી બેઠક કયારે મળી હતી ?  

(A) 11 ક્રડસેમ્બર 1946 (B) 10 ક્રડસેમ્બર 1946 (C) 13 ક્રડસમે્બર 1946 (D) 9 ક્રડસમે્બર 1946 Ans: A 

(20)  મૂળભૂત અક્ધકારોનુ ંવણયન કયા ભાગમાં કરવામાં આવ્યંુ છ ે?  

(A) 4 (B) 2 (C) 1 (D) 3 Ans: D 

(21)  બંધારણ સભાના “સ્થાયી” અધ્યક્ષ કોને બનાવવામાં આવ્યા ?  

(A) જ.ેબી.કૃપલાનીને (B) ડૉ. કે.એમ.મુનશીને (C) સરદાર પટલેન ે (D) ડૉ. રાજને્ર પ્રસાદને Ans: D 

(22)  કટોકટીની જોગવાઇનો ક્વચાર કયા દેશના બંધારણમાથી લવેામાં આવ્યો છ ે?  

(A) ક્િટને (B) U.S.A (C) જમયની (D) જાપાન Ans: C 

(23)  ભારતના બંધારણની પ્રસ્તાવના(આમુખ)માં “ધમયક્નરપેક્ષ” શબ્દ કયારે જોડવામાં આવ્યો હતો ?  

(A) 1949 (B) 1973 (C) 1976 (D) 1980 Ans: C 

(24)  બંધારણસભામાં પારસીઓનું પ્રક્તક્નક્ધત્વ કોણે કયુું હતુ ં?  

(A) જમસેદજી તાતાએ 
(B) બી એલ ક્મત્તર 
(C) સ્વામી આયંગર 
(D) એચ પી મોદીએ 

Ans: D 

(25)  બંધારણ સભાનું ઘડતર વયસ્ક મતાક્ધકાર પ્રમાણ ેકરવામા ંઆવશે એવી જાહેરાત કોણે કરી હતી ?  

(A) ગાંધીજી 

(B) રાજને્ર પ્રસાદે 

(C) વલ્લભભાઈ પટલેે 

(D) જવાહરલાલ નહેરુ 
Ans: D 
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(26)  રાષ્ટ્ રપક્ત શાસન કયા અનુચછદે પ્રમાણે લગાડી શકાય છ ે?  

(A) 351 (B) 356 (C) 360 (D) 352 Ans: B 

(27)  બંધારણ સભાની સ્થાપના કયારે થઇ ?  

(A) 1949 (B) 1943 (C) 1945 (D) 1946 Ans: D 

(28)  389 સભ્યોમાંથી ક્િટીશ ભારતના ભાગે કેટલી બેઠકો આવેલી હતી ?  

(A) 280 (B) 289 (C) 295 (D) 296 Ans: D 

(29)  રાજ્યસભામાં બેઠકોની વહેચણી એ બંધારણના કયા પક્રરક્શષ્ટ્માં આપેલ છ ે?  

(A) 2 (B) 3 (C) 8 (D) 4 Ans: D 

(30)  ભારતના બંધારણમા ં“નીક્ત-ક્નદેશક ક્સધ્ધાંત” કયા ભાગમા ંઆપવામાં આવ્યા છ ે?  

(A) છઠ્ઠા ભાગમ (B) ત્રીજા ભાગમાં (C) ચોથા ભાગમા ં (D) પાંચમા ભાગમ Ans: C 

(31)  રાષ્ટ્ રપક્તના પદનો ક્વચાર કયા દેશમાંથી લેવામાં આવ્યો છ ે?  

(A) િાંસ (B) અમેક્રરકા (C) જાપાન (D) ક્િટને Ans: B 

(32)  રાષ્ટ્ રીય કટોકટી કયા અનચુછદે પ્રમાણે લાગી શકે છ ે?  

(A) 352 (B) 356 (C) 360 (D) 155 Ans: A 

(33)  “કાનુનનુ ંરાજ” આ સુત્ર કયા દેશ પાસે થી લેવામાં આવ્યંુ છ ે?  

(A) જમયની (B) અમેક્રરકા (C) ક્િટને (D) આયલેન્ડ Ans: C 

(34)  અત્યારે ભારતના બંધારણમાં કેટલા પક્રરક્શષ્ટ્ો આપેલા છ ે?  

(A) 12 (B) 10 (C) 9 (D) 8 Ans: A 

(35)  બંધારણમાં કેટલી ભાર્ષાન ેમાન્યતા મળેલ છ ે?  

(A) 25 (B) 22 (C) 28 (D) 24 Ans: B 

(36)  ભારતમાં રાજ્ય-સ્તર પર કઈ પ્રકારની ન્યાયપાક્લકા હોય છ ે?  

(A) અક્ધસ્ય ન્યાયાલય (B) જીલ્લા અદાલત (C) સુક્પ્રમ કોટય (D) હાઈકોટય Ans: D 

(37)  ક્વશ્વમાં અલેક્ખત બંધારણ કયા દેશ પાસે છ ે?  

(A) અમેક્રરકા (B) ભારત (C) ક્િટને (D) જાપાન Ans: C 

(38)  હાઇકોટયની બંદી પ્રત્યક્ષીકરણ (Habeas Corps) રીટની સતા બંધારણના લયા અનુચછદે મુજબ છ ે?  

(A) અનુચછદે 154 (B) અનુચછદે 32 (C) અનુચછદે 201 (D) અનુચછદે 226 Ans: D 

(39)  નાણાકીય કટોકટી કયા અનુચછદે પ્રમાણે લાગી શકે છ ે?  

(A) 360 (B) 352 (C) 351 (D) 356 Ans: A 
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(40)  બંધારણ સભામાં કુલ સભ્યો હતા ?  

(A) 389 (B) 391 (C) 390 (D) 382 Ans: A 

(41)  “પ્રમુખ પ્રણાલી” કયા દેશમાં જોવા મળે છ ે?  

(A) ઓસ્ટરકે્લયા (B) જાપાન (C) જમયની (D) U.S.A. Ans: D 

(42)  નાગક્રરકતા ક્વશેનું વણયન બંધારણના કયા ભાગમા કરવામાં આવેલ છ ે?  

(A) 3 (B) 5 (C) 1 (D) 2 Ans: D 

(43)  નગરપાક્લકા ક્વશે ઉલ્લેખ બંધારણના કયા પક્રરક્શષ્ટ્માં કરવામાં આવ્યો છ ે?  

(A) 10 (B) 8 (C) 5 (D) 12 Ans: D 

(44)  નાગક્રરકોની તેની ભાર્ષા, લીપી, અને સંસ્કૃક્તને સુરક્ક્ષત રાખવાનો અક્ધકાર કયા અનુચછદેમાં આપવામાં આવ્યો 
છ ે? 

 

(A) 45 (B) 29 (C) 50 (D) 40 Ans: B 

(45)  બંધારણ સભાની પહેલી બેઠક કયારે મળી હતી ?  

(A) 13 ક્રડસમે્બર 1946 (B) 10 ક્રડસેમ્બર 1946 (C) 9 ક્રડસેમ્બર 1946 (D) 11 ક્રડસમે્બર 1946 Ans: C 

(46)  રાજ્યના નીક્તક્વર્ષયક ક્સધ્ધાંતનો ક્વચાર કયા દેશના બંધારણમાથી લેવામાં આવ્યો ?  

(A) જાપાન (B) અમેક્રરકા (C) જમયની (D) આયલેન્ડ Ans: D 

(47)  ક્વશ્વમાં સૌથી લાંબુ અને લેક્ખત બંધારણ કયા દેશ પાસે છ ે?  

(A) U.S.A. (B) ભારત (C) ક્િટને (D) જાપાન Ans: B 

(48)  બંધારણ સભાના સલાહકાર કોણ હતા ?  

(A) રાજને્ર પ્રસાદ (B) બી.એન.રાય (C) જવાહરલાલ નહેરુ (D) સરદાર પટલે Ans: B 

(49)  બંધારણ સભાનુ ંઘડતર વયસ્ક મતાક્ધકાર પ્રમાણ ેકરવામા ંઆવશે એવી જાહેરાત કોણે કરી હતી ?  

(A) એમ.એન.રોય (B) મોતીલાલ અમીન (C) ગાંધીજી (D) જવાહરલાલ નહેરુ Ans: D 

(50)  “સંસદીય કાયયપ્રણાલી” કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવી છ ે?  

(A) ક્િટને (B) U.S.A. (C) જાપાન (D) ચીન Ans: A 
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