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(701)  રાષ્ટ્ રપક્ત .................. સનેાની પાાંખના બાંધારણીય તેમજ સવોચ્ચ વડા છ.ે 

(A) એક (B) ત્રણેય (C) આપેલ એક પણ નહી (D) બે Ans: B 

(702)  ૬ થી ૧૪ વર્ષના બાળકોને ક્વનામુલ્યે ક્િક્ષણ મેળવવાનો અક્ધકાર બાંધારણના કયા અનુચ્છદેમાાં છ?ે  

(A) અનુચ્છદે-૨૫ (B) અનુચ્છદે-૨૯ (C) અનુચ્છદે-૨૦ (D) અનુચ્છદે ૨૧(અ) Ans: D 

(703)  “જન ગણ મન” રાષ્ટ્ રગાન કેટલા પદનુાં છ ે?  

(A) ૫ (B) ૪ (C) ૬ (D) ૮ Ans: A 

(704)  રાષ્ટ્ રપતી પછી બીજૂ સ્થાન ................... ધરાવે છ.ે  

(A) ઉપરાષ્ટ્ રપતી (B) વડાપ્રધાન (C) નાણામાંત્રી (D) રાજ્યપાલ Ans: A 

(705)  સામાન્ય રીતે રાષ્ટ્ રપક્તનો કાયષકાળ .................. નો હોય છ.ે  

(A) ૧૫ વર્ષ (B) ૫ વર્ષ (C) ૧૦ વર્ષ (D) ૬ વર્ષ Ans: B 

(706)  િાકા યુગના આધારે .................................................. થી ગ્રેગોરીયન કેલેન્ડર સાથે રાષ્ટ્ રીય કેલેન્ડરન ે
ક્નમ્નક્લક્ખત સત્તાવાર કારણોસર સ્વીકૃત કરવામાાં આવયુાં હતુાં. 

 

(A) 22મી માચષ 1954 (B) 22મી માચષ 1958 (C) 22મી માચષ 1959 (D) 22મી માચષ 1957 Ans: D 

(707)  ભારતનુાં રાષ્ટ્ રીય પ્રાણી .................... છ.ે જનેુાં લેટીન નામ “પેન્થરા ટાઈગ્રીસ લીનાયસ” છ.ે  

(A) મગર (B) ક્સાંહ (C) વાઘ (D) ક્ચતો Ans: C 

(708)  ભારતીય બાંધારણના .............. બાંધારણીય સુધારા સુધારા દ્વારા ઈ.સ.1992માાં રાષ્ટ્ રપક્તના ચુાંટણી મડાંળમા 

દેલ્હી અને પૂદુચેરી ક્વધાનસભાઓનો પણ સમાવેિ કરી લેવામાાં આવયો છ.ે 
 

(A) 70 (B) 170 (C) 20 (D) 270 Ans: A 

(709)  રાષ્ટ્ રધ્વજમાાં ............................. રાંગ સત્ય અને િાાંક્તનો પ્રક્તક છ,ે જ ેદિાષવે છ ેકે ભારતના લોકો સત્યપે્રમી 
અને િાાંક્તનો સાંદેિ આપનારા છ.ે 

 

(A) વચ્ચેનો સફેદ (B) કેસરી (C) લીલો (D) પીળો Ans: A 

(710)  .............................. : માંત્રી પરર્દની ક્નમણુક  

(A) અનુચ્છદે 77 (B) અનુચ્છદે 78 (C) અનુચ્છદે 175 (D) અનુચ્છદે 75 Ans: D 

(711)  આપણા રાષ્ટ્ રધ્વજની લાંબાઈ અને પહોળાઈનુાં પ્રમાણ જણાવો.  

(A) ૩:૩ (B) ૩:૨ (C) ૩:૬ (D) ૩:૪ Ans: B 

(712)  રાષ્ટ્ રધ્વજમાાં અિોક ચક્રને જગ્યાએ પહેલાાં ................. હતો.  

(A) ક્સાંહ (B) રેટીયો (C) આપેલ એક પણ નહી (D) ક્ચતો Ans: B 

(713)  રાષ્ટ્ રપક્ત ............ સેનાઓના વડાઓની ક્નમણુક કરે છ.ે  

(A) એક (B) બે (C) ત્રણેય (D) આપેલ એક પણ નહી Ans: C 
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(714)  રાષ્ટ્ રગાન ઈ.સ.1912 માાં “તત્વબોક્ધની” પક્ત્રકામાાં “................................................” ક્િર્ષક સાથે રજુ થઇ 
હતી. 

 

(A) ભાગ્ય ક્વધાતા (B) ભારત ક્વચાર (C) ભારત ભાગ્ય (D) ભારત ભાગ્ય ક્વધાતા Ans: D 

(715)  બાંધારણના કયા સુધારાથી નાગરરકની મૂળભૂત ફરજો બાંધારણમાાં ઉમેરવામાાં આવી?  

(A) ૪૧-મા (B) ૪૨-મા (C) ૪૪-મા (D) ૪૩-મા Ans: B 

(716)  અનચુ્છદે ૮૦ : ...........................  

(A) ક્વધાનસભાની રચના (B) લોકસભાની રચના (C) સાંસદની રચના (D) રાજ્યસભાની રચના Ans: D 

(717)  સસાંદની બેઠક બોલાવવાની, સ્થક્ગત કરવાની તથા લોકસભાનુાં ક્વસજ ષન કરવાની સતા, સસાંદના બાંને ગૃહોની 
સયુાંકત બેઠક બોલાવવાની સતા કોને હોય છ ે? 

 

(A) સુપ્રીમકોટનેા મુખ્ય ન્યાયધીિ 
(B) રાષ્ટ્ રપક્ત 

(C) વડાપ્રધાન 
(D) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત 

Ans: B 

(718)  ....................... : રાષ્ટ્ રપક્ત ચુાંટણી.  

(A) અનુચ્છદે 59 (B) અનુચ્છદે 52 (C) અનુચ્છદે 54 (D) અનુચ્છદે 53 Ans: C 

(719)  .................... અનુાંસાર રાષ્ટ્ રપક્તને ક્વિેર્ાક્ધકાર આપવામાાં આવયો છ.ે  

(A) અનુચ્છદે ૩૬૫ (B) અનુચ્છદે ૩૬૭ (C) અનુચ્છદે ૩૬૧ (D) અનુચ્છદે ૩૬૨ Ans: C 

(720)  રાષ્ટ્ રગીત ગાવાનો સમય ..................... સકેાંડનો છ.ે  

(A) 62 (B) 64 (C) 60 (D) 65 Ans: D 

(721)  મુાંડક ઉપક્નર્દ પરના િબ્દો સત્યમેવ જયતે જનેો અથષ થાય છ ેકે ‘................................’,તેઓને રાષ્ટ્ રીય 
ક્ચહ્નમાાં નીચે દેવનગરી સ્ક્રીપ્ટમાાં લખવામાાં આવયા છ.ે 

 

(A) સત્ય હમેિા ખોટાથી આગળ રહે છ ે

(B) સત્ય એકલુાં હોય તો પણ ક્વજય ના પામે. 
(C) સત્ય હમેિા આગળ રહે છ ે
(D) સત્ય એકલુાં હોય તો પણ ક્વજય પામે છ ે

Ans: D 

(722)  ............................... સવોચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયધીિ અને અન્ય ન્યાયધીિની ક્નમણુક કરે છ.ે  

(A) સુપ્રીમકોટનેા મુખ્ય ન્યાયધીિ 
(B) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત 

(C) રાષ્ટ્ રપક્ત 
(D) વડાપ્રધાન 

Ans: C 
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(723)  ભારતમાાં સાંસદીય િાસન પદ્ધક્ત ભારતના બાંધારણમાાં .................... લેવામાાં આવેલ છ.ે  

(A) આયલેન્ડમાાંથી (B) રક્િયામાાંથી (C) ચીનમાાંથી (D) બ્રીટનમાાંથી Ans: D 

(724)  ભારતીય રાષ્ટ્ રીય પીણુાં .................... છ.ે  

(A) આપેલ એક પણ નહી (B) સરબત (C) ચા (D) કોફી Ans: C 

(725)  UPSCના ચેરમેન અને CAGની ક્નમણુક કોણ કરે છ ે?  

(A) વડાપ્રધાન 

(B) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત 
(C) સુપ્રીમકોટનેા મખુ્ય ન્યાયધીિ 
(D) રાષ્ટ્ રપક્ત 

Ans: D 

(726)  ............................ અનુાંસાર રાષ્ટ્ રપક્તને એવો ક્વશ્વાસ થઈ જાય કે, ભારત ગાંભીર નાણાકીય કટોકટીમાાં છ ે
ત્યારે, રાષ્ટ્ રપક્ત નાણાકીય કટોકટી જાહેર કરે છ ે. 

 

(A) અનુચ્છદે ૩૬૬ (B) અનુચ્છદે ૩૬૭ (C) અનુચ્છદે ૩૬૧ (D) અનુચ્છદે ૩૬૦ Ans: D 

(727)  માંત્રી પરીર્દની બેઠકની અધ્યક્ષતા કોણ કરે છ ે?  

(A) ઉપરાષ્ટ્ રપતી (B) રાજ્યપાલ (C) નાણામાંત્રી (D) વડાપ્રધાન Ans: D 

(728)  ભારતીય રાષ્ટ્ રીય પાંચાાંગ તરીકે “...................” નો સ્વીકાર કરવામાાં આવયો છ.ે  

(A) િક સાંવત (B) અાંગ્રેજી કેલેન્ડર (C) જાપાની કેલેન્ડર (D) આપેલ એક પણ નહી. Ans: A 

(729)  વાઘની ઘટતી સાંખ્યાને કારણે “ ....................... ” િરુ કરીને રાષ્ટ્ રીય પ્રાણીનો દરજ્જો આપ્યો.  

(A) પ્રોજલેટ સુરક્ષા (B) પ્રોજલેટ બચાઓ (C) આપેલ એક પણ નહી (D) પ્રોજલેટ ટાઈગર Ans: D 

(730)  લોકસભામાાં િાાંતી જાળવવા સ્પીપીકર “................” ની મદદ લે છ.ે  

(A) સાજ ષન્ટ-એટ (B) મોનો એલટ (C) આઉટ ઓફ હાઉસ (D) સાજ ષન્ટ-એટ-આમ્સ Ans: D 

(731)  રાષ્ટ્ રગાન ........................................... માાં કાાંગ્રેસના ૨૭માાં કોલકાતા અક્ધવેિનમાાં પ્રથમવાર ગવાયુાં હતુાં.  

(A) 27 ડીસેમ્બર 1912 (B) 27 ડીસેમ્બર 1915 (C) 27 ડીસેમ્બર 1914 (D) 27 ડીસેમ્બર 1911 Ans: D 

(732)  ભારતીય કેલેન્ડર“ ................” કેલેન્ડર ને આભારી છ.ે  

(A) આપેલ એક પણ નહી (B) ચીની (C) ગ્રીગેરરયન (D) અમેરરકન Ans: C 

(733)  જ્યાાં સુધી રાષ્ટ્ રપક્તની ચુાંટણી ન થાય ત્યાાં સુધી ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત તેમનો પદભાર સાંભાળે છ ેઅને જો ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત 
ન હોય તો ............................... પદભાર સભાળે છ.ે (અનુચ્છદે ૬૨) 

 

(A) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત 
(B) રાષ્ટ્ રપક્ત 

(C) સુપ્રીમકોટનેા મખુ્ય ન્યાયધીિ 
(D) વડાપ્રધાન 

Ans: C 
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(734)  કોઈ પણ ખરડો ................... સહી વગર કાયદો બનતો નથી.  

(A) વડાપ્રધાન 
(B) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત 
(C) સુપ્રીમકોટનેા મખુ્ય ન્યાયધીિ 
(D) રાષ્ટ્ રપક્તની 

Ans: D 

(735)  કોઈ દેિ સામે યુદ્ધ જાહેર કરવુાં કે સ્થક્ગત કરવુાં એ સતા ......................... પાસે છ.ે (માંત્રીમાંડળની ભલામણથી)  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત 
(B) સુપ્રીમકોટનેા મુખ્ય ન્યાયધીિ 
(C) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત 
(D) વડાપ્રધાન 

Ans: A 

(736)  ભારત સરકારના કાયદા ક્વર્યક સૌપ્રથમ ક્અધકારી કોણ છ ે?  

(A) રાજ્યપાલ (B) એટની જનરલ (C) એડવોકેટ જનરલ (D) વડાપ્રધાન Ans: B 

(737)  “વાંદેમાતરમ્” ના રક્ચયતા કોણ છ ે?  

(A) ભુલાભાઈ (B) રવીન્રનાથ ટાગોર (C) બાંરકમચાંર ચટેરજી (D) હરીલાલ દેિાલ Ans: C 

(738)  ભારતીય રાષ્ટ્ રીય મીઠાઈ ............................ છ.ે  

(A) ગાાંઠીયા (B) જલેબી (C) બરફી (D) પેંડા Ans: B 

(739)  રાષ્ટ્ રગાન ગાવાનો સમય ....... સેકાંડનો છ,ે રાષ્ટ્ રગાનમાાં ..... પદ આવેલા છ,ે તેનુાં પ્રથમ પદ અને છલે્ુાં પદ જ 

ગવાય છ,ે જનેી અવધી ..........સકેાંડ ની છ.ે 
 

(A) ૩૨,૫,૨૦ (B) ૫૨,૫,૨૦ (C) ૫૨,૫,૨૧ (D) ૫૨,૫,૨ Ans: B 

(740)  આઝાદી બાદ રાષ્ટ્ રધ્વજની ડીઝાઇન માટ ે“...............................” ની રચના કરવામાાં આવી, તેના અધ્યક્ષ 
“જ.ેબી.કૃપલાણી” હતા. 

 

(A) ધ્વજ સક્મક્ત (B) પ્રારૂપ સક્મક્ત (C) ઝાંડા સક્મક્ત (D) નાણાકીય સક્મક્ત Ans: C 

(741)  કેન્ર સરકાર દ્વારા 22 ઓલટોમ્બર 2010 ના રોજ ..................... રાષ્ટ્ રીય ક્વરાસત પિુ તરીકે જાહેર કરાયો છ.ે  

(A) હાથીને (B) વાઘને (C) વરુને (D) ક્ચતાન ે Ans: A 

(742)  ....................મુજબ રાષ્ટ્ રપતી ક્વધેયકોને સાંસદમાાં પુન : ક્વચારણા માટ ેમોકલી આપે છ ેપરાંતુ સસાંદ દ્વારા જો તે 
ક્વધેયક કોઈ પણ પ્રકારના સુધારા વગર પુન : પસાર થાય તો રાષ્ટ્ રપતી તેને માંજૂરી આપવા બાંધાયેલો છ.ે 

 

(A) અક્વશ્વાસ વીટો (B) ક્નલાંબનકારી વીટો (C) પોકેટ વીટો (D) આપેલ એક પણ નહી Ans: B 

(743)  ....................... મુજબ રાષ્ટ્ રપક્ત ક્વધેયકને માંજૂરી આપે છ ેઅથવા માંજૂરી આપતો નથી અથવા માંજૂરી રોકી 

રાખે છ.ે 
 

(A) પોકેટ વીટો (B) અત્યાાંક્તક વીટો (C) ક્વસક્જ ષત વીટો (D) આપેલ એક પણ નહી Ans: B 
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(744)  રાષ્ટ્ રપક્ત દેિના ..................... છ.ે  

(A) બાંધારણીય વડા (B) વહીવટી વડા (C) આપેલ એક પણ નહી (D) સરકારના વડા Ans: A 

(745)  આઝાદી બાદ રાષ્ટ્ રધ્વજની ડીઝાઇન “.............................” રારા તૈયાર કરી હતી.  

(A) હરરહર ભટ્ટ (B) દુલાભાઈ (C) પીંગલી વેંકૈયા (D) આપેલ એક પણ નહી Ans: C 

(746)  લોકસભાની બેઠક માટ ેકુલ સદસ્યના .................. સભ્યો કોરમ માટ ેહાજર હોવા જોઈએ.  

(A) ૧/૧૦ (B) ૧/૧૪ (C) ૧/૧૯ (D) ૧/૧૧ Ans: A 

(747)  રાષ્ટ્ રપક્ત કોની સમક્ષ પોતાની ફરજના િપથ ગ્રહણ કરે છ?ે  

(A) સુપ્રીમ કોટષના મખુ્ય ન્યાયમૂક્તષ સમક્ષ 
(B) વડાપ્રધાન 
(C) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત 
(D) આપેલ એક પણ નહી 

Ans: A 

(748)  રાષ્ટ્ રધ્વજનો સ્વીકાર ................... ના રદવસે થયો.  

(A) 22 જુલાઈ 1940 (B) 22 જુલાઈ 1948 (C) 22 જુલાઈ 1946 (D) 22 જુલાઈ 1947 Ans: D 

(749)  અનુચ્છદે 64 : ઉપરાષ્ટ્ રપતી ........................... હોદ્દાની રૂએ સભાક્પત પણ છ.ે  

(A) નાણામાંત્રી (B) રાજ્યપાલ (C) લોકસભાના (D) રાજ્યસભાના Ans: D 

(750)  ભારતીય “.............................” મુજબ રાષ્ટ્ રીય પક્ષી -- મોર (પાવો ક્રીસ્ટટેસ) ને સાંપૂણષ રક્ષણ પ્રાપ્ત થયેલ છ.ે  

(A) વન્ય સુરક્ષા અક્ધક્નયમ-1975 

(B) વન્ય સુરક્ષા અક્ધક્નયમ-1971 
(C) વન્ય સુરક્ષા અક્ધક્નયમ-1979 
(D) વન્ય સુરક્ષા અક્ધક્નયમ-1972 

Ans: D 

(751)  અનુચ્છદે ૮૧ : ...........................  

(A) ક્વધાનસભાની રચના (B) લોકસભાની રચના (C) સાંસદની રચના (D) રાજ્યસભાની રચના Ans: B 

(752)  ભારતનુાં રાષ્ટ્ રીય જળચર “..............” જીવ છ.ે  

(A) િાકષ (B) ડોક્લ્ફન (C) આપેલ એક પણ નહી (D) વુલ્ફ Ans: B 

(753)  .............................. ના રોજ સ્વીકૃત કરાયેલા રાજ્ય ક્ચહ્નમાાં,માત્ર ત્રણ ક્સાંહો રશ્યમાન છ,ેચોથો ક્સાંહ 
અવલોકનમાાં દેખાતો નથી. 

 

(A) 26મી જાન્યુઆરી 1952 
(B) 26મી જાન્યુઆરી 1950 

(C) 26મી જાન્યુઆરી 1951 
(D) 26મી જાન્યુઆરી 1954 

Ans: B 
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(754)  બાંધારણનો .............................. મુજબ રાષ્ટ્ રધ્વજ ફરકાવવો દરેક નાગરરકની ફરજ છ,ે પરાંતુ તેનુાં સન્માન 
જળવાવુાં જોઈએ . 

 

(A) અનુચ્છદે-219 ( 1 ) (B) અનુચ્છદે-129 ( 1 ) (C) અનુચ્છદે-11 ( 1 ) (D) અનુચ્છદે-19 ( 1 ) Ans: D 

(755)  ................................... ને ભારતનુાં રાષ્ટ્ રગીત કહેવામાાં આવે છ.ે  

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

(756)  રાજ્યસભાની બેઠક વર્ષમાાં ઓછામાાં ઓછી ......................... વખત બોલાવાય છ.ે  

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

(757)  .................... : ભારતના ઉપરાષ્ટ્ રપતી પદ માટનેી જોગવાઈ.  

(A) અનુચ્છદે 78 (B) અનુચ્છદે 79 (C) અનુચ્છદે 76 (D) અનુચ્છદે 63 Ans: D 

(758)  રાજ્યસભાની કોરમ માટ ેઓછામાાં ઓછા ..................... સભ્યોની હાજરી જરૂરી છ.ે  

(A) 25 (B) 28 (C) 26 (D) 27 Ans: A 

(759)  ................................ ના રોજ ભારતનુાં રાષ્ટ્ રીય જળચર-ડોક્લ્ફન જાહેર કરવામાાં આવયો હતો.  

(A) 5 ઓલટોમ્બર 2006 (B) 5 ઓલટોમ્બર 2009 (C) 5 ઓલટોમ્બર 2008 (D) 5 ઓલટોમ્બર 2007 Ans: B 

(760)  રાષ્ટ્ રધ્વજમાાં ................................... ક્વશ્વાસ, હરરયાળી અને સમૃદ્ધી બતાવે છ.ે જ ેદિાષવે છ ેકે આપણો દેિ 
ખેતીથી સમૃધ્ધ છ ેઅને ક્વશ્વાસ એ આપણુ ઘરેણુ છ.ે 

 

(A) પીળો (B) લીલો રાંગ (C) કેસરી (D) સફેદ Ans: B 

(761)  .................... ખરડો રજુ કરતી વખતે રાષ્ટ્ રપક્તની માંજૂરી લેવી પડ ેછ.ે  

(A) આપેલ એક પણ નહી (B) અક્નયક્મત (C) નાણાકીય (D) રાજકીય Ans: C 

(762)  ......................... : ભારતના રાષ્ટ્ રપક્ત પદ માટની જોગવાઈ.  

(A) અનુચ્છદે 54 (B) અનુચ્છદે 51 (C) અનુચ્છદે 52 (D) અનુચ્છદે 53 Ans: C 

(763)  મેડમભીખાઈજી કામાએ 1907 માાં ................................... સ્તુતષગતષ િહેરમાાં આાંતરરાષ્ટ્ રીય સમાજવાદી 
પરરર્દમાાં રાષ્ટ્ રધ્વજ ફરકાવયો હતો. 

 

(A) આયલેન્ડના (B) અમેરરકાના (C) ચીનના (D) જમષનીના Ans: D 

(764)  રાષ્ટ્ રગાનની રચના “રવીન્રનાથ ટાગોરે” મૂળ ..................... ભાર્ામાાં કરી હતી  

(A) મરાઠી (B) બાંગાળી (C) તક્મલ (D) તેલુગ ુ Ans: B 

(765)  રાષ્ટ્ રપક્ત ભારતની .....................ના સાંરક્ષક છ.ે  

(A) આકક્સ્મકક્નક્ધ (B) સુરક્ષા ક્નક્ધ (C) નાણા ક્નક્ધ (D) રાજા ક્નક્ધ Ans: A 

(766)  “િક સાંવત” ની િરૂઆત ઈ.સ.78 માાં ...................... એ કરી હતી.  

(A) કક્નષ્ક રાજા (B) ભૂલા રાજા (C) હરરહર (D) આપેલ એક પણ નહી Ans: A 
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(767)  રાષ્ટ્ રગાનનો સ્વીકાર લયારે થયો ?  

(A) ૨૪ જાન્યુઆરી ૧૯૫૦ 
(B) ૨૪ જાન્યુઆરી ૧૯૫૧ 
(C) ૨૪ જાન્યુઆરી ૧૯૫૩ 
(D) ૨૪ જાન્યુઆરી ૧૯૫૨ 

Ans: A 

(768)  નાણાકીય ખરડો સૌપ્રથમ.....................રજુ થાય છ.ે  

(A) આપેલ એક પણ નહી (B) રાજ્યસભા (C) લોકસભામાાં (D) ક્વધાનસભા Ans: C 

(769)  રાષ્ટ્ રપક્તના ઉમેદવારને 15000 ડપોઝીટ ભરવી પડ ેછ.ે આ ચુાંટણીમા કોઈ ઉમદેવારને કુલ મતદાનના 
ઓછામાાં ઓછા ...................................... જટેલા મત ન મળે તો તેની ડપોઝીટ જપ્ત થાય છ.ે 

 

(A) 1/9 (B) 1/7 (C) 1/8 (D) 1/6 Ans: D 

(770)  રાષ્ટ્ રીય કટોકટીના સમયે લોકસભાનો મહતમ કાયષકાળ ............. જટેલો લાંબાવી િકાય છ.ે  

(A) 5 વર્ષ (B) 2 વર્ષ (C) 4 વર્ષ (D) 1 વર્ષ Ans: D 

(771)  ભારતનુાં રાષ્ટ્ રીય ફળ ................. છ ેઅને જનેુાં લેટીન નામ “મેન્ગીફેર ઈન્ડીકા” છ.ે  

(A) કેળુાં (B) કેરી (C) જામફળ (D) સાંતરુાં  Ans: B 

(772)  રાષ્ટ્ રધ્વજનુાં સન્માન જળવાય માટ ે“............................”ની રચના કરવામાાં આવી.  

(A) ભારતીય ધ્વજ સાંરહતા 2001 
(B) ભારતીય ધ્વજ સાંરહતા 2005 

(C) ભારતીય ધ્વજ સાંરહતા 2002 
(D) ભારતીય ધ્વજ સાંરહતા 2004 

Ans: C 

(773)  લોકસભાની બેઠકમાાં ક્નણાષયક મત આપવાની સતા ........................... છ.ે  

(A) મુખ્યમાંત્રીની (B) માંત્રીની (C) સાાંસદની (D) સ્પીકરની Ans: D 

(774)  અનુચ્છદે 79 : ...........................  

(A) સાંસદની રચના (B) રાજ્યસભાની રચના (C) ક્વધાનસભાની રચના (D) લોકસભાની રચના Ans: A 

(775)  દુક્નયામાાં 8 વાઘ ની પ્રજાક્ત જોવા મળે છ,ે જમેાાં ભારતમાાં જોવા મળતી પ્રજાતીનુાં નામ “..............................” 
છ.ે 

 

(A) રોયલ બેન્ગાલ ટાઈગર 
(B) રોયલરાજ બેન્ગાલ ટાઈગર 
(C) બેન્ગાલ ટાઈગર 

(D) રોયલ ગુજરાત ટાઈગર 

Ans: A 
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(776)  ભારતનુાં રાષ્ટ્ રીય પુષ્પ .................... છ ેઅને તેનુાં લેટીન નામ “નેલેમ્બો ન્યુસીપેરાગાત્તષન” છ.ે  

(A) કમળ (B) ચાંપો (C) મોગરો (D) ગુલાબ Ans: A 

(777)  વાંદેમાતરમ્ લયાાં પુસ્તકમાાંથી લેવાયુાં છ ે?  

(A) સુાંદર (B) કીતી (C) પૂરના દોર (D) આનાંદમઠ Ans: D 

(778)  .................... :એટની જનરલની ક્નમણુક  

(A) અનુચ્છદે 76 (B) અનુચ્છદે 75 (C) અનુચ્છદે 78 (D) અનુચ્છદે 79 Ans: A 

(779)  રાષ્ટ્ રપક્ત ભારતનો ................. નાગરીક છ.ે  

(A) ચોથા (B) પ્રથમ (C) ત્રીજા (D) બીજા Ans: B 

(780)  ....................મુજબ રાષ્ટ્ રપતી કોઈ પણ ક્વધેયકને ક્અક્નયમીત કાળ સુધી રોકી રાખે છ ેઅથવા ન માંજૂરી આપે 
છ ેન તેને નકારી કાઢ ેછ ેન તે ક્વધેયકને પુન : ક્વચારણા માટ ેમોકલી આપે છ.ે 

 

(A) અક્વશ્વાસ વીટો (B) આપેલ એક પણ નહી (C) પોકેટ વીટો (D) ક્નલાંબનકારી વીટો Ans: C 

(781)  ભારત સરકારનો કેસ કોણ લડ ેછ ે?  

(A) રાજ્યપાલ (B) વડાપ્રધાન (C) એડવોકેટ જનરલ (D) એટની જનરલ Ans: D 

(782)  કેન્રીય યુક્નવસીટીનો કુલપતી કોણ હોય છ ે?  

(A) ઉપરાષ્ટ્ રપતી (B) વડાપ્રધાન (C) રાજ્યપાલ (D) નાણામાંત્રી Ans: A 

(783)  ભારતની રાષ્ટ્ રીય રમત .................. છ.ે  

(A) રક્રકેટ (B) હોકી (C) ખો-ખો (D) કબ્બડી Ans: B 

(784)  31 ડીસેમ્બર 1929 ના રોજ જવાહરલાલ નેહરુએ ....................... નદીના રકનારે ભારતમાાં પ્રથમ રાષ્ટ્ રધ્વજ 
ફરકાવયો હતો. 

 

(A) ગાંગા (B) રાવી (C) સાબરમતી (D) યમુના Ans: B 

(785)  અનચુ્છદે 69 : રાષ્ટ્ રપતી .................... ને િપથ લેવડાવતા હોય છ.ે  

(A) ઉપરાષ્ટ્ રપતી (B) નાણામાંત્રી (C) રાજ્યપાલ (D) વડાપ્રધાન Ans: A 

(786)  લોકસભાનો કાયષકાળ સામાન્ય રીતે ................... વર્ષનો હોય છ.ે  

(A) 4 (B) 3 (C) 9 (D) 5 Ans: D 

(787)  રાજ્યસભાની રચના પ્રથમવાર ................... માાં કરી હતી.  

(A) 3 ઓકટોબર, 1952 (B) 3 ઓકટોબર, 1954 (C) 3 ઓકટોબર, 1951 (D) 3 ઓકટોબર, 1953 Ans: A 

(788)  રાષ્ટ્ રપતી માત્ર નામના જ વડા છ ેજયારે ...................... વાસ્તક્તવક વડા છ.ે  

(A) ઉપરાષ્ટ્ રપતી (B) રાજ્યપાલ (C) વડાપ્રધાન (D) નાણામાંત્રી Ans: C 
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(789)  બાંધારણના કયા અનુચ્છદેમાાં શ્રદ્ધા અનુસાર ઉપવાસ કરવાની સ્વતાંત્રતાનો ઉલ્ેખ છ?ે  

(A) અનુચ્છદે-૨૬ (B) અનુચ્છદે-૨૯ (C) અનુચ્છદે-૨૭ (D) અનુચ્છદે-૨૫ Ans: D 

(790)  “જન ગણ મન” રાષ્ટ્ રગાનનુાં કેટલામુાં પદ આપણે સ્વીકાયુું છ ે?  

(A) બીજુ ાં (B) પ્રથમ (C) ત્રીજુ ાં (D) પાાંચમુાં Ans: B 

(791)  નીક્ત આયોગના અધ્યક્ષ .....................  

(A) વડાપ્રધાન (B) નાણામાંત્રી (C) ઉપરાષ્ટ્ રપતી (D) રાજ્યપાલ Ans: A 

(792)  ભારતીય રાષ્ટ્ રધ્વજ માાં ....... રાંગો છ,ે જનેે “ક્ત્રરાંગો” પણ કહેવાય છ.ે  

(A) ૨ (B) ૪ (C) ૩ (D) ૭ Ans: C 

(793)  જીવન જીવવાની સ્વતાંત્રતાનો અક્ધકાર બાંધારણના કયા અનુચ્છદેમાાં સમાક્વષ્ટ્ છ?ે  

(A) અનુચ્છદે-૨૧ (B) અનુચ્છદે-૨૪ (C) અનુચ્છદે-૨૫ (D) અનુચ્છદે-૨૮ Ans: A 

(794)  ભારત સરકારના તમામ કારોબારી કાયષ ........................... નામે ચાલે છ.ે  

(A) વડાપ્રધાન 
(B) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત 
(C) સુપ્રીમકોટનેા મખુ્ય ન્યાયધીિ 
(D) રાષ્ટ્ રપક્ત 

Ans: D 

(795)  ઉપરનો ...................... િોયષ (િક્લત) અને ત્યાગનો સૂચક છ.ે જ ેભારતના િહીદોની િોયષતા અને ત્યાગને 
દિાષવે છ.ે 

 

(A) સફેદ (B) કેસરી રાંગ (C) લીલો (D) પીળો Ans: B 

(796)  સાંસદના સત્રનો આરાંભ “......................” થી થાય છ ેઅને સમાપન “...................” થી થાય છ.ે  

(A) રાષ્ટ્ રગાન,રાષ્ટ્ રગીત (B) રાષ્ટ્ રગીત,રાષ્ટ્ રગીત (C) રાષ્ટ્ રગાન,રાષ્ટ્ રગાન (D) રાષ્ટ્ રગીત,રાષ્ટ્ રગાન Ans: A 

(797)  “િક સાંવત” નો પહેલો મરહનો “ચૈત્ર” છ,ે જનેો પ્રથમ રદવસ 22 માચષ હોય છ.ે જો લીપ વર્ષ હોય તો તે રદવસ 
................... માચષ હોય છ.ે 

 

(A) 56 (B) 21 (C) 22 (D) 24 Ans: B 

(798)  સ્વતાંત્રતાનો અક્ધકાર બાંધારણના કયા અનુચ્છદે વચ્ચે સમાવાયેલ છ?ે  

(A) અનુચ્છદે ૧૯ થી ૨૨ (B) અનુચ્છદે ૧૧ થી ૨૨ (C) અનુચ્છદે ૧૯ થી ૨૩ (D) અનુચ્છદે ૧૯ થી ૨૫ Ans: A 

(799)  1973 સુધી ભારતનુાં રાષ્ટ્ રીય પ્રાણી .................. હતુાં.  

(A) ક્સાંહ (B) વાઘ (C) આપેલ એક પણ નહી (D) ક્ચતો Ans: A 

(800)  રાષ્ટ્ રક્ચહ્નની વચ્ચે પથ્થર કોતરીને ચક્ર બનાવાયુાં છ,ે જ ે....................... તરીકે ઓળખાય છ.ે  

(A) અિોક ચક્ર (B) ધમષચક્ર (C) ગોળો (D) િક્લત ચક્ર Ans: B 
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