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(801)  UPSC ના પ્રથમ ભારતીય અધ્યક્ષ કોણ હતા? 

(A) શ્રી એચ. કે. કૃપલાણી (B) શ્રી આર. એન. બેનર્જી (C) શ્રી એન. ગોક્વિંદરાજન (D) શ્રી બી. એન. ઝા Ans: A 

(802)  નીચેનામાિંથી કયો ક્વકલ્પ સાચો છ?ે  

(A) ડો. બાબાસાહેબ આિંબેડકરે બિંધારણ સભામાિં કહ્ુિં હતુિં કે કોઈપણ વ્યક્લત રાજ્યનીક્તના ક્સદ્ાિંતોની અવગણના કરી 
શકશે નહહ. 

(B) એમ.સી. સેતલવાડના મત અનુસાર DPSP એ ભારતના નાગહરકોને ન્યાય, સ્વતિંત્રતા, સમાનતા માટ ેરક્ષણ આપે છ.ે 
(C) આપેલ તમામ સાચાિં છ.ે 
(D) અનુચ્છદે – 39(A) 42 મા અક્ધક્નયમ – 1976 દરક્મયાન ઉમેરવામાિં આવ્યો છ.ે 

Ans: C 

(803)  નીચેના જોડકાિં જોડો. 
1. પ્રક્તબિંધક અટકાયત અક્ધક્નયમ                          a. 1980 

2. આતિંકવાદ ક્નવારણ અક્ધક્નયમ                          b. 1974 
3. રાષ્ટ્ રીય સુરક્ષા અક્ધક્નયમ                                c. 1950 
4. ક્વદેશી મુદ્રાનુિં સિંરક્ષણ અને વ્યસન ક્નવારણ અક્ધક્નયમ d. 2002 

 

(A) 1 - d, 2 - c, 3 - b, 4 - a 
(B) 1 - c, 2 - d, 3 - b, 4 - a 
(C) 1 - d, 2 - c, 3 - a, 4 - b 

(D) 1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 - b 

Ans: D 

(804)  પક્ષાિંતર ક્વરોધી કાયદો નીચેનામાિંથી કયા સભ્યને લાગ પડ ેછ.ે 
(1) લોકસભા (2) રાજ્યસભા (3) ક્વધાનસભા (4) ક્વધાન પહરષદ 

 

(A) 1, 2, 3 અન ે4 (B) માત્ર 1 અને 3 (C) માત્ર 1, 2 અને 3 (D) માત્ર 1 અન ે2 Ans: A 

(805)  ભારતીય નાગહરકતાની સમાક્િ કઈ કઈ રીતે થાય છ?ે (1) સ્વેચ્છા ત્યાગ દ્વારા (2) કાયદાની પ્રહિયા દ્વારા 

બરખાસ્તગી દ્વારા (3) છીનવી લેવુિં 
 

(A) માત્ર 1 અને 3 (B) 1, 2 અન ે3 (C) માત્ર 1 અન ે2 (D) માત્ર 1 Ans: B 

(806)  નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) ભારતીય બિંધારણના આમુખનો સ્ત્રોત ક્િટનમાિંથી લેવામાિં આવ્યો છ.ે 
(2) હાલ સુધીમાિં ભારતીય બિંધારણના આમુખમાિં માત્ર એક જ વાર સુધારો આવ્યો છ.ે 
(3) કનૈયાલાલ મુનશીએ આમુખ ક્વશે કહ્ુિં તે બિંધારણનો પહરચયપત્ર અને ઓળખ છ.ે 

(4) ભારતીય બિંધારણમાિં સમાનતાનો ખ્યાલ ફ્રેન્ચ િાિંક્તમાિંથી લેવામાિં આવ્યો છ.ે 
ઉપરનામાિંથી કયા ક્વધાનો ખોટા છ ે? 

 

(A) માત્ર 1 અને 3 (B) માત્ર 1, 3 અને 4 (C) માત્ર 1 અન ે2 (D) માત્ર 1, 2 અન ે4 Ans: A 
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(807)  ભારતીય બિંધારણ પ્રમાણે નીચેનામાિંથી કયુિં દેશના શાસન માટ ેઆધારભૂત છ?ે  

(A) મૂળ ફરજો 
(B) રાજ્યનીક્તના ક્નદેશક તત્વ 
(C) મૂળ અક્ધકાર 
(D) મૂળ અક્ધકાર તથા મૂળ ફરજો 

Ans: B 

(808)  રાષ્ટ્ રીય ધ્વજની લિંબાઈ પહોળાઈનુ માપ શુ છ?ે  

(A) આપેલ એકપણ નહહ (B) 2:3 (C) 1:3 (D) 3:2 Ans: D 

(809)  નીચેના ક્વકલ્પમાિંથી કયો ક્વકલ્પ ખોટો છ?ે  

(A) નાયબ મિંત્રીઓનો સમાવેશ રાજ્યકક્ષાના મિંત્રીઓમાિં કરવામાિં આવે છ.ે 
(B) મુખ્ય રીતે કેન્દ્ર સરકારની નીક્તઓ કેક્બનેટ દ્વારા ઘડવામાિં આવે છ.ે 
(C) સામૂહહક જવાબદારીનો ક્સદ્ાિંત ઈંગ્લેન્ડના બિંધારણ પર આધાહરત છ.ે 

(D) હકચન કેક્બનટેને કેન્દ્ર સરકારની શક્લતઓનુિં વાસ્તક્વક કેન્દ્ર કહેવામાિં આવે છ.ે 

Ans: A 

(810)  ભારતની સરકારી ભાષા સિંબિંધી પ્રાવધાનનુિં સિંશોધન થઈ શકે છ.ે.  

(A) સામાન્ય બહુમતીથી 
(B) સિંશોધન કરી નથી શકાતુિં. 
(C) ઓછામાિં ઓછી 2/3 બહુમતીથી 
(D) ઓછામાિં ઓછી 3/4 બહુમતીથી 

Ans: A 

(811)  રાજ્યનીક્તના ક્નદેશક તત્ત્વ ક્વશે નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) આ ક્નદેશો આક્થીક તથા સામાક્જક લોકતિંત્રની સ્થાપના કરે છ.ે 
(2) નીક્ત ક્નદેશક તત્ત્વ ન્યાયાલય દ્વારા અમલ કરાવાય છ.ે 
(3) કાયદાનુિં ક્નમાીણ થતી વખતે આ ક્સદ્ાિંતોને અમલમાિં મકુવા રાજ્યની ફરજ છ.ે 
ઉપરનામાિંથી કયો ક્વકલ્પ સત્ય છ?ે 

 

(A) માત્ર 1 અને 3 (B) 1, 2 અન ે3 (C) માત્ર 2 અન ે3 (D) માત્ર 1 અન ે2 Ans: A 

(812)  રાજ્યપાલના હોદ્દા પર કોઈ અપક્ષ વ્યક્લતની ક્નમણૂક હોવી જોઈએ આ કઈ સક્મક્તની ભલામણ હતી?  

(A) રાજમનાર સક્મક્ત (B) એલ. કે. મહેતા સક્મક્ત (C) પિંછી આયોગ (D) એમ. સી. સેતલવાડ Ans: D 

(813)  નીચેનામાિંથી કઈ કઈ બાલશ્રમ સુધારા ખરડાની જોગવાઈ છ?ે 
(1) આ ખરડા અનુસાર 14 વષીથી નાની વયના બાળકો પાસે કામ કરાવવા પર પ્રક્તબિંધ. 
(2) આ ખરડા અનુસાર પાહરવાહરક વ્યવસાયની બાબતમાિં મુક્લત આપવામાિં આવી છ.ે 

(3) 1 થી 18 વયના બાળકોને સ્વાથ્ય માટ ેજોખમી ઉદ્યોગન ેછોડીને બીજા કારોબારમાિં કામ કરવા અિંગે શરતો સાથે છૂટ 
આપવામાિં આવી છ.ે 

 

(A) 1,2 અન ે3 (B) માત્ર 1 અને 2 (C) માત્ર 1 (D) માત્ર 1 અન ે3 Ans: A 
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(814)  યોગ્ય જોડકાિં જોડો. 
1. Maintenance of Internal Security Act (MISA) a. 1971 
2. Prevention of Terrorism Act.                    b. 2002 
3. National Security Act.                            c. 2002 
4. Preventive Detention Act.                       d. 1950 

 

(A) 1- b, 2 - c, 3-d, 4- a (B) 1- c, 2 - d, 3- a, 4- b (C) 1- a, 2 - b, 3- c, 4-d (D) 1- a, 2 - c, 3-6, 4-a Ans: C 

(815)  નીચેના ક્વધાનમાિંથી કયા ક્વધાનો GST સાથે સિંબિંક્ધત છ?ે 
(1) GST એ એકલ કર પ્રણાલી છ.ે 
(2) GST દ્વારા “વન કન્ટરી વન ટકેસ” નો હેતુ ક્સદ્ થાય છ.ે 
(3) GST અિંતગીત ટોલ તથા સીમા કેન્દ્રીય કર અિંતગીત આવે છ.ે 

 

(A) 1, 2 અને 3 (B) માત્ર 1 અને 2 (C) માત્ર 2 (D) માત્ર 1 Ans: B 

(816)  ભારતની સિંક્ચત ક્નક્ધમાિંથી ફિંડ કાઢવા માટ ેનીચેનામાિંથી કોની મિંજૂરી અક્નવાયી છ?ે  

(A) ભારતના પ્રધાનમિંત્રીશ્રીની 
(B) ભારતની સિંસદ 
(C) ભારતના રાષ્ટ્ રપક્તશ્રીની 
(D) સિંઘીય નાણાિંમિંત્રીશ્રીની 

Ans: B 

(817)  PIL (પક્લલક ઈન્ટરેસ્ટ ક્લહટગેશન)ને ન્યાય પ્રહિયાની અિંદર સહિય કરવામાિં નીચેનામાિંથી કોનો કોનો મહત્ત્વનો 

ફાળો છ?ે 
(1) જક્સ્ટસ પી. એન. ભગવતી 
(2) વી. કે. અય્યર 
(૩) જ.ે એસ. વમાી 
(4) વૈકર ચેલૈયા 

 

(A) માત્ર 1, 2 અને 3 (B) માત્ર 1 અને 2 (C) 1, 2, 3 અને 4 (D) માત્ર 1, 2 અન ે4 Ans: C 

(818)  પિંચાયતી વ્યવસ્થાનો મૂળ ઉદ્દશે્ય સુક્નક્િત કરે છ ેકે... 
(1) ક્વકાસમાિં જન ભાગીદારી (2) રાજનૈક્તક જવાબદારી (3) લોકતાિંક્ત્રક ક્વકેન્દ્રીકરણ (4) નાણાિંકીય સિંગ્રહણ 
ઉપરનામાિંથી કયા મૂળ ઉદ્દશે્ય સાચાિં છ?ે 

 

(A) માત્ર 1, 2 અને 3 (B) 1, 2, 3 અને 4 (C) માત્ર 1 અન ે3 (D) માત્ર 2 અને 4 Ans: C 

(819)  નીચે આપેલા મહહલાઓના અક્ધકારમાિંથી કયો ક્વકલ્પ ખોટો છ?ે  

(A) એક પણ નહહ 
(B) મુક્સ્લમ સ્ત્રીઓને લગ્ન ક્વચ્છદે માિંગણી કરવાનો અક્ધકાર આપે છ.ે 
(C) સ્ત્રીઓને માતૃત્વ સિંબિંક્ધત લાભ અિંગેની જોગવાઈ કરતો કોઈ કાયદો નથી. 
(D) મહહલાઓ માટ ેપોષણ, આહાર તેમજ લોક સ્વાથ્યના સુધારા માટ ેપ્રયત્ન કરવા. 

Ans: C 
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(820)  ભારતનુ રાષ્ટ્ ર ગાન કયુ છ?ે  

(A) આપેલ એકપણ નહહ (B) વિંદે માતરમ (C) જય જય ગરવી ગુજરાત (D) જન ગણ મન Ans: D 

(821)  ભારતના રાષ્ટ્ રપ્રમુખન ેકયો ક્વકલ્પ સુસિંગત થાય છ?ે  

(A) કાયીકાહરણીના વહરષ્ઠ છ.ે 
(B) બિંધારણીય રીતે જવાબદાર નથી. 
(C) એકપણ ક્વકલ્પ સુસિંગત થતો નથી. 

(D) તેઓ પ્રજા દ્વારા ચૂિંટાયેલ રાષ્ટ્ રપ્રમુખ છ.ે 

Ans: A 

(822)  નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) અનુચ્છદે -14 અિંતગીત સમાનતાનો અક્ધકાર ભારતીય ઉપરાિંત ક્વદેશીઓને પણ લાગુ પડ ેછ.ે 
(2) કાયદા સમક્ષ સમાનતા એ ક્વચાર મૂળ અમેહરકાનો છ.ે 
(3) “કાયદાનુિં રક્ષણ” એ ક્િટનના બિંધારણમાિંથી લેવામાિં આવ્યુિં છ.ે 

(4) 1976માિં અસ્પૃશ્યતા અક્ધક્નયમને નાગહરક અક્ધકારોની રક્ષા અક્ધક્નયમ – 1955 નામ આપવામાિં આવ્યુિં. 
ઉપરનામાિંથી કયા ક્વધાનો સાચાિં છ?ે 

 

(A) માત્ર 1 અને 4 (B) માત્ર 2, 3 અને 4 (C) માત્ર 2 અન ે3 (D) 1, 2, 3 અને 4 Ans: A 

(823)  નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) ભારત શાસન અક્ધક્નયમ – 1935માિં 10 અનુસૂક્ચઓનો સમાવેશ કરવામાિં આવ્યો હતો. 
(2) ભારત સ્વતિંત્રતા અક્ધક્નયમ-1947 અિંતગીત ક્િટનમાિં રહેલ ભારતીય સક્ચવનુિં પદ સમાિ કરવાની જોગવાઈ 

કરવામાિં આવી હતી. 
(3) ભારતીય હરઝવી બેંકની સ્થાપના ભારત શાસન અક્ધક્નયમ – 1935 અિંતગીત કરવામાિં આવી હતી.  
ઉપરનામાિંથી કયા ક્વધાનો સાચાિં છ?ે 

 

(A) માત્ર 2 અને 3 (B) 1, 2 અન ે3 (C) માત્ર 1 (D) માત્ર 1 અન ે3 Ans: B 

(824)  નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 

(1) રાજ્યનીક્તના માગીદશીક ક્સદ્ાિંતો જ ેઆપણે આયલેન્ડમાિંથી લીધેલ છ ેતેનો મૂળ સ્ત્રોત સ્પેન છ.ે 
(2) જમે મૂળભૂત અક્ધકાર મહત્ત્વ ધરાવે છ,ે તેમ જ રાજ્યનીક્તના ક્સદ્ાિંતો પણ મહત્ત્વ ધરાવે છ.ે  
(3) રાજ્યનીક્તના માગીદશીક ક્સદ્ાિંતો સુપ્રીમકોટીમાિં પડકારી શકાય છ.ે હાઈકોટીમાિં નહહ. 
ઉપરના ક્વધાનમાિંથી કયુિં ક્વધાન ખોટુિં છ?ે 

 

(A) માત્ર 3 (B) માત્ર 1 (C) માત્ર 1 અન ે3 (D) માત્ર 2 અને 3 Ans: A 

(825)  નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 

(1) કોઈપણ રાજ્યના મખુ્ય સક્ચવને તે રાજ્યના રાજ્યપાલ દ્વારા ક્નયુલત કરવામાિં આવે છ.ે 
(2) રાજ્યમાિં મખુ્ય સક્ચવનો ચોક્કસ મુદતનો કાયીકાળ હોય છ.ે 
ઉપરના ક્વધાનોમાિંથી કયુિં ક્વધાન સત્ય છ?ે 

 

(A) 1 અને 2 બિંન ે (B) માત્ર 1 (C) બિંને ક્વધાન ખોટા છ.ે (D) માત્ર 2 Ans: B 
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(826)  “ભારત રત્ન”, “પદ્મક્વભૂષણ” જવેા સન્માનો કોની ભલામણથી આપવામાિં આવે છ?ે  

(A) માત્ર રાષ્ટ્ રપક્તશ્રીની ભલામણ દ્વારા આપવામાિં આવે છ.ે 
(B) ઉપરાષ્ટ્ રપક્તશ્રીની ભલામણ દ્વારા આપવામાિં આવે છ.ે 
(C) વડાપ્રધાનશ્રીની ભલામણ દ્વારા આપવામાિં આવે છ.ે 
(D) લોકસભાના સ્પીકરની ભલામણ દ્વારા આપવામાિં આવે છ.ે 

Ans: C 

(827)  ભારતીય બિંધારણ અિંતગીત તમામ વહીવટી સત્તા કોની પાસે હોય છ?ે  

(A) સિંસદ પાસે હોય છ.ે 
(B) ભારતના રાષ્ટ્ રપક્ત પાસે હોય છ.ે 
(C) પ્રધાનમિંત્રી તથા કેબીનેટ મિંત્રીઓ પાસે સિંયુલત રીતે 
(D) મિંત્રી પહરષદના સભ્યો પાસે હોય છ.ે 

Ans: B 

(828)  નીચેનામાિંથી કયો ક્વકલ્પ ખોટો છ ેતે જણાવો.  

(A) માક્લકી વગરની કોઈપણ વસ્તુ અથવા સિંપક્ત્ત જ ેતે રાજ્યમાિં હોય તો તે સિંબિંક્ધત રાજ્યની અથવા અન્ય અવસ્થામાિં 
કેન્દ્રની સિંપક્ત્ત માનવામાિં આવશે. 
(B) ભારતના પ્રાદેક્શક જળક્વસ્તાર અથવા મહાદ્વીપ નીચે આવેલી બધી જમીન, ખનીજ અને અન્ય મૂલ્યવાન વસ્તુઓ 
પર કેન્દ્રની માક્લકી રહેશે. 
(C) એક પણ નહહ 
(D) બિંધારણ દ્વારા સિંઘ અન ેરાજ્યને કાનૂની વ્યક્લત માનવામાિં આવી નથી. 

Ans: D 

(829)  કેન્દ્ર-રાજ્યોના સિંબિંધોના અભ્યાસ અથે 1966માિં વહીવટી સુધારા પિંચે કઈ સક્મક્તની રચના કરી?  

(A) આર.કે. ક્સિંઘ સક્મક્ત (B) સેતલવાડ સક્મક્ત (C) બળવિંતરાય સક્મક્ત (D) રાજમન્નાર સક્મક્ત Ans: B 

(830)  ભારતીય બિંધારણની છઠ્ઠી અનુસૂક્ચ કયા ચાર રાજ્યોમાિં અનુસૂક્ચત જાક્ત અને અનુસકૂ્ચત જનજાક્તના વહીવટ 
અને ક્નયિંત્રણ સાથે સિંબિંક્ધત છ?ે 

 

(A) મક્ણપુર, ક્મઝોરમ, ક્ત્રપુરા અને નાગાલેન્ડ 

(B) આસામ, મેઘાલય, ક્ત્રપુરા અને ક્મઝોરમ 
(C) આસામ, મઘેાલય, અરુણાચલ પ્રદેશ અને નાગાલેન્ડ 
(D) આસામ, મઘેાલય, ક્મઝોરમ અને નાગાલેન્ડ 

Ans: B 

(831)  નીચેની ઘટનાઓને ઘટના િમ મુજબ ગોઠવો. 
(1) અમેન્ડમેન્ટ એકટ. 
(2) ભારત સરકાર અક્ધક્નયમ - 1858 

(3) મોન્ટગે્યુ-ચેમ્સફડી સુધારો 
(4) રાજગોપાલાચારી ફોમ્યુીલા. 

 

(A) 4,3, 2,1 (B) 1, 2, 3, 4 (C) 3,1, 2, 4 (D) 2, 3, 4,1 Ans: B 
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(832)  73 માિં બિંધારણીય સુધારા દ્વારા કયા કયા કાયોને અક્નવાયી બનાવવામાિં આવ્યા છ?ે 
(1) ગ્રામ સભાનુિં ગઠન 
(2) પિંચાયતના દરેક સ્તર ઉપર પ્રત્યક્ષ ચૂિંટણી 
(3) મહહલાઓને ઓછામાિં ઓછુિં 1/3 આરક્ષણ આપવાની વ્યવસ્થા. 

 

(A) 1, 2 અને 3 (B) માત્ર 1 અને 2 (C) માત્ર 1 (D) માત્ર 2 અને 3 Ans: A 

(833)  નીચેનામાિંથી કયો ક્વકલ્પ ખોટો છ?ે  

(A) ભારતના રાષ્ટ્ રધ્વજને રાષ્ટ્ રીય શોક સમયે અડધી કાઠીએ ફરકાવવામાિં આવે છ.ે 
(B) ભારતના બીજા રાષ્ટ્ રપક્ત એસ. રાધાકૃષ્ણએ રાષ્ટ્ રધ્વજની વ્યાખ્યા કરી હતી. 
(C) ભારતના રાષ્ટ્ રીય જળચર તરીકે ડોલ્ફીનને 5 ઓકટોબર, 2009ના રોજ જાહેર કરવામાિં આવ્યુિં. 
(D) ભારતના રાષ્ટ્ રગીતને 62 સેકન્ડમાિં પૂરુિં  કરવામાિં આવે છ.ે 

Ans: D 

(834)  યોગ્ય ક્વકલ્પ પસિંદ કરી સાચો ક્વકલ્પ જણાવો.  

(A) અનુચ્છદે-3 અિંતગીત સિંસદ કોઈ પણ રાજ્યના નામમાિં પહરવતીન કરી શકતી નથી. 
(B) અનુચ્છદે – 1 અનુસાર ભારત ક્ષેત્રને બે ક્વભાગમાિં વહેંચવામાિં આવે છ.ે 
(C) એકપણ નહીં 
(D) અનુચ્છદે–2 સિંસદને બે શક્લત પ્રદાન કરે છ.ે (I) નવા રાજ્યોને ભારતીય સિંઘમાિં જોડવા (II) નવા રાજ્યોની રચના 
કરવાની શક્લત. 

Ans: D 

(835)  કયા ભાગમાિં મુળભુત અક્ધકારોનો ઉલ્લેખ છ?ે  

(A) ભાગ 1 (B) આપેલ એકપણ નહહ (C) ભાગ 3 (D) ભાગ 7 Ans: C 

(836)  ભારતીય બિંધારણની અનુસૂક્ચ બાબતે કયો ક્વકલ્પ ખોટો છ?ે  

(A) અનુસૂક્ચ – 8 મુજબ બિંધારણ પ્રારિંભ સમયે માન્ય ભાષાની સિંખ્યા 14 હતી. 
(B) અનુસૂક્ચ - 2 માિં રાષ્ટ્ રપક્ત અને રાજ્યપાલના ભથ્થાની જોગવાઈ છ.ે 
(C) અનુસૂક્ચ – 9 ન ે42 માિં બિંધારણીય સુધારા દ્વારા ઉમેરવામાિં આવી. 

(D) એકપણ નહીં 

Ans: C 

(837)  નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો.  
(1) બિંધારણીય રીટ મુજબ હેબીયસ કોપીસનો અથી To have the body of થાય છ.ે  
(2) પરમ આદેશની અિંતગીત કોઈપણ વ્યક્લતને કે અક્ધકારીને તેની ફરજ બજાવવા આ રીટ દ્વારા આદેશ આપવામાિં 
આવે છ.ે 
ઉપરનામાિંથી કયો ક્વકલ્પ સાચો છ?ે 

 

(A) માત્ર 2 
(B) 1 અને 2 બિંન ે
(C) માત્ર 1 
(D) બિંને ક્વધાન ખોટા છ.ે 

Ans: B 
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(838)  નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) નીક્ત આયોગના ઉપાધ્યક્ષનુિં પદ કેક્બનેટ મિંત્રીની સમકક્ષ હોય છ.ે 
(2) નીક્ત આયોગનો સદસ્ય પૂણી સમય રાજ્યમિંત્રી પદની સમકક્ષ સમાનતા ધરાવે છ.ે 
(૩) નીક્ત આયોગમાિં ક્વકાસ પ્રહિયાથી ગામડાિંઓને સિંસ્થાકીય બનાવવાનો ઉદ્દશે્ય છ.ે  
ઉપરનામાિંથી કયા ક્વધાન સાચાિં છ?ે 

 

(A) માત્ર 1 અને 3 (B) માત્ર 1 (C) માત્ર 1 અન ે2 (D) 1, 2 અને 3 Ans: D 

(839)  નીચેનામાિંથી કોણ એકસાથે બે ગૃહનુિં સભ્યપદ ધારણ કરી શકે છ?ે  

(A) કોઈ પણ નહહ (B) ઉપરાષ્ટ્ રપક્તશ્રી (C) લોકસભાના સ્પીકરશ્રી (D) રાષ્ટ્ રપક્તશ્રી Ans: A 

(840)  નીચેનામાિંથી કયો પ્રકાર એ જાહેરનીક્તનો પ્રકાર નથી? 
(1) ક્વતરીત નીક્તઓ 
(2) સારગત નીક્તઓ 

(3) ક્નયામક નીક્તઓ 
(4) પિંર્જકરણ નીક્તઓ 
(5) ક્વક્નમય નીક્તઓ 

 

(A) માત્ર 3 (B) માત્ર 1, 2 અને 4 (C) માત્ર 5 (D) માત્ર 2 અને 3 Ans: C 

(841)  નીચેનામાિંથી કયો ક્વકલ્પ મહાનગરપાક્લકાને સિંલગ્ન નથી?  

(A) મહાનગરપાક્લકાના વહીવટી વડા ચીફ ઓહફસર હોય છ.ે 

(B) મેયરની ચૂિંટણી 2.5 વષે આવે છ.ે 
(C) મહાનગરપાક્લકાના ક્વસજ ીન પછી 6 મહહનામાિં ચૂિંટણી કરવી ફરક્જયાત છ.ે 
(D) મહાનગરપાક્લકાના વડા મેયર છ.ે 

Ans: A 

(842)  બિંધારણમાિં “કેન્દ્ર પાસે અવક્શષ્ટ્ સત્તાઓ” એ કયા દેશ પાસેથી લેવામાિં આવી છ?ે  

(A) આયલેન્ડ (B) કેનેડા (C) ક્િટન (D) અમેહરકા Ans: B 

(843)  નીચેનામાિંથી કયુિં ક્વધાન પિંચાયતી રાજને લગતી એલ. એમ. સિંઘવી સક્મક્તની ભલામણોમાિં ન હતુિં? 
(1) ન્યાય પિંચાયતોની સ્થાપના કરવી. 
(2) પિંચાયતી રાજની સિંસ્થાઓને કર નાખવાની છૂટ આપવી. 
(3) ક્બનહરીફ ચૂિંટણી માટ ેપ્રોત્સાહન આપવુિં. 
(4) પિંચાયતી રાજની સિંસ્થાઓનો કાયીકાળ 5 વષી કરવામાિં આવે. 

 

(A) માત્ર 3 અન ે4 

(B) માત્ર 4 
(C) માત્ર 1 અન ે3 
(D) માત્ર 2 અને 4 

Ans: A 
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(844)  અનુચ્છદે – 21 અિંતગીત કઈ કઈ સ્વતિંત્રતા પ્રાિ થાય છ?ે 
(1) ક્વદેશ જવાનો અક્ધકાર 
(2) જાહેર ફાિંસી ક્વરુદ્નો અક્ધકાર 
(3) માહહતીનો અક્ધકાર 
(4) સ્વાથ્યનો અક્ધકાર 
(5) ર્જવન ક્નવાીહનો અક્ધકાર 

 

(A) 3, 4, 5 (B) 2, 3, 4, 5 (C) 1, 3, 4, 5 (D) 1, 2, 3, 4, 5 Ans: D 

(845)  ભારતના રાષ્ટ્ રપક્તશ્રીને તેના પરથી હટાવવામાિં આવે છ.ે....  

(A) લોકસભાના સદસ્યો દ્વારા 
(B) ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ દ્વારા 
(C) ભારતના પ્રધાનમિંત્રી દ્વારા 

(D) સિંસદ દ્વારા 

Ans: D 

(846)  નીચેના ક્વધાનમાિંથી નાણાિં ક્વધેયકની બાબતમાિં શુિં સાચુિં છ?ે  

(A) રાજ્યસભાને નાણાિં ક્વધેયક પર માત્ર સલાહ દેવાનો જ અક્ધકાર છ.ે 
(B) એકપણ નહહ 
(C) બિંન ે
(D) ભારત સરકાર કોઈ પણ નાણાિં ઉધાર લે તો તે નાણાિં ક્વધેયક દ્વારા લે છ.ે 

Ans: C 

(847)  નીચનેામાિંથી કયો ક્વકલ્પ ખોટો છ?ે  

(A) નાણાિં ખરડાને રાષ્ટ્ રપક્તશ્રી અનુમક્ત આપવા બિંધાયેલા નથી. તેને પુનઃ ક્વચારણા માટ ેમોકલી શકે છ.ે 
(B) બધા નાણાિં ખરડા એ નાણાિંકીય ખરડા છ.ે પરિંતુ બધા જ નાણાિંકીય ખરડા એ નાણાિં ખરડા નથી. 
(C) એકપણ નહીં 
(D) કોઈપણ નાણાિં ખરડો એ નાણાિં ખરડો છ ેકે નહીં તેમાિં લોકસભાના અધ્યક્ષશ્રીનો ક્નણીય અિંક્તમ ગણાશે. 

Ans: A 

(848)  નીચનેા ક્વકલ્પોમાિંથી કયો ક્વકલ્પ ખોટો છ?ે  

(A) ઈક્ન્દરા ગાિંધી મહહલા નાણાિંમિંત્રી હતા, જમેણે સિંસદની અિંદર બજટે રજૂ કયુું હતુિં 
(B) બિંધારણના અનુચ્છદે – 263માિં આકક્સ્મક ક્નક્ધની જોગવાઈ કરવામાિં આવી છ.ે 
(C) ગણતિંત્ર ભારતનુિં પહેલુિં બજટે 1950માિં જોન મથાઈ દ્વારા રજૂ કરવામાિં આવ્યુિં હતુિં. 
(D) સિંક્ચત ક્નક્ધ પર ભાહરત ખચીનો અિંદાજપત્રમાિં સમાવેશ કરવામાિં આવે છ.ે 

Ans: B 

(849)  નાગહરકતાનો ઉલ્લેખ કયા ભાગ મા છ?ે  

(A) ભાગ 1 
(B) ભાગ 2 
(C) ભાગ 3 
(D) આપેલ એકપણ નહહ 

Ans: B 
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(850)  અનુચ્છદે – 312માિં નવી અક્ખલ ભારતીય સેવાના ક્નમાીણ માટ ેકઈ બહુમતી જરૂરી છ?ે  

(A) લોકસભાના 2/3= 364 સભ્યો 
(B) સાદી બહુમતી 
(C) રાજ્યસભામાિં ઉપક્સ્થત તથા મતદાનમાિં ભાગ લેનાર 2/3 બહુમતી જરૂરી. 
(D) સદનમાિં કુલ સભ્યોની સિંખ્યાની બહુમતી 

Ans: C 

(851)  નીચેના ક્વધાનોમાિંથી કયો ક્સદ્ાિંત પિંચશીલના ક્સદ્ાિંતમાિં સમાવેશ થાય છ?ે 

(1) ક્વદેશી આિમણ 
(2) એકબીજાની આિંતહરક બાબતોમાિં દરક્મયાનગીરી ન કરવી. 
(3) સમાનતા અને પરસ્પર લાભ 
(4) શાિંક્તપૂવીક સહઅક્સ્તત્ત્વ 

 

(A) 1, 2, 3 અન ે4 (B) માત્ર 3 અને 4 (C) 1, 2 અને 3 (D) માત્ર 2, 3 અન ે4 Ans: A 

(852)  નીચેના ક્વધાનો ચકાસો. 
(1) ક્નલિંબનકારી વીટોનો ખ્યાલ અમેહરકામાિંથી લેવામાિં આવ્યો છ.ે 
(2) જબેી વીટોનો ખ્યાલ ફ્રાન્સમાિંથી લેવામાિં આવ્યો છ.ે 
(3) અત્યાક્તક વીટોનો ખ્યાલ ક્િટનમાિંથી લેવામાિં આવ્યો છ.ે 
નીચેના ક્વધાનોમાિંથી કયા ક્વધાન સાચાિં છ?ે 

 

(A) માત્ર 2 અને 3 (B) માત્ર 3 (C) 1, 2 અને 3 (D) માત્ર 1 અન ે2 Ans: B 

(853)  વતીમાન બિંધારણમા કેટલી અનુસુક્ચઓ છ?ે  

(A) 8 (B) 12 (C) આપેલ એકપણ નહહ (D) 11 Ans: B 

(854)  નીચેના યોગ્ય જોડકાિં જોડો. 
1. દેવસ્થાન ઈનામ નાબૂદીનો કાયદો પસાર કયો a. ર્જવરાજ મહેતા 
2. માધ્યક્મક ક્શક્ષણ બોડીની રચના               b. હહતને્દ્રભાઈ દસેાઈ 

3. તમામ વહીવટ ગુજરાતી ભાષામાિં કરાવ્યો     c. ઘનશ્યામ ઓઝા 
4. ફરક્જયાત પ્રાથક્મક ક્શક્ષણનુિં ક્વતરણ         d. બાબુભાઈ પટલે 

 

(A) 1- c, 2 -b , 3-a, 4- d (B) 1- b, 2 - c, 3-d, 4-a (C) 1- c, 2 - b, 3- d, 4-a (D) 1- b, 2 - c, 3-a, 4-d Ans: B 

(855)  નીચેનામાિંથી કયુિં ક્વધાન સાચુિં છ?ે 
(1) રાજ્ય સરકારના કાયી સિંચાલન અનુચ્છદે–166 અિંતગીત થાય છ ે
(2) રાજ્ય સરકારે ખેતી અને પશુપાલન અિંગેની વ્યવસ્થા કરી આપવી એ સમાનતાના અક્ધકાર અિંતગીત ઉલ્લેખ થયેલ 

છ.ે 

 

(A) માત્ર 2 (B) એકપણ નહહ (C) માત્ર 1 (D) 1 અને 2 બિંન ે Ans: C 
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(856)  નીચેનામાિંથી અનુચ્છદે – 12 મુજબની રાજ્યની વ્યાખ્યામાિં શેનો શેનો સમાવેશ થાય છ?ે 
(1) કેન્દ્રીય કેબીનેટ મિંડળ 
(2) બધી જ સિંસ્થાક્નક નગરપાક્લકાઓ 
(3) ક્જલ્લા બોડી સુધારા 
(4) ક્વદેશમાિં રહેલ ભારતીય એલચી ક્નવાસ 

 

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

(857)  નીચ ેઆપેલમાિંથી કયુિં ક્વધાન પિંચાયતી રાજના ક્વકાસના સિંદભીમાિં ખોટુિં છ?ે  

(A) પિંચાયતના અક્ધકારોને તબદીલ કરવાનો અક્ધકાર હોવો જોઈએ. તે હરખવદાસ સક્મક્તની ભલામણ હતી. 
(B) પિંચાયતોની ચૂિંટણીમાિં રાજકીય પક્ષોને ભાગ લેવાની અનુમક્ત નથી. 
(C) એકપણ નહહ 
(D) ભારત સરકારે જાન્યુઆરી, 1957માિં બળવિંતરાય સક્મક્તની સ્થાપના કરી હતી. 

Ans: B 

(858)  નીચનેા ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) રાજ્યમાિં નાણાિં ક્વધેયક પસાર અથવા રજૂ કરતા પહેલા રાજ્યપાલશ્રીની પૂવી મિંજૂરી મેળવવી ફરક્જયાત નથી.  
(2) ક્વધાન પહરષદની ખરડા સિંદભે ભલામણન ેક્વધાનસભા સ્વીકારવા બિંધાયેલ છ.ે  
(3) રાજ્ય સરકારના તમામ કાયો રાજ્યપાલશ્રીના નામે થાય છ.ે 
ઉપરનામાિંથી કયુિં ક્વધાન સાચુિં છ?ે 

 

(A) માત્ર 1 અને 3 (B) માત્ર 1 અને 2 (C) માત્ર 2 અન ે3 (D) માત્ર 3 Ans: D 

(859)  નીચેનામાિંથી મૂળભૂત અક્ધકારો ક્વશે કયા ક્વધાનો સત્ય છ?ે 
 
(1) ઈ.સ. 1925 માિં ધ કોમનવેલ્થ ઈક્ન્ડયા ક્બલ માિં મૂળ ભૂત અક્ધકારોની માિંગ કરવામાિં આવી. 
(2) અનુચ્છદે – 25(2) માિં હહન્દઓુના ઉલ્લેખની અિંતગીત શીખ, જનૈ અથવા બૌદ્ ધમી પાળનારાઓનો સમાવેશ થતો 
નથી. 

(3) RTE એકટ 2009 માિં અમલમાિં મુકવામાિં આવ્યો. 

 

(A) માત્ર 1 અને 2 (B) માત્ર 1 અને 3 (C) માત્ર 1 (D) માત્ર 2 અને 3 Ans: C 

(860)  નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) રાષ્ટ્ રપક્ત કે રાજ્યપાલે કરેલા વ્યક્લતગત કાયો બદલ જો દીવાની કાયીવાહી કરવી હોય, તો 2 મહહના અગાઉ નોહટસ 
આપવી પડ.ે 
(2) સિંસદ સભ્યોને અનુચ્છદે – 105 અને ક્વધાનમિંડળને અનુચ્છદે – 110 અિંતગીત ક્વશેષાક્ધકારો પ્રાિ થયેલા 

ઉપરનામાિંથી કયુિં ક્વધાન ખોટુિં છ?ે 

 

(A) 1 અને 2 બિંન ે (B) માત્ર 2 (C) માત્ર 1 (D) એકપણ નહહ Ans: B 

(861)  રાષ્ટ્ રીય ધ્વજમાિં લીલો રિંગ શાનુ પ્રક્તક છ?ે  

(A) શાિંક્ત (B) સમૃક્દ્ (C) આપેલ એકપણ નહહ (D) શહકત Ans: B 
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(862)  ચૂિંટણીપિંચની સ્થાપના કયારે કરવામાિં આવી હતી ?  

(A) 31 મ,ે 1950 (B) 25 માચી, 1952 (C) 12 જાન્યુઆરી, 1950 (D) 25 જાન્યુઆરી, 1950 Ans: D 

(863)  ભારતનુ રાષ્ટ્ રગાન કોના દ્વારા રચાયેલુ છ?ે  

(A) રક્વન્દ્રનાથ ટાગોર (B) બિંહકમચિંદ્ર ચેટરર્જ (C) ગાિંધીર્જ (D) આપેલ એકપણ નહહ Ans: A 

(864)  નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) અક્વશ્વાસના પ્રસ્તાવ માટ ેઅનચુ્છદે – 75 અનુસાર મિંત્રી પહરષદ એ લોકસભા પ્રત્યે સામૂહહક રીતે જવાબદાર છ.ે 

(2) અક્વશ્વાસના પ્રસ્તાવ માટ ેઓછામાિં ઓછા 50 સભ્યોનુિં સમથીન જરૂરી છ.ે 
(3) સ્થગન પ્રસ્તાવ લોકસભામાિં રજૂ કરી શકાય છ.ે તથા રાજ્યસભામાિં પણ રજૂ કરવો જરૂરી છ.ે 
(4) અક્વશ્વાસના પ્રસ્તાવમાિં બહુમતી મેળવવામાિં અસફળ રહેનાર પ્રથમ વડાપ્રધાનશ્રી મોરારર્જભાઈ દેસાઈ હતા. 
ઉપરના ક્વધાનોમાિંથી કયુિં ક્વધાન સત્ય છ?ે 

 

(A) માત્ર 1, 2 અને 3 (B) માત્ર 2 અને 4 (C) માત્ર 1 અન ે2 (D) માત્ર 1, 3 અન ે4 Ans: C 

(865)  કયા ભાગમાિં રાજ ભાષા અિંગેની જોગવાઇ છ?ે  

(A) ભાગ 19 (B) ભાગ 17 (C) ભાગ 18 (D) આપેલ એકપણ નહહ Ans: B 

(866)  નીચનેામાિંથી કયા ક્વધાનને મૂળભૂત ફરજમાિં સામેલ કરવામાિં નથી આવ્યુિં?  

(A) ભારતની સિંપ્રભુતા, એકતા અને અખિંહડતતાની રક્ષા કરવી. 
(B) દેશનુિં રક્ષણ કરવાની અને રાષ્ટ્ રીય સેવા બજાવવાની હાકલ થતા તેમ કરવાની. 
(C) જાહેર ક્મલકતનુિં રક્ષણ કરવાની અને હહિંસાનો ત્યાગ કરવાની. 

(D) તમામ નાગહરકોએ એક સમાન દીવાની કાયદાનુિં પાલન કરવાનુિં. 

Ans: D 

(867)  રાષ્ટ્ રપક્ત દ્વારા CAG નો અહેવાલ સિંસદ સમક્ષ મુકાય છ.ે તેની ચકાસણી કઈ સક્મક્ત કરે છ?ે  

(A) કારોબારી સક્મક્ત (B) અિંદાજ સક્મક્ત (C) પક્ષાિંતર સક્મક્ત (D) જાહેર હહસાબ સક્મક્ત Ans: D 

(868)  યોગ્ય જોડકાિં જોડો. 
1. 42 મો બિંધારણીય સુધારો   a. GST સિંબિંક્ધત સુધારો 

2. 56 મો બિંધારણીય સુધારો.  b. લોકસભાની મુદત 6 વષીમાિંથી 5 વષી કરવામાિં આવી. 
3. 44 મો બિંધારણીય સુધારો   c. ગોવા ભારતનુિં 25મુિં રાજ્ય બન્યુિં 
4. 122 મો બિંધારણીય સુધારો. d. લોકસભાની મુદત 5 વષી માિંથી 6 વષી કરવામાિં આવી. 

 

(A) 1-d, 2 - a, 3- c, 4-b 
(B) 1-d, 2 - a, 3 - b, 4-c 
(C) 1-d, 2 -b, 3- a, 4-c 

(D) 1-d, 2 - c, 3 - b, 4- a 

Ans: D 
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(869)  ભારતીય સિંક્વધાનના કેટલામાિં ભાગના કયા અનુચ્છદે કેન્દ્ર તથા રાજ્ય સિંબિંધ ક્વશે માહહતી આપે છ?ે  

(A) ભાગ –11, 12 અનચુ્છદે – 245 થી 300 A 
(B) ભાગ –11, 12, અનચુ્છદે – 250 થી 300 A 
(C) ભાગ – 11, અનુચ્છદે – 245 થી 263 
(D) ભાગ – 12, અનુચ્છદે – 245 થી 300A 

Ans: A 

(870)  યોગ્ય જોડકાિં જોડો.  

રાજ્યોની ક્વશેષ જોગવાઈ                     અનુચ્છદે 
1. આસામ રાજ્ય અિંગેની ખાસ જોગવાઈ    a. અનુચ્છદે – 371(F) 
2. મક્ણપુર રાજ્ય અિંગની ખાસ જોગવાઈ.   b. અનુચ્છદે- 371(D) 
3. ક્સક્ક્કમ રાજ્ય અિંગેની ખાસ જોગવાઈ    c. અનુચ્છદે- 371(C) 
4. આિંધ્રપ્રદેશ રાજ્ય અિંગની ખાસ જોગવાઈ d. અનુચ્છદે– 371(B) 

 

(A) 1-a, 2 - b, 3-c, 4-d (B) 1- a, 2 - c, 3-b, 4-d (C) 1-d, 2 - c, 3-a, 4- b (D) 1-d, 2-b, 3- c, 4- a Ans: C 

(871)  નીચેનામાિંથી કયા ક્વધાનો એટની જનરલને સિંબિંક્ધત છ?ે 
(1) બિંધારણમાિં તેના પગાર ભથ્થા ક્વશે કોઈ ઉલ્લેખ નથી. 
(2) તેઓ ગુનેગાર વ્યક્લતન ેભારત સરકારની પરવાનગી વગર મૂકત કરાવી શકશે. 
(3) તેઓને સિંસદમાિં મત આપવાનો અક્ધકાર મળેલ છ.ે  
(4) કોઈપણ સરકાર બદલતા એટની જનરલ પણ બદલાવી શકાય છ.ે 

 

(A) માત્ર 1, 3 અને 4 (B) માત્ર 1 અને 4 (C) માત્ર 1 (D) માત્ર 1, 2 અન ે4 Ans: B 

(872)  સિંસદ સભ્ય બનવા ઓછામાિં ઓછી ઉમર કેટલી હોવી જોઈએ ?  

(A) ૩૫ વષી (B) ૨૯ વષી (C) ૨૫ વષી (D) ૪૫ વષી Ans: C 

(873)  નીચેનામાિંથી કયુિં ક્વધાન UPSCના સિંબિંધમાિં સત્ય નથી? 
(1) UPSCના અધ્યક્ષ તથા અન્ય સભ્યોનુિં વેતન તથા અન્ય ખચી ભારતની સિંક્ચત ક્નક્ધમાિંથી આપવામાિં આવે છ.ે 

(2) પછાત લોકોની ક્નયુક્લત ઉપર અનામત આપવાની બાબતમાિં UPSC પાસેથી સલાહ લેવામાિં નથી આવતી. 

 

(A) બિંને ક્વધાન સત્ય છ.ે (B) માત્ર 2 (C) માત્ર 1 (D) 1 અને 2 બિંન ે Ans: A 

(874)  નીચનેામાિંથી કોણ રાષ્ટ્ રીય ક્વકાસ પહરષદની રચના કરે છ?ે 
(1) પ્રધાનમિંત્રી તેની રચના કરે છ.ે 
(2) સિંઘીય મિંત્રીમિંડળ દ્વારા 
(3) રાજ્યના મખુ્યમિંત્રી દ્વારા 

 

(A) માત્ર 1 અને 2 
(B) માત્ર 1 અને 3 
(C) માત્ર 2 અન ે3 
(D) 1, 2 અને 3 

Ans: D 
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(875)  ભારતના બિંધારણ ક્વશે નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) આહટીકલ 72 – રાષ્ટ્ રપક્તશ્રીની માફી શક્લત 
(2) આહટીકલ 143 – સુપ્રીમકોટીના સલાહકાર અક્ધકાર કે્ષત્ર 
(3) આહટીકલ 360 – નાણાિંકીય કટોકટી સિંબિંક્ધત જોગવાઈ 
(4) આહટીકલ (148-151) – ભારતના એટની જનરલશ્રીની સત્તા અને કાયો ઉપરનામાિંથી કયુિં ક્વધાન સત્ય છ?ે 

 

(A) 1, 2 અને 3 (B) માત્ર 2 અને 3 (C) માત્ર 1 અન ે3 (D) 1, 2, 3 અને 4 Ans: A 

(876)  સિંસદના સભ્ય તરીકે ચૂિંટાયેલા હોવાને ગેરલાયક ઠરાવા માટ ેનીચેનામાિંથી કયુિં / કયા ક્વધાન યોગ્ય નથી? 
(1) જો વ્યક્લત રાજ્ય સરકાર હેઠળ નફાની કચેરી ધરાવે છ.ે 
(2) જો વ્યક્લતએ સ્વેચ્છાએ ક્વદેશી રાષ્ટ્ રની નાગહરકતા મેળવી હોય તો. 
(3) જો કોઈ વ્યક્લત દસમી અનુસૂક્ચ હેઠળ ગેરલાયક ઠરાવવામાિં આવે તો. 
(4) જો વ્યક્લતની ક્પ્રવેન્સન હડટને્શન લો હેઠળ અટકાયત કરવામાિં આવી હોય તો. 

સાચો ક્વકલ્પ પસિંદ કરો. 

 

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

(877)  રાષ્ટ્ રપક્તશ્રીની સત્તા સાથે સિંબિંક્ધત ક્વધાનો ઉપર ક્વચાર કરો. 
(1) રાષ્ટ્ રપક્તશ્રી અનુચ્છદે – 143 મુજબ સુપ્રીમકોટીની સલાહ માનવા માટ ેબિંધાયેલા છ.ે 
(2) અનુદાનની માગ રાષ્ટ્ રપક્તશ્રીની મિંજૂરી વગર સ્વીકારી શકાય છ.ે 
(3) નાણાિં ખરડો રાષ્ટ્ રપક્તશ્રીની પૂવીમિંજૂરી પછી જ લોકસભામાિં રજૂ કરી શકાય છ.ે 

ઉપરનામાિંથી કયુિં ક્વધાન સાચુિં નથી? 

 

(A) માત્ર 1 (B) માત્ર 2 (C) માત્ર 2 અન ે3 (D) માત્ર 1 અન ે2 Ans: D 

(878)  સવોચ્ચ અદાલતની હાલની ઈમારતના હડઝાઈનર કોણ હતા?  

(A) શ્યામલશાહ સહકાર 
(B) ગણેશ ભીખાર્જ હડયોલાલીકર 

(C) હહરલાલ કક્ણયા 
(D) સર એલીજા ઈમ્પ 

Ans: B 

(879)  નીચેના ક્વધાનોમાિંથી વડી અદાલત બાબતે કયા ક્વધાનો સાચો છ?ે 
(1) ભારતના ઉચ્ચન્યાયાલયમાિં મખુ્ય ન્યાયાધીશ પદ પર ક્નમણૂક પામનાર પ્રથમ મહહલા અના ચાન્ડી હતા. 
(2) ભારતનુિં સૌથી મોટુિં ઉચ્ચ ન્યાયાલય અલાહાબાદમાિં છ.ે  
(3) અનુચ્છદે – 216 માિં ન્યાયાધીશોની ક્નમણૂક અને તનેા હોદ્દા માટનેી જોગવાઈ કરવામાિં આવી છ.ે 

 

(A) માત્ર 1 અને 2 
(B) માત્ર 2 અને 3 
(C) માત્ર 1 
(D) માત્ર 2 

Ans: D 
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(880)  નીચેનામાિંથી કયુિં ક્વધાન કેન્દ્રીયતકેદારી આયોગ(CvC) સાથે સિંલગ્ન છ?ે 
(1) આ સિંસ્થાની સ્થાપના કે. સિંથાનમ સક્મક્તની ભલામણ દ્વારા કરવામાિં આવી હતી. 
(2) આ સિંસ્થાના અધ્યક્ષ તથા સભ્યોનો કાયીકાળ અથવા મુદ્દત 4 વષી હોય છ.ે 
(3) આ સિંસ્થાએ ભ્રષ્ટ્ાચાર ઉપર રોક લગાવવા ક્વગ આઈ (Vig Eye) નામના પોટીલની શરૂઆત કરી. 
(4) આ સિંસ્થાનુિં મુખ્યાલય અલાહાબાદમાિં આવેલ છ.ે 

 

(A) માત્ર 1, 2 અને 4 (B) માત્ર 1, 2 અને 3 (C) માત્ર 1, 3 અને 4 (D) માત્ર 2, 3 અન ે4 Ans: B 

(881)  “સત્યમેવ જયત”ે સુત્ર ની ક્લક્પ કઈ છ ે?  

(A) આપેલ એકપણ નહહ (B) પ્રાક્ચન (C) દેવનાગરી (D) બાહ્મી Ans: C 

(882)  નીચેનામાિંથી કયુિં ક્વધાન ભારતીય બજટે સિંબિંક્ધત સત્ય છ?ે 
(1) 1924 થી 2016-17 સુધી ભારત સરકાર બે બજટે અલગ રજૂ કરતી હતી. 
(2) રાષ્ટ્ રપક્તશ્રી દરેક નાણાિંકીય વષીમાિં લોકસભાના અધ્યક્ષશ્રી દ્વારા સિંસદમાિં બજટે રજૂ કરાવે છ.ે 

(3) બજટેને લોકસભા તથા રાજ્યસભા બિંનેમાિં રજૂ કરવામાિં આવે છ.ે 
(4) બજટે સિંસદમાિં 28 ફેિુઆરી એ રજૂ કરવામાિં આવે છ.ે 
(5) બજટેમાિં નાણાિંકીય વષી તરીકે 1 માચી થી 28 ફેિુઆરીને ગણતરીમાિં લેવામાિં આવે છ.ે 

 

(A) માત્ર 1, 2 અને 4 (B) માત્ર 2, 3 અને 5 (C) માત્ર 2, 3 અન ે4 (D) માત્ર 1 Ans: D 

(883)  રાજ્યસભાના ઉપસભાપક્તનુિં પદ કયા સિંજોગોમાિં ખાલી કરવાનુિં રહેશે? 
(i) જો તેઓ રાજ્યસભાના સભ્ય ન રહે તો.. 

(i) તે પોતે પોતાના સહીથી કરેલ લખાણ દ્વારા રાર્જનામુિં આપી દે તો. 
(ii) તત્કાલીન રાજ્યસભાના બધા જ સભ્યોની વાસ્તક્વક બહુમતીથી ઠરાવ પસાર કરે તો. 

 

(A) માત્ર iii અને i (B) માત્ર i, ii અને iii (C) માત્ર i (D) માત્ર i અન ેii Ans: B 

(884)  લોકસભામાિં ક્અક્વશ્વાસ દરખાસ્ત રજૂ કરવા ..................... સભ્યોનો ટકેો જરૂરી છ.ે (ઓછામાિં ઓછા 50 
સભ્યોનો ટકેો) 

 

(A) ૧/૧૦ (B) ૧/૧૪ (C) ૧/૧૧ (D) ૧/૧૫ Ans: A 

(885)  નીચનેામાિંથી કઈ સિંસ્થા ગેરબિંધારણીય નથી? 
(1) રાષ્ટ્ રીય પછાત વગી પિંચ 
(2) રાષ્ટ્ રીય અનુસૂક્ચત જાક્તપિંચ 
(3) નીક્ત આયોગ 

 

(A) માત્ર 1 

(B) માત્ર 3 
(C) માત્ર 1 અન ે2 
(D) 1, 2 અને 3 

Ans: C 
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(886)  રાજ્યસભા માટ ેનીચેનામાિંથી કયુિં ક્વધાન સાચુિં નથી?  

(A) રાજ્યસભાના સભ્યની મુદત 6 વષી હોય છ.ે 
(B) રાષ્ટ્ રપ્રમુખ હોદ્દાની રૂએ રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ છ.ે 
(C) રાજ્યસભાની રચના સૌપ્રથમ 3 એક્પ્રલ 1952માિં કરાઈ હતી. 
(D) સિંસદના ઉપલા ગૃહન ેરાજ્યસભા કહે છ.ે 

Ans: B 

(887)  નીચેનામાિંથી કયુિં ભારતમાિં સિંઘ અને રાજ્યના સિંબિંધો સાથે સિંબિંક્ધત નથી?  

(A) પિંછી આયોગ 
(B) સરકાહરયા કક્મશન 
(C) રાજમન્નાર સક્મક્ત 
(D) ઈન્દ્રક્જત ગુિા સક્મક્ત 

Ans: D 

(888)  ............................... : સપુ્રીમ કોટીની સ્થાપના અને ગઠન.  

(A) અનુચ્છદે - 129 (B) અનુચ્છદે - 124 (C) અનુચ્છદે - 125 (D) અનુચ્છદે - 127 Ans: B 

(889)  યોગ્ય જોડકાિં જોડો. 
A. સિંઘ જાહેર સેવા આયોગ   1. કુલ 9 થી 11 સભ્યો 
B. રાષ્ટ્ રીય અનુ.જાક્ત આયોગ 2. કુલ 5 સભ્યો 
C. રાજ્ય સુચના આયોગ      3. કુલ 10 સભ્યો 
D. રાષ્ટ્ રીય મહહલા આયોગ    4. કુલ 6 સભ્યો 

 

(A) A-1, B- 4, C-3, D-2 
(B) A-3, B-2, C-1, D-4 
(C) A-2, B- 4, C-3, D-1 
(D) A-1, B -2, C-3, D - 4 

Ans: D 

(890)  નીચેનામાિંથી કયુિં ક્વધાન સોક્લક્સટર જનરલ માટ ેસાચ ુછ?ે 

(1) તેઓનો કાયીકાળ પાિંચ વષીનો હોય છ.ે 
(2) તેઓને મહાક્ધવલતા પણ કહેવાય છ.ે 
(3) તેઓ દેશના સૌથી મોટા તૃતીય િમના કાયદા અક્ધકારી છ.ે 
(4) તેઓને અક્ધક મહાક્ધવલતા તરીકે ઓળખવામાિં આવે છ.ે 

 

(A) માત્ર 2 
(B) માત્ર 1 અને 2 

(C) માત્ર 1 અન ે3 
(D) માત્ર 1, 2 અન ે3 

Ans: A 
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(891)  ભારતના એટની જનરલના સિંદભીમાિં નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) એટની જનરલનો કાયીકાળ બિંધારણમાિં ક્નક્િત કરવામાિં આવ્યો છ.ે 
(2) તેઓ ભારત સરકાર ક્વરુદ્ કોઈપણ સલાહ આપી શકતા નથી. 
(3) તેઓ અનુચ્છદે-163 મુજબ રાષ્ટ્ રપક્ત તરફથી સવોચ્ચ ન્યાયાલયમાિં પ્રક્તક્નક્ધત્વ કરે છ.ે 
ઉપરનામાિંથી કયા ક્વધાનો સત્ય છ?ે 

 

(A) 1, 2 અને 3 (B) માત્ર 1 અને 2 (C) માત્ર 1 અન ે3 (D) માત્ર 2 અને 3 Ans: B 

(892)  નીચેના ક્વકલ્પમાિંથી કયો ક્વકલ્પ ખોટો છ?ે  

(A) લોકાયુકત અક્ધક્નયમ બનાવનાર પ્રથમ રાજ્ય ઓહડશા હતુિં. 
(B) ક્વશ્વમાિં સૌ પ્રથમ લોકપાલનો અમલ સ્વીડને કયો હતો. 
(C) લોકાયુકત ક્નમણૂક કરનાર પ્રથમ રાજ્ય તક્મલનાડ ુહતુિં. 
(D) લોકપાલ શલદનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ એલ. એમ. ક્સિંઘવી સક્મક્તએ કયો હતો. 

Ans: C 

(893)  100 મો બિંધારણીય સુધારો કોની સાથે સિંબિંક્ધત છ?ે  

(A) ભારત બાિંગલાદેશ જમીન સરહદ કરાર 
(B) બેરુબારી પ્રદેશ યુક્નયન ક્વવાદ 
(C) કેશવાનિંદ ભારતી ક્વરુદ્ કેરળ રાજ્ય 
(D) કચ્છ એવોડી ક્વવાદ 

Ans: A 

(894)  નીચેનામાિંથી કયો ક્વકલ્પ ખોટો છ?ે  

(A) કેશવાનિંદ ભારતી ક્વરુદ્ કેરળ રાજ્યના કેસમાિં 13 જજોની બેચ બેસાડવામાિં આવી હતી. 
(B) એકપણ નહીં 
(C) ક્મનવાી ક્મલ ક્વરુદ્ ભારત સરકારના કેસમાિં 5 જજોએ ખિંડપીઠ ેચૂકાદો આપેલો. 
(D) કેશવાનિંદ ભારતી ક્વરુદ્ કેરળ રાજ્ય કેસના પહરણામને લીધે બિંધારણના મૂળ ક્સદ્ાિંતોમાિં સુધારો કરાયો હતો. 

Ans: D 

(895)  સિંસદની મિંજૂરી પછી રાષ્ટ્ રીય કટોકટી કેટલા સમય સુધી અસરકારક છ?ે  

(A) વધુમાિં વધુ 10 મહહના 
(B) વધુમાિં વધુ 8 મહહના 
(C) વધુમાિં વધુ 2 વષી 
(D) ઉપરનામાિંથી એક પણ નહહ 

Ans: D 

(896)  નીચનેામાિંથી કયા બિંધારણીય સુધારા દરક્મયાન હદલ્હી “નેશનલ કેક્પટલ કે્ષત્ર” બન્યુિં?  

(A) 71 મો બિંધારણીય સુધારો - 1992 

(B) 69 મો બિંધારણીય સુધારો - 1991 
(C) 62 મો બિંધારણીય સુધારો – 1889 
(D) 79 મો બિંધારણીય સુધારો – 2003 

Ans: B 
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(897)  નીચેનામાિંથી કયા ક્વધાનો રાજ્યનીક્તના માગીદશીકક્સદ્ાિંતોમાિં આવે છ?ે 
(1) પુરુષ અને સ્ત્રીઓ નાગહરકોને આર્જક્વકા માટનેા પૂરતાિં સાધનો મેળવવાનો સમાન અક્ધકાર રહે. 
(2) પુરુષ અને સ્ત્રીઓના એક સરખા કામ માટ ેવેતન. 
(3) અથીતિંત્રનુિં સિંચાલન એવી રીતે થાય કે જથેી લોકહીતને નુકસાન ન પહોંચે. 

 

(A) માત્ર 2 અને 3 (B) માત્ર 1 અને 3 (C) 1, 2 અને 3 (D) માત્ર 1 અન ે2 Ans: C 

(898)  ભારતમાિં સિંસદીય વ્યવસ્થાની સરકાર છ,ે કારણ કે...  

(A) લોકસભા લોકો દ્વારા સીધા ચૂિંટાય છ.ે 
(B) સિંસદ બિંધારણમાિં સિંશોધન કરી શકે છ.ે 
(C) મિંત્રી પહરષદ, લોકસભા પ્રત્યે જવાબદાર છ.ે 
(D) રાજ્ય સભાનો ભિંગ નથી કરી શકાતો. 

Ans: C 

(899)  નીચનેામાિંથી કયો ક્વકલ્પ સાચો છ?ે  

(A) ભારતીય બિંધારણના ઉદ્દશે્ય પ્રસ્તાવને 22 જાન્યુઆરી 1947ના રોજ સ્વીકારી લેવામાિં આવ્યો. 
(B) બિંધારણ સભાની પ્રથમ બેઠકમાિં 389 સભ્યોએ ભાગ લીધો હતો. 
(C) આપેલ તમામ સાચાિં છ.ે 
(D) સિંક્વધાન સભામાિં મૌક્લક અક્ધકાર સક્મક્તના ઉપાધ્યક્ષ એચ.સી. મુખર્જી હતા. 

Ans: A 

(900)  બિંધારણના મુખ્ય કેટલા ભાગ છ?ે  

(A) આપેલ એકપણ નહહ (B) 08 (C) 22 (D) 25 Ans: C 
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