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(601)  મૂળભૂત ફરજો લ્ાાં દેશના બાંધારણનો ક્વચાર છ ે? 

(A) આ્લેન્ડ (B) ્ુ.એસ.એ (C) ચીન (D) રક્શ્ા Ans: D 

(602)  ભારતી્ બાંધારણનો સ્વીકાર લ્ારે થ્ો ?  

(A) ૨૬ નવેમ્બર ૧૯૪૦ (B) ૨૬ નવેમ્બર ૧૯૪૫ (C) ૨૬ નવેમ્બર ૧૯૪૯ (D) ૨૬ નવેમ્બર ૧૯૪૭ Ans: C 

(603)  સ્વતાંત્ર ભારતના સવોચ્ચ ન્્ા્ાલ્ના સૌપ્રથમ મુખ્્ ન્્ા્ાધીશ કોણ હતા ?  

(A) હરીલાલ કાણી્ા (B) સરદાર પટલે (C) ગાાંધીજી (D) ભગતલાલ Ans: A 

(604)  ભારતના બાંધારણમાાં મૂળભૂત અક્ધકારો કેટલા છ ે?  

(A) ૪ (B) ૫ (C) ૬ (D) ૨ Ans: C 

(605)  “રાષ્ટ્ રપક્તની ચુાંટણી સાંબધી પ્રકક્ા” એ લ્ાાં દેશના બાંધારણમાાંથી લેવામાાં આવેલે છ ે?  

(A) આ્રલેન્ડ (B) અમેકરકા (C) ક્િટન (D) રક્શ્ા Ans: A 

(606)  રાજ્્સભાના 250 સભ્્ો એક સાથે નહી પરાં તુ જુદા જુદા અાંતરાલમાાં .......... વર્ષની અવક્ધ સુધી સેવા આપે 

છ.ે 
 

(A) ૨ (B) ૬ (C) ૧૨ (D) ૪ Ans: B 

(607)  ભારતના બાંધારણના લ્ાાં અનુચ્છદેમાાં “રાજભાર્ા”ની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) અનુચ્છદે ૩૪૫ (B) અનુચ્છદે ૩૪૩ (C) અનુચ્છદે ૩૪૪ (D) અનુચ્છદે ૩૪૭ Ans: B 

(608)  રાષ્ટ્ રક્ચહ્નમાાં લ્ાાં બે પશુઓ જોવા મળે છ ે?  

(A) આખલો ડાબી બાજુ ઘોડો જમણી બાજુ 
(B) આપેલ એક પણ નહી 

(C) આખલો જમણી બાજુ ઘોડો ડાબી બાજુ 

(D) આખલો ડાબી બાજુ ઘોડો ડાબી બાજુ 

Ans: C 

(609)  ભારતના બાંધારણના લ્ાાં ભાગમાાં કેન્રશાક્સત પ્રદેશોના વહીવટ અાંગેની જોગવાઈ છ ે?  

(A) ભાગ - ૮ (B) ભાગ - ૯ (C) ભાગ - ૧૦ (D) ભાગ - ૮૦ Ans: A 

(610)  ભારતના સૌપ્રથમ મકહલા મુખ્્માંત્રી કોણ હતા ?  

(A) લીલા ભટ્ટ 

(B) સકરતા 

(C) સુચેતા કૃપલાણી (ઉતર પ્રદેશ) 
(D) કકરણ બેદી 

Ans: C 

(611)  ભારતના બાંધારણના પ્રસ્તાવનામાાં સૌપ્રથમ વાર લ્ારે સુધારો કરવામાાં આવ્્ો ?  

(A) ૧૯૭૭ (B) ૧૯૭૬ (C) ૧૯૭૮ (D) ૧૯૭૯ Ans: B 
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(612)  રાજ્્ સરકારનો વડો કોણ હો્ છ ે?  

(A) મુખ્્માંત્રી (B) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત (C) રાજ્્પાલ (D) વડાપ્રધાન Ans: A 

(613)  ભારતની સાંપ્રભુતા કોનામાાં સમા્ેલી છ ે?  

(A) ભારતની જનતામાાં (B) રાજ્્ સરકારમાાં (C) રાજ્્પાલમાાં (D) કેન્ર સરકારમાાં Ans: A 

(614)  ભારતના બાંધારણના લ્ાાં અનુચ્છદેમાાં રાજ્્પાલને વીટો પાવર આપવામાાં આવ્્ો છ ે?  

(A) અનુચ્છદે - ૨૦૦ (B) અનુચ્છદે - ૨૦૫ (C) અનુચ્છદે - ૨૦૧ (D) અનુચ્છદે - ૨૦૪ Ans: A 

(615)  “કા્દા સમક્ષ સમાનતા” એ ક્સધધાાંત લ્ાાં દેશના બાંધારણમાાંથી લેવામાાં આવ્્ો છ ે?  

(A) અમેકરકા (B) ક્િટન (C) આ્રલેન્ડ (D) રક્શ્ા Ans: B 

(616)  ભારતના બાંધારણના લ્ાાં અનુચ્છદેમાાં ભારતમાાં એક સવોચ્ચ ન્્ા્ાલ્ની જોગવાઈ છ ે?  

(A) અનુચ્છદે - ૧૨૫ (B) અનુચ્છદે - ૧૨૮ (C) અનુચ્છદે - ૧૨૬ (D) અનુચ્છદે - ૧૨૪ Ans: D 

(617)  ભારતમાાં લ્ાાં પ્રકારની ન્્ા્પ્રણાલી જોવા મળે છ ે?  

(A) આધાકરત (B) પરતાંત્ર (C) આપેલ એક પણ નહી (D) એકીકૃત ન્્ા્પ્રણાલી Ans: D 

(618)  મુખ્્માંત્રીની ક્નમણુક કોણ કરે છ ે?  

(A) રાજ્્પાલ (B) વડાપ્રધાન (C) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત (D) રાજ્્ના મુખ્્ન્્ા્મૂક્તષ Ans: A 

(619)  બાંધારણની કઈ અનુસૂચીમાાં અસમ, મેઘાલ્, ક્ત્રપુરા અને ક્મઝોરમના જનજાતી્ ક્ષેત્રના વહીવટ માટ ેક્વશેર્ 
જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે? 

 

(A) અનુસૂચી - ૬ (B) અનુસૂચી - ૭ (C) અનુસૂચી - ૯ (D) અનુસૂચી - ૧૦ Ans: A 

(620)  રાજ્્પાલની ક્નમણુક કોણ કરે છ ે?  

(A) ક્વધાનસભા (B) વડાપ્રધાન (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) રાજ્્સભા Ans: C 

(621)  ભારતના બાંધારણના લ્ાાં ભાગમાાં રાજભાર્ા અાંગેની જોગવાઈ છ ે?  

(A) ભાગ-૧૮ (B) ભાગ-૮ (C) ભાગ-૧૭ (D) ભાગ-૧૬ Ans: C 

(622)  ભારતી્ લોકસભામાાં કુલ કેટલી બેઠકો છ ે?  

(A) ૫૪૬ (B) ૫૪૮ (C) ૫૪૭ (D) ૫૪૫ Ans: D 

(623)  નીક્તક્નદશષક ક્સધધાાંતોનો ક્વચાર લ્ાાં દેશના બાંધારણમાાંથી લીધો છ ે?  

(A) ચીન (B) આ્લેન્ડ (C) રક્શ્ા (D) ્ુ.એસ.એ Ans: B 

(624)  ક્વધાનસભાના સભ્્ બનવા માટ ેકેટલી ઉમર હોવી જોઈએ ?  

(A) ૫૮ (B) ૨૭ (C) ૨૫ (D) ૨૬ Ans: C 
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(625)  રાજ્્પાલની ક્નમણુક કેન્ર સરકાર દ્વારા આ પદ્ધક્ત લ્ાાં દેશમાાંથી લેવામાાં આવી છ ે?  

(A) જમષની (B) કેનાડા (C) ્ુ.એસ (D) અમેકરકા Ans: B 

(626)  ભારતના બાંધારણની પ્રસ્તાવનામાાં ભારતને લ્ાાં સ્વરૂપનુાં જાહેર કરવામાાં આવ્્ુાં ?  

(A) ક્નરાં કુશ (B) લોકશાહી પ્રજાસત્તાક (C) આપેલ એક પણ નહી (D) સમાજવાદી Ans: B 

(627)  રાજ્્સભાના સભ્્ બનવા માટ ેકેટલી ઉમર હોવી જોઈએ ?  

(A) ૩૨ (B) ૩૦ (C) ૨૫ (D) ૧૫ Ans: B 

(628)  ભારતના બાંધારણના લ્ાાં ભાગમાાં રાજ્્ની કારોબારી ક્વરે્ વણષન કરવામાાં આવ્્ુાં છ ે?  

(A) ભાગ ૮ (B) ભાગ ૭ (C) ભાગ ૬ (D) ભાગ ૧ Ans: C 

(629)  ................................... (નેલુમ્બો ન્્ુસીપેરા ગેટષન્) એ ભારતનુાં રાષ્ટ્ રી્ ફુલ છ.ે  

(A) સૂ ષ્મુખી (B) ગુલાબ (C) મોગરો (D) કમળ Ans: D 

(630)  ઉચ્ચ ન્્ા્ાલ્નો ન્્ા્ધીશ પોતાનુાં રાજીનામુાં કોને આપે છ ે?  

(A) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત (B) રાજ્્પાલ (C) ભારતના રાષ્ટ્ રપક્તને (D) વડાપ્રધાન Ans: C 

(631)  લ્ાાં ભાગમાાં “સવોચ્ચ ન્્ા્ાલ્” અાંગેની જોગવાઈ કરેલી છ ે?  

(A) ભાગ-૪ (B) ભાગ-૫૧ (C) ભાગ-૫ (D) ભાગ-૬ Ans: C 

(632)  ભારતના બાંધારણના લ્ાાં ભાગમાાં ઉચ્ચ ન્્ા્ાલ્ ક્વરે્ ચચાષ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) ભાગ-૧ (B) ભાગ-૬ (C) ભાગ-૭ (D) ભાગ-૪ Ans: B 

(633)  રાજ્્પાલનો કા ષ્કાળ .......... વર્ષનો હો્ છ ે?  

(A) ૫ (B) ૭ (C) ૬ (D) ૯ Ans: A 

(634)  મુખ્્માંત્રીની ક્નમણુક કોણ કરે છ ે?  

(A) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત (B) રાજ્્પાલ (C) મુખ્્માંત્રી (D) વડાપ્રધાન Ans: B 

(635)  નગરપાક્લકાઓ અને મહાનગરપાક્લકાઓ ક્વરે્ની કલમો બાંધારણના લ્ાાં પકરક્શષ્ટ્ ( અનુસૂચી ) માાં છ ે?  

(A) ૨ (B) ૧૨ (C) ૨૫ (D) ૧૫ Ans: B 

(636)  રાજ્્પાલને સોગાંદ કોણ લેવડાવે છ ે?  

(A) રાજ્્ના મુખ્્ન્્ા્મૂક્તષ 
(B) વડાપ્રધાન 

(C) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત 
(D) રાજ્્સભા 

Ans: A 

(637)  ભારતના રાષ્ટ્ રગાનની રચના કોણે કરેલી ?  

(A) આપેલ એક પણ નહી 

(B) દેવજીભાઈ 

(C) કવી રણછોડ 

(D) સ્વગષસ્થ કક્વ રક્વન્રનાથ ટાગોર 
Ans: D 
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(638)  મુખ્્માંત્રીને હોદ્દા અને ગુપ્તતાના શપત કોણ લેવડાવે છ ે?  

(A) મુખ્્માંત્રી (B) રાજ્્પાલ (C) વડાપ્રધાન (D) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત Ans: B 

(639)  રાષ્ટ્ રપક્ત કોની સલાહથી રાજ્્માાં રાજ્્પાલની ક્નમણુક કરે છ ે?  

(A) મુખ્્માંત્રી (B) રાષ્ટ્ રપક્ત (C) વડાપ્રધાન (D) રાજ્્પાલ Ans: C 

(640)  “ગણતાંત્ર” નો શો અથષ થા્ છ ે?  

(A) આપેલ એક પણ નહી 

(B) જ્્ાાં વાંશાનુગત શાસન હો્ 
(C) જ્્ાાં વાંશાનુગત શાસન નો હો્ 

(D) જ્્ાાં આક્મષ શાસન નો હો્ 

Ans: C 

(641)  ભારતી્ રાજ્્સભા કુલ કેટલા સભ્્ોની બનેલી છ ે?  

(A) ૨૫૩ (B) ૨૫૦ (C) ૨૫૦૧ (D) ૫૪૫ Ans: B 

(642)  “ભારતના બાંધારણના રક્ષક તરીકે સવોચ્ચ ન્્ા્ાલ્” એ ક્સધધાાંત લ્ાાં દેશમાાંથી લેવામાાં આવ્્ો ?  

(A) આ્રલેન્ડ (B) ક્િટન (C) અમેકરકા (D) જમષની Ans: C 

(643)  સાંસદના નીચલા ગૃહને શુાં કહે છ ે?  

(A) ક્વધાનપકરર્દ (B) ક્વધાનસભા (C) રાજ્્સભા (D) લોકસભા Ans: D 

(644)  બાંધારણ માન્્ ભાર્ાઓ કેટલી છ ે?  

(A) ૨૬ (B) ૨૨ (C) ૨૧ (D) ૨૫ Ans: B 

(645)  રાજ્્પાલ બનવા માટ ેઓછામાાં ઓછી ઉમર .........?  

(A) ૩૦ વર્ષ (B) ૨૫ વર્ષ (C) ૩૫ વર્ષ (D) ૪૫ વર્ષ Ans: C 

(646)  ............... એ ભારતની સૌથી મોટી અને રાષ્ટ્ રી્ નદી છે  

(A) ્મુના (B) તાપી (C) સાબરમતી (D) ગાંગા કે ગાંગેસ Ans: D 

(647)  બાંધારણની આઠમી અનુસૂચીમાાં બાંધારણ માન્્ કેટલી ભાર્ાઓ છ ે?  

(A) ૨૨ (B) ૨૪ (C) ૨૦૪ (D) ૨૧ Ans: A 

(648)  રાષ્ટ્ રી્ ધવજની રચના ................................ ના રોજ ભારતી્ સાંક્વધાન સભા દ્વારા સ્વીકૃત કરવામાાં આવી 
હતી. 

 

(A) 22મી જુલાઈ 1940 (B) 22મી જુલાઈ 1945 (C) 22મી જુલાઈ 1947 (D) 22મી જુલાઈ 1949 Ans: C 

(649)  બાંધારણની કઈ અનુસૂચીમાાં કેન્ર્ાદી, રાજ્્્ાદી અને સાં્ુલત ્ાદી નો ઉલ્લેખ કરેલો છ ે?  

(A) અનુસૂચી - ૬ (B) અનુસૂચી - ૭ (C) અનુસૂચી - ૮ (D) અનુસૂચી - ૬૧ Ans: B 
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(650)  દર બ ેવરે્, રાજ્્સભાના લગભગ ............... ની ચૂાંટણી એક સમ્ે કરવામાાં આવે છ ે( ક્નવૃત થા્ છ ે)   

(A) ૧/૪ (B) ૧/૫ (C) ૧/૬ (D) ૧/૩ Ans: D 

(651)  રાષ્ટ્ રક્ચહ્નમાાં કેટલા ક્સાંહો છ ે?  

(A) ૪ (B) ૬ (C) ૭ (D) ૫ Ans: A 

(652)  ભારતના બાંધારણમાાં લ્ાાં અનુચ્છદેમાાં રાજ્્ ની વ્્ાખ્્ા આપવામાાં આવી છ ે?  

(A) અનુચ્છદે - ૧૫૧ (B) અનુચ્છદે - ૧૫૩ (C) અનુચ્છદે - ૧૫૫ (D) અનુચ્છદે - ૧૫૨ Ans: D 

(653)  ભારતના બાંધારણના લ્ાાં અનુચ્છદેમાાં “રાજભાર્ા આ્ોગ”ની જોગવાઈ કરવામાાં આવી છ ે?  

(A) અનુચ્છદે ૩૪૩ (B) અનુચ્છદે ૩૪૦ (C) અનુચ્છદે - ૩૪૪ (D) અનુચ્છદે ૩૪૮ Ans: C 

(654)  ભારતના બાંધારણનુાં આમુખ કોણે તૈ્ાર ક્ુું ?  

(A) આપેલ એક પણ નહી (B) ડૉ. જવાહરલાલ નેહરુ (C) સરદાર પટલે (D) ગાાંધીજી Ans: B 

(655)  રાજ્્પાલની ક્નમણુક કોના દ્વારા થા્ છ ે?  

(A) વડાપ્રધાન (B) મુખ્્માંત્રી (C) એકપણ નહીં (D) રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: D 

(656)  બાંધારણની આત્મા .............?  

(A) ભાગ-૨માાં 

(B) બાંધારણની પ્રસ્તાવના (આમુખ) 
(C) ભાગ-૬માાં 

(D) ભાગ-૩માાં 

Ans: B 

(657)  “સાંસદના બાંને ગૃહોની બેઠકનો મુદો” એ લ્ાાં દેશના બાંધારણમાાંથી લેવામાાં આવેલે છ ે?  

(A) ઓસ્ટરકે્લ્ા (B) ક્િટન (C) આ્રલેન્ડ (D) એકપણ નહીં Ans: A 

(658)  “કટોકટીની જોગવાઈ” એ લ્ાાં દેશના બાંધારણમાાંથી લેવામાાં આવેલે છ ે?  

(A) આ્રલેન્ડ (B) અમેકરકા (C) ક્િટન (D) જમષની Ans: D 

(659)  બાંધારણની કઈ અનુસૂચીમાાં નગરપાક્લકાના ક્વર્્ોનો ઉલ્લેખ છ ે?  

(A) અનુસૂચી - ૧૬ (B) અનુસૂચી - ૧૨ (C) અનુસૂચી - ૬૪ (D) અનુસૂચી - ૬૩ Ans: B 

(660)  મૂળભૂત અક્ધકારો લ્ાાં દેશના બાંધારણનો ક્વચાર છ ે?  

(A) રક્શ્ા (B) ચીન (C) ્ુ.એસ.એ (D) આ્લેન્ડ Ans: C 

(661)  ભારતી્ ..................................... વૃક્ષ (ફા્કસ બેંગેલેન્સીસ) એ ભારતનુાં રાષ્ટ્ રી્ વ્રુક્ષ છ.ે  

(A) વડનુાં (B) કેરીનુાં (C) આપેલ એક પણ નહી (D) બાવળનુાં Ans: A 

(662)  રાષ્ટ્ રપક્ત દ્વારા ક્નમાતા બે સભ્્ો ( લોકસભામાાં ) કઈ જાક્તના હો્ છ ે?  

(A) બાાંગ્લાદેશી (B) એાંગ્લો ઇક્ન્ડ્ન (C) નેપાલી (D) આપેલ એક પણ નહી Ans: B 
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(663)  કોઈ રાજ્્ના ઉચ્ચ ન્્ા્ાલ્ના ન્્ા્ધીશને પગાર શામાાંથી અપા્ છ ે?  

(A) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત દ્વારા અપા્ છે 

(B) સાંબક્ધત રાજ્્ની સાંક્ચતક્નક્ધમાાંથી 
(C) મુખ્્માંત્રી ફાંડ માાંથી 

(D) વડાપ્રધાન દ્વારા અપા્ છ ે

Ans: B 

(664)  ભારતનુાં ક્ુાં ન્્ા્ાલ્ “નઝરી અદાલત” અથવા “અક્ભલેખ ન્્ા્ાલ્” પણ કહેવા્ છ ે?  

(A) આપેલ એક પણ નહી (B) સવોચ્ચ ન્્ા્ાલ્ (C) ઉચ્ચ ન્્ા્ાલ્ (D) કેન્ર સરકાર Ans: B 

(665)  ભારતી્ ........................... ( પેવો ક્રસ્ટટેસ <-- લેટીન નામ ) ભારતનુાં રાષ્ટ્ રી્ પક્ષી છ ે?  

(A) સુરખાબ (B) મોર (C) ચકલી (D) ઢલે Ans: B 

(666)  રાજ્્પાલ રાજ્્માાં કોનો પ્રક્તનીધી છ ે?  

(A) વડાપ્રધાનનો (B) કેન્રનો (C) મુખ્્માંત્રીનો (D) રાષ્ટ્ રપક્તનો Ans: D 

(667)  ભારતમાાં સવોચ્ચ ન્્ા્ાલ્ની સ્થાપના લ્ારે કરવામાાં આવી ?  

(A) ૨૮ જાન્્ુઆરી ૧૯૫૩ 

(B) ૨૮ જાન્્ુઆરી ૧૯૫૨ 

(C) ૨૮ જાન્્ુઆરી ૧૯૫૧ 
(D) ૨૮ જાન્્ુઆરી ૧૯૫૦ 

Ans: D 

(668)  નાણાાંકી્ કટોકટી કઈ કલમ નીચે દાખલ કરા્ છ ે?  

(A) કલમ ૩૬૩ (B) કલમ ૩૬૨ (C) કલમ ૩૬૦ (D) કલમ ૩૬૧ Ans: C 

(669)  લોકસભાની બેઠક માટ ેકુલ સભ્્ના કેટલા સભ્્ો કોરમ માટ ેહાજર હોવા જોઈએ ?  

(A) ૧/૧૪ (B) ૧/૩ (C) ૧/૧૦ (D) ૧/૧૧ Ans: C 

(670)  PIL (જનકહત ્ાક્ચકા) લ્ાાં દાખલ કરી શકા્ ?  

(A) સવોચ્ચ ન્્ા્ાલ્ 

(B) સવોચ્ચ અને ઉચ્ચ ન્્ા્ાલ્ બાંનેમાાં 

(C) ઉચ્ચ ન્્ા્ાલ્ 
(D) કેન્ર સરકારમાાં 

Ans: B 

(671)  “રાજ્્પાલ એવુાં પક્ષી છ ેજ ેસોનાના પાાંજરામાાં કેદ છ”ે આ ક્વધાન કોનુાં છ ે?  

(A) સરદાર પટલે (B) હરીલાલ કાની્ા (C) સરોજીની ના્ડુ (D) ગાાંધીજી Ans: C 

(672)  રાષ્ટ્ રપક્ત કઈ કલમ નીચે રાજ્્માાં સરકાર બરતરફ કરી શકે ?  

(A) ૩૫૬ (B) ૩૫૧ (C) ૩૫૭ (D) ૩૫૮ Ans: A 
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(673)  રાજ્્ની કારોબારી સત્તા કોનામાાં સમા્ેલી છ ે?  

(A) ક્વધાનસભા (B) લોકસભા (C) રાજ્્પાલ (D) વડાપ્રધાન Ans: C 

(674)  ક્વધાનપકરર્દના સભ્્ બનવા માટ ેકેટલી ઉમર હોવી જોઈએ ?  

(A) ૩૦ (B) ૪૦ (C) ૪૫ (D) ૨૫ Ans: A 

(675)  ભારતના લ્ાાં રાજ્્માાં સૌપ્રથમ મકહલા મુખ્્માંત્રી બની હતી ?  

(A) ગુજરાત (B) મહારાષ્ટ્ ર (C) ઉત્તર પ્રદેશ (D) મધ્ પ્રદેશ Ans: C 

(676)  ભારતમાાં સૌપ્રથમ ઉચ્ચ ન્્ા્ાલ્ની સ્થાપના લ્ાાં કરવામાાં આવી ?  

(A) મુાંબઇ (B) મુાંબઇ, ચેન્નઈ, કોલકાતા (C) કોલકાતા (D) ચેન્નઈ Ans: B 

(677)  .......................... એ અશોકના સ્તાંભ સારનાથ ક્સાંહ પરની એક રજૂઆત છ ે.  

(A) રાષ્ટ્ રી્ ક્ચહ્ન (B) રાષ્ટ્ રી્ દીપ (C) આપેલ એક પણ નહી (D) રાષ્ટ્ રી્ પાંખી Ans: A 

(678)  રાજ્્સભામાાં .......................... સભ્્ોની ક્નમણૂક રાષ્ટ્ રપક્ત દ્વારા કરવામાાં આવે છ ે.  

(A) ૪૫ (B) ૧૧ (C) ૧૨ (D) ૯ Ans: C 

(679)  રાજ્્ના નીચલા ગૃહને શુાં કહેવા્ છ ે?  

(A) રાજ્્સભા (B) લોકસભા (C) ક્વધાનસભા (D) ક્વધાનપકરર્દ Ans: C 

(680)  રાષ્ટ્ રપક્ત કટોકટી કઈ કલમ નીચે જાહેર કરી શકે ?  

(A) ૩૫૫ (B) ૩૫૬ (C) ૩૫૯ (D) ૩૬૦ Ans: D 

(681)  સવોચ્ચ ન્્ા્ાલ્ની બેઠક લ્ાાં છ ે?  

(A) ગોવા (B) કદલ્લી (C) કદવ (D) પૂદુચેરી Ans: B 

(682)  બાંધારણની માન્્ ભાર્ાઓની ્ાદી લ્ાાં પકરક્શષ્ટ્ (અનુસૂચી)માાં છ ે?  

(A) ૭ (B) ૮ (C) ૬ (D) ૯ Ans: B 

(683)  ભારતના બાંધારણના લ્ાાં અનુચ્છદેમાાં પ્રત્્ેક રાજ્્ માટ ેએક ઉચ્ચ ન્્ા્ાલ્ની જોગવાઈ છ ે?  

(A) અનુચ્છદે-૨૧૮ (B) અનુચ્છદે-૨૧૫ (C) અનુચ્છદે-૨૧૪ (D) અનુચ્છદે-૨૧૬ Ans: C 

(684)  રાજ્્પાલ પોતાનુાં રાજીનામુાં કોને આપે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્તને (B) ઉપરાષ્ટ્ રપક્તને (C) વડાપ્રધાનને (D) મુખ્્માંત્રીને Ans: A 

(685)  ૪૨માાં બાંધારણી્ સુધારા દ્વારા લ્ાાં શબ્દો ઉમેરવામાાં આવ્્ા ?  

(A) ક્નરાં કુશ 

(B) અખાંકડતતા 

(C) સમાજવાદી 
(D) સમાજવાદ, પાંથ ક્નરપેક્ષ, અખાંકડતતા 

Ans: D 
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(686)  સાંસદના ઉપલા ગૃહને શુાં કહે છ ે?  

(A) રાજ્્સભા (B) ક્વધાનપકરર્દ (C) લોકસભા (D) ક્વધાનસભા Ans: A 

(687)  રાજ્્ો અને કેન્રશાક્સત પ્રદેશોની ્ાદી લ્ાાં પકરક્શષ્ટ્ (અનુસૂચી)માાં છ ે?  

(A) ૬ (B) ૮ (C) ૧ (D) ૪ Ans: C 

(688)  લોકસભાના સભ્્ બનવા માટ ેકેટલી ઉમર હોવી જોઈએ ?  

(A) ૨૮ (B) ૨૩ (C) ૨૫ (D) ૨૪ Ans: C 

(689)  આમુખનો ક્વચાર લ્ાાં દેશના બાંધારણમાાંથી લીધો છ ે?  

(A) ચીન (B) ્ુ.એસ.એ (C) રક્શ્ા (D) આ્લેન્ડ Ans: B 

(690)  રાજ્્માાં રાષ્ટ્ રપક્ત શાસન કઈ કલમ (અનુચ્છદે) નીચે લાદી શકા્ ?  

(A) ૩૫૧ (B) ૩૫૦ (C) ૩૫૬ (D) ૩૫૭ Ans: C 

(691)  જમ્મ-ુકાશ્મીર રાજ્્ના રાજ્્પાલનો કા ષ્કાળ કેટલા વર્ષનો હો્ છ ે?  

(A) ૮ વર્ષ (B) ૭ વર્ષ (C) ૬ વર્ષ (D) ૫ વર્ષ Ans: D 

(692)  રાજ્્પાલ બનવા માટ ેકેટલી ઉમર હોવી જોઈએ ?  

(A) ૩૫ (B) ૪૫ (C) ૨૫ (D) ૩૭ Ans: A 

(693)  ................................... ને ભારતનુાં રાષ્ટ્ રગાન કહેવામાાં આવે છ.ે  

(A) ઝાંડા ઉચ્ચા રહે (B) વાંદે માતરમ (C) જન ગણ મન (D) ધવજવાંદન Ans: C 

(694)  ક્વધાનપકરર્દ કઈ કલમ (અનુચ્છદે) નીચે સ્થપા્ છ ે?  

(A) ૧૫૬ (B) ૧૭૮ (C) ૧૭૫ (D) ૧૬૮ Ans: D 

(695)  રાજ્્ના ઉપલા ગૃહને શુાં કહેવા્ છ ે?  

(A) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત (B) ક્વધાનપકરર્દ (C) આપેલ એક પણ નહી (D) રાજ્્સભા Ans: B 

(696)  ભારતના બાંધારણના લ્ાાં અનુચ્છદે મુજબ રાજ્્પાલને વટહુકમ બહાર પાડવાની સતા છ ે?  

(A) અનુચ્છદે - ૨૦૫ (B) અનુચ્છદે - ૨૧૩ (C) અનુચ્છદે - ૨૦૦ (D) અનુચ્છદે - ૨૦૪ Ans: B 

(697)  બાંધારણની કઈ અનુસૂચીમાાં “પક્ષપલટા ક્વરોધી કા્દા” ની જોગવાઈ છ ે?  

(A) અનુસૂચી - ૧૦ (B) અનુસૂચી - ૫ (C) અનુસૂચી - ૬ (D) અનુસૂચી - ૬૧ Ans: A 

(698)  લોકસભામાાં રાષ્ટ્ રપક્ત દ્વારા કેટલા સભ્્ોની ક્નમણુક થા્ છ ે?  

(A) ૪ (B) ૨ (C) ૧ (D) ૫ Ans: B 

(699)  ભારતના સૌ પ્રથમ મકહલા રાજ્્પાલ કોણ હતા ?  

(A) ગાાંધીજી (B) સરદાર પટલે (C) હરીલાલ કાની્ા (D) સરોજીની ના્ડુ Ans: D 
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(700)  રાજ્્પાલ રાજ્્ ક્વધાનસભામાાં કેટલા એન્ગલો ઇક્ન્ડ્ન સભ્્ોની ક્નમણુક કરી શકે છ ે?  

(A) ૧ (B) ૩ (C) ૨ (D) ૪ Ans: A 
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