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(501)  “સત્યમેવ જયત”ે રાષ્ટ્ રીય ક્િહ્નમા લયાાં અાંકકત છ ે? 

(A) આપેલ એક પણ નહી (B) સૌથી ઉપર (C) મધ્યમાાં (D) સૌથી નીિે Ans: D 

(502)  સાંસદ ેનાગકરકતા ક્વશેનો ખરડો કયારે પારીત કયો હતો ?  

(A) 1972માાં (B) 1949માાં (C) 1955માાં (D) 1960માાં Ans: C 

(503)  બાંધારણનો “પકરિય પત્ર” નીિેનામાાંથી કયો છ ે?  

(A) મુળભુત ફરજો (B) પ્રસ્તાવના(આમુખ) (C) મુળભુત અક્ધકારો (D) નીક્ત-ક્નદેશ તત્વો Ans: B 

(504)  બાંધારણનો કયો ભાગ પાંિાયતોથી સાંબક્ધત છ ે?  

(A) ભાગ-૯ (B) ભાગ-૨ (C) ભાગ-૮ (D) ભાગ-૧ Ans: A 

(505)  નાગકરકતા “સમાપ્ત કરવા” ના કાયદાઓ કોણ ઘડી શકે છ ે?  

(A) ક્વધાનમાંડળ (B) સાંસદ (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) વડાપ્રધાન Ans: B 

(506)  લોકતાાંક્ત્રક સમાજવાદનો ઉદ્દશે્ય શુાં હોય છ ે?  

(A) ગરીબી સમાપ્ત કરવી 
(B) ઉપેક્ષાને સમાપ્ત કરવી 
(C) અવસરની અસમાનતાને સમાપ્ત કરવી 
(D) બધા જ ક્વકલ્પો સાિા છ.ે 

Ans: D 

(507)  બાંધારણના લયાાં ભાગમાાં નાગકરકતાનો ઉલ્લેખ છ ે?  

(A) ભાગ-૨ (B) ભાગ-૨૦ (C) ભાગ-૧ (D) ભાગ-૨૨ Ans: A 

(508)  આપણા બાંધારણમાાં કહાંસાથી દુર રહેવાની વાત કયા કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) મુળભુત અક્ધકારોમા (B) કયાય નકહ (C) પ્રસ્તાવના(આમુખ)માાં (D) મુળભુત ફરજોમાાં Ans: D 

(509)  નાગકરકતા કયા કારણોથી ખોવી પડ ેછ ે?  

(A) નાગકરકતાથી વાંક્િત કરવાથી 

(B) સ્વેક્છછક ત્યાગ કરવાથી 
(C) બધા જવાબ સાિા છ.ે 
(D) બરખાસ્ત કરવાથી 

Ans: C 

(510)  લયાાં બાંધારણીય સુધારા દ્વારા ભારતના બાંધારણમાાં ૧૦ મી અનુસૂિી જોડવામાાં આવી ?  

(A) ૫૧ મો બાંધારણીય સુધારો, ૧૯૮૫ 
(B) ૫૪ મો બાંધારણીય સુધારો, ૧૯૮૫ 

(C) ૫૨ મો બાંધારણીય સુધારો, ૧૯૮૫ 
(D) ૫૬ મો બાંધારણીય સુધારો, ૧૯૮૫ 

Ans: C 
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(511)  ભારતનુાં રાષ્ટ્ રીય ક્િહ્નન શામાાંથી લેવામાાં આવયુાં ?  

(A) આયયવેદ 
(B) મુડકોપ ક્નષદ 
(C) ઋગ્વેદ 
(D) સારનાથ ખાતેના અશોક સ્તાંભમાાંથી 

Ans: D 

(512)  ભાષાથી સબાંક્ધત અનુસૂિી કઈ છ ે?  

(A) 3 (B) 8 (C) 7 (D) 4 Ans: B 

(513)  બાંધારણના ભાગ એક માાં કોનુાં વણયન છ ે?  

(A) નાગકરકતા (B) વડાપ્રધાન (C) સાંઘ અન ેતેનુાં રાજ્યકે્ષત્ર (D) રાજ્યપાલ Ans: C 

(514)  42માાં બાંધારણીય સુધારા દ્વારા 1976મા કેટલી મુળભુત ફરજોને બાંધારણમાાં જોડવામાાં આવી ?  

(A) 14 (B) 13 (C) 9 (D) 10 Ans: D 

(515)  બાંધારણના કયા ભાગમાાં “નાગકરકતા”ના ક્વશે િિાય કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) િોથા ભાગમાાં (B) ત્રીજા ભાગમાાં (C) બીજા ભાગમાાં (D) પાાંિમા ભાગમાાં Ans: C 

(516)  લયાાં બાંધારણીય સુધારા દ્વારા ભારતના બાંધારણમાાં ૧૧ મી અનુસૂિી જોડવામાાં આવી ?  

(A) ૭૩ મો બાંધારણીય સુધારો, ૧૯૯૯ 
(B) ૭૩ મો બાંધારણીય સુધારો, ૧૯૯૨ 
(C) ૭૪ મો બાંધારણીય સુધારો, ૧૯૯૨ 

(D) ૭૩ મો બાંધારણીય સુધારો, ૧૯૯૦ 

Ans: B 

(517)  નાગકરકતા ક્વશેના કાયદાઓ કોણ બનાવે છ ે?  

(A) સાંસદ (B) લોકસભા (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) રાજ્યસભા Ans: A 

(518)  સુપ્રીમ કોટયની કાયયવાહી કઈ ભાષામાાં થાય છ ે?  

(A) અાંગ્રેજી (B) બાંગાળી (C) ગુજરાતી (D) ઉદુય Ans: A 

(519)  આપણા બાંધારણમાાં રાષ્ટ્ રની સેવા કરો તેવી વાત કયા કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) મુળભુત ફરજોમાાં (B) નાગકરકતામાાં (C) કયાય નકહ (D) મુળભુત અક્ધકારોમા Ans: A 

(520)  બાંધારણના મખુ્ય કેટલા ભાગ છ ે?  

(A) ૨૬ (B) ૨૫ (C) ૨૨ (D) ૨૪ Ans: C 

(521)  લોકતાાંક્ત્રક રાજવયવસ્થામાાં “સવોછિ સત્તા” કોના હાથમાાં હોય છ ે?  

(A) પોલીસના હાથમાાં (B) નેતાઓના હાથમાાં (C) લોકોના હાથમાાં (D) અમલદારોના હાથોમાાં Ans: C 
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(522)  કયા દેશના બાંધારણમાાંથી મુળભુત ફરજોનો ક્વિાર લેવામાાં આવયો ?  

(A) ક્િટને (B) અમેકરકા (C) રક્શયા (D) જાપાન Ans: C 

(523)  પ્રસ્તાવના(આમુખ)માાં આપવામાાં આવેલા ન્યાયના કયા-કયા રૂપો હોય છ ે?  

(A) બધા ક્વકલ્પો સાિા છ.ે (B) આક્થયક ન્યાય (C) રાજનીક્તક ન્યાય (D) સામાક્જક ન્યાય Ans: A 

(524)  ભારતના વતયમાન બાંધારણમાાં પેટાક્વભાગો અને પેટાઅનછુછદે સહીત કુલ કેટલા ભાગ અન ેઅનુછછદે છ ે?  

(A) ૨૫ ભાગ અને ૪૪૪થી વધુ અનુછછદે 

(B) ૨૨ ભાગ અને ૪૪૪થી વધુ અનુછછદે 
(C) ૯૫ ભાગ અને ૪૪૪થી વધુ અનુછછદે 
(D) ૧૫ ભાગ અને ૪૪૪થી વધુ અનુછછદે 

Ans: A 

(525)  નાગકરકતાના અક્ધક્નયમમાાં કયારે સાંશોધન કરવામાાં આવયુાં હતુાં ?  

(A) 2003માાં (B) 1986માાં (C) 1992માાં (D) બધા જવાબ સાિા છ.ે Ans: D 

(526)  આપણા બાંધારણ પ્રમાણ ેમુળભુત ફરજો માત્ર કોના માટ ેછ ે?  

(A) ક્વદેશી નાગરીકો માટ ે
(B) દેશના નાગરીકો માટ ે
(C) બધા જવાબ ખોટાાં છ.ે 
(D) દેશ અને ક્વદેશના બાંને નાગરીકો માટ ે

Ans: B 

(527)  લોકતાંત્રો કેટલા પ્રકારના હોય છ ે?  

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

(528)  સાંઘની રાજ્યભાષામાાં કહન્દી ઉપરાાંત કઈ ભાષાને માન્યતા મળી છ ે?  

(A) ગુજરાતી (B) અાંગ્રેજી (C) ઉદુય (D) બાંગાળી Ans: B 

(529)  મુળભુત ફરજોનો ઉલ્લખે કયા અનુછછદેમાાં છ ે?  

(A) 54 (B) 78 (C) 51 ( ક ) (D) 75 Ans: C 

(530)  સામાજીક ન્યાયનો અથય શુાં થાય છ ે?  

(A) બધા જ ક્વકલ્પો સાિા છ.ે 
(B) વયક્લતના રાંગના આધારે ભેદભાવ નકહ 
(C) ધમયના નામ ઉપર ભેદભાવ નકહ 
(D) જાક્તના નામ ઉપર ભેદભાવ નકહ 

Ans: A 

(531)  સુપ્રીમ કોટય કયારે કહ્ુાં હતુાં કે પ્રસ્તાવના(આમુખ) બાંધારણનો એક ભાગ છ ે?  

(A) બેહુ વાડી સાંઘના મામલે 
(B) LICના મામલ ે

(C) કયારે પણ નકહ 
(D) કેશવાનાંદ ભારતીના કેસ વખતે 

Ans: D 
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(532)  કયા અનુછછદેમાાં નાગકરકતાની ક્વશે વણયન કરવામાાં આવયુાં છ ે?  

(A) અનુછછદે 5 થી 11 માાં 
(B) અનુછછદે 15 થી 20 માાં 
(C) અનુછછદે 25 થી ૩૦ માાં 
(D) અનુછછદે 20 થી 25 માાં 

Ans: A 

(533)  બાંધારણની કઈ અનુસૂિીમાાં “જમીન સુધારા અને જમીન સાંપાદન” અાંગેના કાયદાઓ સમાક્વષ્ટ્ છ ે?  

(A) બીજી અનુસૂિી (B) નવમી અનુસૂિી (C) પ્રથમ અનુસૂિી (D) ત્રીજી અનુસૂિી Ans: B 

(534)  બાંધારણના લયાાં ભાગમાાં મૂળભૂત ફરજોનો ઉલ્લેખ છ ે?  

(A) ભાગ-૪-(અ) (B) ભાગ-૫ (C) ભાગ-૪ (D) ભાગ-૨૫ Ans: A 

(535)  રાજ્યોની ભાષાને સત્તાવાર રીતે કોણ પસાંદ કરતુ હોય છ ે?  

(A) રાજ્યપાલ (B) રાજ્યની ક્વધાનસભા (C) રાજ્યસભા (D) લોકસભા Ans: B 

(536)  મુળભુત ફરજોના માટ ેકઈ સક્મક્તની રિના કરવામાાં આવી હતી ?  

(A) સ્વણયક્સાંહ સક્મક્ત (B) દાર સક્મક્ત (C) એ.વી.પી.સક્મક્ત (D) બળવાંતરાય સક્મક્ત Ans: A 

(537)  બાંધારણના લયાાં ભાગમાાં “બાંધારણીય સુધારા” અાંગેની જોગવાઈ છ ે?  

(A) ભાગ-૨૦ (B) ભાગ-૨૩ (C) ભાગ-૨૧ (D) ભાગ-૨૨ Ans: A 

(538)  બાંધારણની કઈ અનુસિૂીમાાં નગરપાક્લકાના ક્વષયોનો ઉલ્લેખ છ ે?  

(A) બારમી અનુસૂિી (B) પ્રથમ અનુસૂિી (C) બીજી અનુસૂિી (D) ત્રીજી અનુસૂિી Ans: A 

(539)  સામાન્ય આક્થયક અન ેરાજનીક્તક ન્યાય એ કઈ ક્ાાંક્તમાાંથી લેવામાાં આવયા ?  

(A) જાપાનની ક્ાાંક્તમાાંથી (B) અમેકરકાની ક્ાાંક્તમાાંથી (C) ફ્ાાંસની ક્ાાંક્તમાાંથી (D) રક્શયાની ક્ાાંક્તમાાંથી Ans: D 

(540)  દેશની ધમયક્નરપેક્ષ છાપને કોણ જાળવી રાખે છ ે?  

(A) મુળભુત અક્ધકારો (B) મુળભુત ફરજો (C) નીક્ત-ક્નદેશ તત્વો (D) વડાપ્રધાન Ans: A 

(541)  લોકતાાંક્ત્રક રાજ્યવયવસ્થાના લક્ષણો કયા છ ે?  

(A) બધા ક્વકલ્પો સાિા છ.ે (B) કાયદા પ્રમાણે શાસન (C) પુખ્ત મતાક્ધકાર (D) સામક્યક િુાંટણી Ans: A 

(542)  ક્વશ્વના કયા દેશમાાં “એકલ નાગકરકતા” અક્સ્તત્વમાાં છ ે?  

(A) ક્િટને (B) બધા જવાબ સાિા છ.ે (C) કેનેડા (D) ભારત Ans: B 

(543)  બાંધારણમાાં મુળરૂપે નીિનેામાાંથી કઈ વસ્તુ નહોતી ?  

(A) મુળભુત ફરજો 
(B) નીક્તક્નદેશક તત્વો 

(C) કાંપની બનાવવાની સ્વતાંત્રતા 
(D) મળુભુત અક્ધકાર 

Ans: A 
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(544)  મૂળ બાંધારણમાાં કુલ કેટલી અનુસૂિી હતી ?  

(A) ૬ (B) ૭ (C) ૪ (D) ૮ Ans: D 

(545)  ભારતમાાં કયા પ્રકારના લોકો રહી શકે છ ે?  

(A) બધા ક્વકલ્પ સાિા છ.ે 
(B) ક્વદેશી ક્મત્ર દેશના નાગરીકો 
(C) ક્વદેશી શત્રુ દેશના નાગરીકો 

(D) નાગરીકો 

Ans: A 

(546)  આપણી પ્રસ્તાવના(આમખુ)માાં સ્વતાંત્રતા સમાનતા અને બાંધુત્વના આદશોને કયાાંથી લેવામાાં આવયા છ ે?  

(A) જાપાનની ક્ાાંક્તમાાંથી 
(B) બધા જ ક્વકલ્પો સાિા છ.ે 
(C) અમેકરકાની ક્ાાંક્તમાાંથી 

(D) ફ્ાાંસની ક્ાાંક્તમાાંથી 

Ans: D 

(547)  નાગકરકતા ક્વશે સાંસદ કયા અનુછછદે પ્રમાણે ક્નયમો બનાવી શકે છ ે?  

(A) 9 (B) 11 (C) 10 (D) 8 Ans: B 

(548)  બાંધારણની પ્રસ્તાવના(આમુખ)માાં ફેરફાર કયારે કરવામાાં આવયો ?  

(A) 1973માાં (B) 1970માાં (C) 1977માાં (D) 1976માાં Ans: D 

(549)  “ઝાંડા સક્મક્ત” ના અધ્્ક્ષ કોણ હતા ?  

(A) જ.ેબી કૃપલાણી (B) રાજને્ર પ્રસાદ (C) મેડમ ભીખાઈજી કામા (D) ગાાંધીજી Ans: A 

(550)  અનછુછદે 325 અને 326 શાના ક્વશે છ ે?  

(A) કાયદાની સામે સમાનતા ક્વશે 
(B) મતદાનના અક્ધકાર ક્વશે 
(C) અસ્પૃશ્યતા ક્વશ ે

(D) ભેટ-સોગાદો ક્વશે 

Ans: B 

(551)  ભારતના બાંધારણમાાં મળૂ કેટલા ભાગો અને અનુછછદે હતા ?  

(A) ૪૨ ભાગ અને ૩૯૫ અનુછછદે 
(B) ૨૨ ભાગ અને ૩૩૫ અનુછછદે 
(C) ૧૨ ભાગ અને ૩૯૫ અનુછછદે 
(D) ૨૨ ભાગ અને ૩૯૫ અનુછછદે 

Ans: D 

(552)  કયા વષે મુળભુત ફરજોને બાંધારણમાાં જોડવામાાં આવી ?  

(A) 1961 (B) 1980 (C) 1975 (D) 1976 Ans: D 
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(553)  નીિેનામાાંથી કોને ઓછા રાજનૈક્તક અક્ધકારો પ્રાપ્ત થયેલા હોય છ ે?  

(A) ક્વદેશી ક્મત્ર અને શતુ્ર દેશના નાગરીકોને 
(B) ભારતના નાગરીકોન ે
(C) ક્વદેશી શત્રુ દેશના નાગકરકોને 
(D) ક્વદેશી ક્મત્ર દેશના નાગરીકોને 

Ans: C 

(554)  બાંધારણમાાં કયા ભાગમાાં મુળભુત ફરજોનો ઉલ્લેખ કરેલો છ ે?  

(A) ૪ (ક) (B) પાાંિમા (C) સાતમાાં (D) નવમાાં Ans: A 

(555)  કઈ અનુસૂિીમાાં ક્વક્ભન્ન પદો માટ ેગોપક્નયતાના શપથ માટનેા નમનૂાઓ આપેલ છ ે?  

(A) બીજી અનુસૂિી (B) પ્રથમ અનુસૂિી (C) બારમી અનુસૂિી (D) ત્રીજી અનુસૂિી Ans: D 

(556)  વતયમાન રાષ્ટ્ રધ્વજની કડજાઈન સૌપ્રથમ લયાાં ક્ાાંક્તકારી દ્વારા તૈયાર કરવામાાં આવી ?  

(A) ગાાંધીજી (B) સરદાર પટલે (C) રાજને્ર પ્રસાદ (D) મેડમ ભીખાઈજી કામા Ans: D 

(557)  ભારતના બાંધારણના લયાાં ભાગમાાં કટોકટીની જોગવાઈ છ ે?  

(A) ભાગ-૯ (B) ભાગ-૧૮ (C) ભાગ-૧ (D) ભાગ-૧૦ Ans: B 

(558)  બાંધારણના લયાાં ભાગમાાં રાજનીક્તના માગયદક્શયક ક્સદ્ાાંતોનો ઉલ્લેખ છ ે?  

(A) ભાગ-૫ (B) ભાગ-૧૫ (C) ભાગ-૩ (D) ભાગ-૪ Ans: D 

(559)  બાંધારણની પ્રસ્તાવના(આમુખ) શામાાંથી લેવામાાં આવી છ ે?  

(A) મુળભુત અક્ધકારોમાાંથી 

(B) મુળભુત ફરજોમાાંથી 
(C) નીક્ત-ક્નદેશ તત્વોમાાંથી 
(D) ઉદ્દશે્ય પ્રસ્તાવમાાંથી 

Ans: D 

(560)  રાજ્યનો બાંધારણીય વડો કોણ છ ે?  

(A) ક્વધાનમાંડળ (B) રાજ્યપાલ (C) લોકસભા (D) રાજ્યસભા Ans: B 

(561)  પ્રત્યક્ષ પ્રકારનુાં લોકતાંત્ર કયા દેશમાાં અક્સ્તત્વમાાં છ ે?  

(A) સ્વીઝરલેન્ડ (B) ક્િટને (C) અમેકરકા (D) ભારત Ans: A 

(562)  બાંધારણમાાં પેટા ક્વભાગો સકહત કુલ કેટલા ભાગ છ ે?  

(A) ૨૧ (B) ૨૬ (C) ૨૫ (D) ૨ Ans: C 

(563)  સાંસદે કયા વષય અાંગ્રેજી ભાષાને માંજુર રાખવા માટ ેઅધીનીયમ પસાર કયો ?  

(A) 1963 (B) 1950 (C) 1990 (D) 1960 Ans: A 
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(564)  6 થી 14 વષયનાાં બાળકોને ક્શક્ષણ અપાવવાનુાં એ મુળભુત ફરજ બાંધારણમા કયારે જોડવામાાં આવી ?  

(A) 2010માાં (B) 2003માાં (C) 2005માાં (D) 2002માાં Ans: D 

(565)  લયાાં બાંધારણીય સુધારા દ્વારા ભારતના બાંધારણમાાં ૧૨ મી અનુસૂિી જોડવામાાં આવી ?  

(A) ૭૩ મો બાંધારણીય સુધારો, ૧૯૯૯ 
(B) ૭૩ મો બાંધારણીય સુધારો, ૧૯૯૨ 
(C) ૭૩ મો બાંધારણીય સુધારો, ૧૯૯૧ 

(D) ૭૪ મો બાંધારણીય સુધારો, ૧૯૯૨ 

Ans: D 

(566)  સાંઘની રાજભાષા માટ ે1955 માાં જ ેઆયોગ બન્યુાં તેના અધ્યક્ષ કોણ હતા ?  

(A) જવાહરલાલ (B) ઈંદીરા ગાાંધી (C) બી.જી.ખેર (D) મોરારજી દેશાઈ Ans: C 

(567)  બાંધારણના લયાાં ભાગમાાં િુાંટણી અાંગેની જોગવાઈ છ ે?  

(A) ભાગ-૪ (B) ભાગ-૧૫ (C) ભાગ-૫ (D) ભાગ-૨૫ Ans: B 

(568)  રાષ્ટ્ રધ્વજ અને રાષ્ટ્ રગીતનો આદર અને ફરજ એ વાત બાંધારણમાાં કયા કહી છ ે?  

(A) કયાય નકહ 
(B) મુળભુત અક્ધકારોમા 
(C) મુળભુત ફરજોમાાં 
(D) મુળભુત ફરજો અને મુળભુત અક્ધકારોમાાં 

Ans: C 

(569)  બાંધારણની કઈ અનુસિૂીમાાં પાંિાયતીરાજના ક્વષયોનો ઉલ્લેખ છ ે?  

(A) ૧૧ મી અનુસૂિી (B) ૨૧ મી અનુસૂિી (C) ૧૦ મી અનુસૂિી (D) ૪૧ મી અનુસૂિી Ans: A 

(570)  કોણ ભારતના નાગરીક બની શકે છ ે?  

(A) વયક્લતના જન્મના આધાર પર 
(B) વયક્લતના માતા-ક્પતાના જન્મના આધાર પર 
(C) પ્રાથયના પત્ર આપ્યા પછી નાગકરક બની શકે છ.ે 

(D) બધા જ જવાબ સાિા છ.ે 

Ans: D 

(571)  નીિેનામાાંથી કઈ સાંઘની ભાષા છ ે?  

(A) ગુજરાતી (B) કહન્દી (C) તેલુગ ુ (D) મરાઠી Ans: B 

(572)  ભારતના રાષ્ટ્ રીય ક્િહ્નમાનુાં “સત્યમેવ જયત”ે સુત્ર શામાાંથી લેવામાાં આવયુાં ?  

(A) ઋગ્વેદ (B) સામવેદ (C) આયયવેદ (D) મુડકોપ ક્નષદ Ans: D 

(573)  કયા બાંધારણીય સુધારા દ્વારા સમાજવાદી ધમયક્નરપેક્ષ અને અખાંડતા શબ્દ જોડવામાાં આવયા ?  

(A) 42માાં (B) 40માાં (C) 43માાં (D) 41માાં Ans: A 
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(574)  વતયમાન બાંધારણમાાં કુલ કેટલી અનુસૂિી છ ે?  

(A) ૧૨ (B) ૧૩ (C) ૧૫ (D) ૧૪ Ans: A 

(575)  નાગકરકતા આપવાની બાબતે કોણ કાયદાઓ ઘડ ેછ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) વડાપ્રધાન (C) સાંસદ (D) ક્વધાનમાંડળ Ans: C 

(576)  જમ્મ ુકાશ્મીર રાજ્ય ભારતનુાં કેવુાં અાંગ છ ે?  

(A) અક્વભાજ્ય (B) ક્વભાજ્ય (C) અલગ (D) આપેલ એક પણ નહી Ans: A 

(577)  પ્રસ્તાવના(આમુખ)ને આપણા બાંધારણમાાં કયારે જોડવામાાં આવી હતી ?  

(A) 26 નવેમ્બર 1950 (B) 26 નવેમ્બર 1949 (C) 26 નવેમ્બર 1948 (D) 26 જાન્યુઆરી 1947 Ans: B 

(578)  બાંધારણનો સાર શામાાં આપવામાાં આવયો છ ે?  

(A) પ્રસ્તાવના(આમુખ)માાં (B) મુળભુત અક્ધકારોમાાં (C) નીક્ત-ક્નદેશ તત્વો (D) મુળભુત ફરજો Ans: A 

(579)  ક્િટીશ શાસન સમયે જમ્મુ કાશ્મીર પર લયાાં વાંશનુાં શાસન હતુાં ?  

(A) ગુજ યર (B) ડોગરા વાંશ (C) આપેલ એક પણ નહી (D) આયય Ans: B 

(580)  કઈ અનુસિૂીમાાં બાંધારણ માન્ય ૨૨ ભાષાઓનો ઉલ્લેખ છ ે?  

(A) િોથી અનુસૂિી (B) ત્રીજી અનુસૂિી (C) પ્રથમ અનુસૂિી (D) આઠમી અનુસૂિી Ans: D 

(581)  1976માાં પ્રસ્તાવના(આમખુ)માાં કયા-કયા શબ્દોને જોડવામાાં આવયા ?  

(A) બધા ક્વકલ્પો સાિા છ.ે (B) અખાંડતા (C) સમાજવાદી (D) ધમયક્નરપેક્ષ Ans: A 

(582)  વતયમાન રાષ્ટ્ રધ્વજ બાંધારણ સભા દ્વારા લયારે સ્વીકારવામાાં આવયો ?  

(A) ૨૨ જુલાઈ, ૧૯૪૪ (B) ૨૨ જુલાઈ, ૧૯૪૭ (C) ૨૨ જુલાઈ, ૧૯૪૦ (D) ૨૨ જુલાઈ, ૧૯૪૫ Ans: B 

(583)  સૌ પ્રથમ કયા દેશે તેના બાંધારણમાાં પ્રસ્તાવના(આમુખ) રાખી હતી ?  

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

(584)  રાજભાષાને કયા-કયા કે્ષત્રોમાાં ક્વભાજીત કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) ન્યાયાલયની ભાષા (B) સાંઘની ભાષા (C) કે્ષત્રીય (D) બધા ક્વકલ્પો સાિા છ.ે Ans: D 

(585)  હાલમાાં બાંધારણમાાં કુલ કેટલી મુળભુત ફરજો છ ે?  

(A) 15 (B) 11 (C) 12 (D) 10 Ans: B 

(586)  ભારત સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્ રીય ક્િહ્નનો સ્વીકાર લયારે કરવામાાં આવયો ?  

(A) ૨૬ જાન્યુઆરી ૧૯૫૪ (B) ૨૬ જાન્યુઆરી ૧૯૫૧ (C) ૨૬ જાન્યુઆરી ૧૯૫૦ (D) ૨૬ જાન્યુઆરી ૧૯૫૩ Ans: C 

(587)  મુળભુત ફરજોને આપણા બાંધારણમાાં કયા વડાપ્રધાનના સમયમાાં જોડવામાાં આવેલ હતી ?  

(A) ઇન્દીરા ગાાંધી (B) મોરારજી દેસાઈ (C) મનમોહનક્સાંહ (D) જવાહરલાલ નહેરુ Ans: A 
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(588)  બાંધારણના લયાાં ભાગમાાં “સાંઘીય કારોબારી”ની વયાખ્યા છ ે?  

(A) ભાગ-૨૦ (B) ભાગ-૧૫ (C) ભાગ-૧ (D) ભાગ-૫ Ans: D 

(589)  રક્શયામાાં ક્ાાંક્ત કયારે થઇ હતી ?  

(A) 1918 (B) 1915 (C) 1914 (D) 1917 Ans: D 

(590)  જો ભારત સાંઘમાાં નવા રાજ્યનુાં સજ યન કરવુાં હોય તો કઈ અનુસૂિીમાાં સુધારો થાય ?  

(A) પ્રથમ અનુસૂિી (B) િોથી અનુસૂિી (C) ત્રીજી અનુસૂિી (D) બીજી અનુસૂિી Ans: A 

(591)  રાજ્યના બધા વહીવટી કાયો કોના નામે થાય છ ે?  

(A) રાજ્યપાલ (B) ક્વધાનમાંડળ (C) વડાપ્રધાન (D) ક્વધાનસભા Ans: A 

(592)  ભારતના બાંધારણની પ્રસ્તાવના(આમુખ) કોણે રજુ કરેલ ?  

(A) બાબા સાહેબે (B) સરદાર પટલેે (C) કે.એમ.મુનશીએ (D) પાંકડત નહેરુએ Ans: D 

(593)  લયાાં બાંધારણીય સુધારા દ્વારા ભારતના બાંધારણમાાં ૯ મી અનુસૂિી જોડવામાાં આવી ?  

(A) પ્રથમ બાંધારણીય સુધારો, ૧૯૫૪ 
(B) પ્રથમ બાંધારણીય સુધારો, ૧૯૫૨ 
(C) પ્રથમ બાંધારણીય સુધારો, ૧૯૫૩ 
(D) પ્રથમ બાંધારણીય સુધારો, ૧૯૫૧ 

Ans: D 

(594)  લયાાં ભાગમાાં રાજ્યની કારોબારી ક્વશે વણયન છ ે?  

(A) ભાગ-૨૦ (B) ભાગ-૯ (C) ભાગ-૧૯ (D) ભાગ-૬ Ans: D 

(595)  સાંઘની રાજ્યભાષાનુાં વણયન કયા અનુછછદેમાાં છ ે?  

(A) 343 (B) 333 (C) 323 (D) 340 Ans: A 

(596)  ભારતમાાં કયા પ્રકારનો સમાજવાદ છ ે?  

(A) સામ્યવાદી સમાજવાદ (B) એકપણ પ્રકારનો નકહ (C) લોકતાાંક્ત્રક સમાજવાદ (D) રાજ્યાશ્રીત સમાજવાદ Ans: C 

(597)  નીિેનામાાંથી કોણ લઘુમતીઓ અને કમજોર વગોની રક્ષા કરે છ ે?  

(A) નીક્ત-ક્નદેશ તત્વો (B) મુળભુત ફરજો (C) વડાપ્રધાન (D) મુળભુત અક્ધકારો Ans: D 

(598)  “સત્યમેવ જયત”ે ની લીપી કઈ છ ે?  

(A) િાહ્મી (B) દેવનાગરી (C) ગુજરાતી (D) કહન્દી Ans: B 

(599)  કોઈપણ વયક્લત કઈ શરતો પ્રમાણે તે નાગકરક બની શકે છ ે?  

(A) બધા ક્વકલ્પ સાિા છ.ે 
(B) જન્મના આધાર પર 

(C) વાંશાનુગત આધાર પર 
(D) ભારત દ્વારા કોઈ ક્ષેત્રને અપનાવવાથી નાગરીક બને 

Ans: A 
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(600)  સમાજવાદી શબ્દ પ્રસ્તાવના(આમુખ)માાં કયારે જોડવામાાં આવયો ?  

(A) 1976માાં (B) 1973માાં (C) 1970માાં (D) 1977માાં Ans: A 
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