
Gujarat1.com   Bandharan / Constitution GK PDF in Gujarati 
 

www.OJAS-MaruGujarat.in     એપ ડાઉનલોડ કરવા અહીં ક્લલક કરો અથવા gujarat1.com/app/ ની મુલાકાત લો.       103                                                                                                                            

(951)  યુનાઈટડે નેશનમાાં આાંતરરાષ્ટ્ રીય કાનૂની સમસ્યાઓને કોના દ્વારા રજૂઆત અથવા સેટલ કરવામાાં આવે છ?ે 

(A) જનરલ એસેમ્બલી દ્વારા 
(B) ટરસ્ટીશીપ કાઉન્સીલ દ્વારા 
(C) સુરક્ષા પરરષદ દ્વારા 
(D) ઈન્ટરનેશનલ કોટટ ઓફ જસ્ટીસ દ્વારા 

Ans: D 

(952)  નીચેનામાાંથી કયો ક્વકલ્પ ખોટો છ?ે  

(A) અનુસૂક્ચ – 10માાં પક્ષ પલટા ક્વરોધી કાયદો ઘડવા માટનેી જોગવાય છ.ે 
(B) ભારતના બાંધારણ સમયે માત્ર 18 ભાષાઓ જ માન્ય હતી. 
(C) અનુસૂક્ચ – 4 રાજ્યસભા અને કેન્રશાક્સત પ્રદેશની બેંકોની ફાળવણી. 
(D) અનુસૂક્ચ – 12 મુજબ શહેરી સ્થાક્નક સત્તામાંડળોની સત્તા અને જવાબદારીઓનો ઉલ્લેખ આપવા કયો છ.ે 

Ans: B 

(953)  નીચનેામાાંથી કયા મૂળ અક્ધકાર છ,ે જ ેમાત્ર ભારતીય નાગરરકોને પ્રાપ્ત થાય છ?ે  

(A) અનુચ્છદે – 15, 16, 19, 29, 30 
(B) અનુચ્છદે – 15, 16, 20, 21, 24, 25 
(C) અનુચ્છદે – 15, 16, 19, 25, 26 
(D) અનુચ્છદે – 14, 15, 20, 21, 24 

Ans: A 

(954)  ભારતીય રાષ્ટ્ રપક્તની કચેરીનો કાયટકાળ....  

(A) વતટમાન રાષ્ટ્ રપક્તશ્રી દ્વારા બદલી શકાય છ.ે 
(B) બાંધારણ દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવે છ.ે 
(C) કેન્રમાાં સરકારના રાજકીય પક્ષ દ્વારા બદલી શકાય છ.ે 
(D) રાજ્ય ક્વધાનસભાની ભલામણ દ્વારા પણ બદલી શકાય છ.ે 

Ans: B 

(955)  નીચેનામાાંથી કોણ ભારતના રાષ્ટ્ રપક્ત દ્વારા ક્નયુલત કરવામાાં આવે છ?ે 

(1) ચેરમને ઓફ ફાઈનાન્સ કક્મશન 
(2) ડપે્યુટી ચેરમને ઓફ પ્લાનીંગ કક્મશન 
(3) ચીફ મીનીસ્ટર (મુખ્યમાંત્રી) ઓફ યુક્નયન ટરેેટોરી 

 

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

(956)  નીચેનામાાંથી કયો ક્વકલ્પ સત્ય છ?ે  

(A) અનુચ્છદે – 2 ભારત સરકારના નવા રાજ્યો બનાવવાનો અક્ધકાર આપે છ.ે જ ેભારતનો ભાગ નથી. 

(B) બાંને સાચાાં 
(C) બાંને ખોટા 
(D) અનુચ્છદે – 3 એ સરકારની અાંદર રાજ્યની સીમાઓ બદલવાની સત્તા આપે છ.ે 

Ans: B 
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(957)  નીચેના ક્વધાનો ચકાસો. 
(1) CBI ઈન્ટરપોલ સભ્ય દેશોની તપાસ માટનેી નોડલ પોલીસ એજન્સી છ.ે  
(2) NHRC ના સભ્યોની ક્નમણકૂ ભારતના ઉપરાષ્ટ્ રપક્તશ્રી કરે છ.ે  
(3) સીમાાંકન પાંચ એ બાંધારણીય સાંસ્થા છ.ે  
(4) બાંધારણમાાં કે્ષક્ત્રય પરરષદનો ઉલ્લેખ જોવા મળતો નથી.  
ઉપરનામાાંથી કયા ક્વધાનો સત્ય છ?ે 

 

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

(958)  નાણાાંકીય કટોકટી દરમ્યાન રાજ્ય ક્વધાનમાંડળો દ્વારા પસાર કરવામાાં આવેલા બધા ખરડાઓને કોના ક્વચારાથટ 
રાખવામાાં આવે છ?ે 

 

(A) પ્રાધાનમાંત્રી (B) રાજ્યપાલ (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) એકપણ નહીં Ans: C 

(959)  નીચેના જોડકાાં જોડો. 

1. કાયદાનો ક્નયમ                                         a. જમટન બાંધારણ 
2. ડાયરેકટીવ ક્સદ્ાાંતો                                     b. ઓસ્ટરકે્લયન બાંધારણ 
3. સમવતી યાદી                                           c. આઈરરશ બાંધારણ 
4. ઈમરજન્સી દરક્મયાન મૂળભૂત અક્ધકારોનો સસ્પેન્શન d. ક્િરટશ બાંધારણ 

 

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

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

Ans: D 

(960)  લોકસભાના કાયટકાળ પરૂા થવા પહેલાાં જ ભાંગ કરવામાાં આવે છ.ે...  

(A) પ્રધાનમાંત્રીશ્રી દ્વારા સ્વક્વવેકથી 
(B) લોકસભાના અધ્યક્ષશ્રીના સ્વક્વવેકથી 

(C) રાષ્ટ્ રપક્તશ્રી દ્વારા સ્વક્વવેકથી 
(D) પ્રધાનમાંત્રીશ્રીની ભલામણથી રાષ્ટ્ રપક્તશ્રી દ્વારા 

Ans: D 

(961)  CAG ભારતની કઈ ક્નક્ધઓનુાં લેખા પરરક્ષણ કરે છ?ે  

(A) લોકલખાક્નક્ધ (B) સાંક્ચતક્નક્ધ (C) આપેલ તમામ (D) આકક્સ્મકક્નક્ધ Ans: C 

(962)  નીચેનામાાંથી કઈ કઈ સાંસ્થાઓ બાંધારણીય છ?ે 
(1) જાહેર સેવા આયોગ (2) રાષ્ટ્ રીય અનુસૂક્ચત જનજાક્ત આયોગ (3) રાષ્ટ્ રીય પછાત વગટ આયોગ (4) નીક્ત આયોગ 

(5) રાષ્ટ્ રીય માનવ અક્ધકાર આયોગ (6) કેન્રીય તકેદારી આયોગ 

 

(A) માત્ર 1, 2, 4, 5, 6 (B) માત્ર 1, 2, 3 (C) માત્ર 1, 2, 5, 6 (D) માત્ર 1, 2, 3, 4 Ans: B 
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(963)  એટની જનરલની ક્નમણુક કોના દ્વારા કરવામાાં આવે છ?ે  

(A) એકપણ નહીં (B) પ્રાધાનમાંત્રી (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) રાજ્યપાલ Ans: C 

(964)  બાંધારણના નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) મફત અને ન્યાયી ચૂાંટણીની દેખરેખ, રદશા અને આચાર.  
(2) રાજકીય પક્ષોને માન્યતા આપવી, રાજકીય પક્ષો અને અલગથી ચૂાંટણી લડી રહેલા વ્યક્લતઓને ક્ચહ્નો ફાળવવા.  
(3) લોકસભા, રાજ્યસભા, સાંસદ, રાષ્ટ્ રપક્તશ્રી અને ઉપરાષ્ટ્ રપક્તશ્રીના મતદાન પત્રની તૈયારી કરવી.  

(4) ચૂાંટણી ક્વવારદત કેસોમાાં અાંક્તમ ચૂકાદાની જાહેરાત. 
ઉપરનામાાંથી કઈ ભારતીય ચૂાંટણીપાંચની કામગીરી છ?ે 

 

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

(965)  ભારતના એટની જનરલશ્રી ક્વશે નીચેનામાાંથી શુાં સત્ય નથી?  

(A) તેમનો કાયટકાળ અને પગાર રાષ્ટ્ રપક્તશ્રી દ્વારા નક્કી કરવામાાં આવે છ.ે 

(B) તેઓ ભારત સરકારના કાનૂની સલાહકાર છ.ે 
(C) તેઓ સરકારન ેસાંકે્ષપતા કેસમાાં હાઈકોટટ કે સુપ્રીમકોટટ સમક્ષ હાજર થાય છ.ે 
(D) સાંસદની કાયટવાહીમાાં તે મતદાન કરી શકે છ.ે 

Ans: D 

(966)  નીચેના વાલયો પર ક્વચાર કરો. 
(1) ભારતના બાંધારણ મુજબ વટહુકમ બહાર પાડવાની સત્તા માત્ર રાષ્ટ્ રપક્તશ્રી પાસે જ છ.ે  
(2) ભારતમાાં રાજ્યમાાં કટોકટી જાહેર કરવાની સત્તા માત્ર રાષ્ટ્ રપક્તશ્રી પાસે જ છ.ે 

ઉપરનામાાંથી કયુાં ક્વધાન સત્ય છ?ે 

 

(A) એકપણ નરહ (B) માત્ર 1 (C) માત્ર 2 (D) 1 અને 2 બાંન ે Ans: C 

(967)  ભારતના નીચે આપેલ ન્યાયાલયમાાંથી કોને “કોટટ ઓફ રેકોડસટ” તરીકે ઓળખવામાાં આવે છ?ે  

(A) જનપદ ન્યાયાલયને 
(B) માત્ર સવોચ્ચ અદાલતને 

(C) સવોચ્ચ અદાલત તથા વડી અદાલત બાંનેને 
(D) માત્ર વડી અદાલતને 

Ans: C 

(968)  વડાપ્રધાન - કાયો બાબતે નીચેના યોગ્ય જોડકાાં જોડો. 
1. શ્રી લાલબહાદુર શાસ્ત્રી     a. ટકે્લકોમની ક્ાાંક્ત થઈ 
2. શ્રી રાજીવ ગાાંધી           b. રાઈટ ટ ુઈન્ફોમેશન અમલી બન્યો 
3. શ્રી મનમોહનક્સાંહ          c. ક્વશ્વાસ પ્રસ્તાવ દ્વારા પરાક્જત થનાર વડાપ્રધાન 

4. શ્રી એચ.ડી. દેવગૌડા      d. NDDB ની સ્થાપના કરવામાાં આવી. 

 

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

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

Ans: C 
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(969)  ઈ.સ. 1922માાં “ભારતીય બાંધારણ ભારતીયોની ઈચ્છાનુસાર હશે” વાલય દ્વારા કોણે પરોક્ષ રીતે બાંધારણ 
સભાનો ક્વચાર રજૂ કયો? 

 

(A) ભીમરાવ આાંબેડકર (B) મોહન ગાાંધી (C) જવાહરલાલ નેહરૂ (D) મહાત્મા ગાાંધી Ans: D 

(970)  અાંક્તમ ઔપચારરકતા શુાં છ ેકે જનેા વગર કેન્રીય ક્બલ કાયદો બની શકે નરહ?  

(A) યુક્નયન કાયદા પ્રધાનશ્રીના હસ્તાક્ષર 
(B) લોકસભાના ક્સ્પકરશ્રીના હસ્તાક્ષર 

(C) વડાપ્રધાનશ્રીના હસ્તાક્ષર 
(D) રાષ્ટ્ રપક્તશ્રીના હસ્તાક્ષર 

Ans: D 

(971)  અનચુ્છદે – 358 અને 359 એ મૂળભૂત અક્ધકાર પર રાષ્ટ્ રીય કટોકટીની અસરનુાં વણટન કરે છ.ે તો 
નીચેનામાાંથી કયુાં ક્વધાન અનુચ્છદે – 358 અને 359 બાબતે યોગ્ય છ?ે 
(1) અનુચ્છદે – 358 બાહ્ય કટોકટીના બનાવમાાં જ લાગુ પડ ેછ.ે આાંતરરક કટોકટીમાાં નરહ.  

(2) અનુચ્છદે – 359 મુજબ બાહ્ય અને આાંતરરક બાંને કટોકટીમાાં કાયટરત છ.ે  
(3) અનુચ્છદે – 358 સમગ્ર દેશ માટ ેલાગુ પડ ેછ ેઅને જ્યારે અનચુ્છદે – 359 સમગ્ર દેશમાાં અથવા મયાટરદત ભાગમાાં 
જ લાગુ પાડી શકાય છ.ે 

 

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

(972)  રાજ્યનીક્તના ક્નદેશક ક્સદ્ાાંતોના સાંદભટમાાં નીચેનામાાંથી લયુાં ક્નવેદન સાચુાં છ?ે 
(1) અદાલત કોઈ પણ ક્નદેશકક્સદ્ાાંતોને ગેરબાંધારણીય અને અમાન્ય તરીકે ઉલ્લાંઘન કરતો કાયદો જાહેર કરી શકતી 

નથી.  
(2) અદાલતો જામીન પર કાયદાની માન્યતાને સમથટન આપી શકે છ ેતે ક્નદેશકન ેઅસર કરવા માટ ેઘડવામાાં આવે છ.ે 

 

(A) માત્ર 1 (B) માત્ર 2 (C) એકપણ નરહ (D) 1 અને 2 બાંન ે Ans: D 

(973)  નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) ભારતના બાંધારણમાાં એવી એક પણ જોગવાઈ નથી કે સ્ત્રી અને પુરુષને સમાન કાયટ માટ ેસમાન વેતન આપવામાાં 

આવે.  
(2) ભારતનુાં બાંધારણ પછાત વગોને વ્યાખ્યાક્યત કરતુાં નથી. 
ઉપરનામાાંથી કયુાં ક્વધાન ખોટુાં છ?ે 

 

(A) એકપણ નરહ (B) માત્ર 1 (C) માત્ર 2. (D) 1 અને 2 બાંન ે Ans: D 

(974)  J.V.P સક્મક્તમાાં કોણ કોણ હતા?  

(A) વલ્લભભાઈ પટલે 

(B) જવાહરલાલ નેહરૂ 
(C) પાક્ભ સીતારમૈયા 
(D) આપેલ તમામ 

Ans: D 
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(975)  ભારતીય બાંધારણની અાંતગટત નીચેનામાાંથી કઈ મૂળભૂત ફરજ નથી?  

(A) લોક ચૂાંટણીમાાં મતદાન કરવુાં. 
(B) વૈજ્ઞાક્નક પ્રવૃક્ત્તનો ક્વકાસ કરવો. 
(C) બાંધારણ પ્રત્યે ક્નષ્ઠાવાન રહેવુાં અને તેના આદશોનુાં સન્માન કરવુાં. 
(D) સાવટજક્નક સાંપક્ત્તની સુરક્ષા કરવી. 

Ans: A 

(976)  સાંસદની સરળ બહુમક્તથી નીચેનામાાંથી કઈ અનુસૂક્ચમાાં સુધારો કરી શકાય છ?ે 

(1) બીજી અનુસૂક્ચ (2) પાાંચમી અનુસૂક્ચ (3) છઠ્ઠી અનુસૂક્ચ (4) સાતમી અનુસૂક્ચ 
 

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

(977)  નીચેનામાાંથી કયા ક્વધાનો સમવાયી તાંત્ર રાષ્ટ્ ર ક્વશે સત્ય છ?ે 
(1) તે રાષ્ટ્ રમાાં કેન્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર વચ્ચ ેસત્તાનુાં ક્વભાજન જોવા મળે છ.ે  
(2) તેમનુાં બાંધારણ કઠોર અને લેક્ખત હોય છ.ે  

(3) સમવાયી તાંત્ર રાષ્ટ્ રમાાં એક નાગરરકત્વ જોવા મળે છ.ે  
(4) તે રાષ્ટ્ રમાાં ક્દ્વ–સદનીય સાંસદ જોવા મળે છ.ે 

 

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

(978)  નીચેના જોડકાાં જોડો. 
1. 1971  a. પાાંચમી સામાન્ય ચૂાંટણી 
2. 1978 b. પાંચાયતી રાજ ક્સસ્ટમની શરૂઆત 

3. 1952 c. રાષ્ટ્ રીય ક્વકાસ પરરષદની રચના 
4. 1959 d. અનુચ્છદે – 19 માાંથી ક્મલકતના અક્ધકારને દૂર કરાયો 

 

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

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

Ans: C 

(979)  પ્રોટમે સ્પીકર (અસ્થાયી લોકસભાધ્યક્ષ) ની ક્નમણૂક કોના દ્વારા થાય છ?ે  

(A) રાજ્યપાલ (B) એકપણ નહીં (C) પ્રાધાનમાંત્રી (D) રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: D 

(980)  ભારતના બાંધારણના અનુચ્છદે - 51 દ્વારા રાજ્યનીક્તના ક્નદેશક ક્સદ્ાાંતોમાાંનો કયો ક્સદ્ાાંત નીચે મુજબ છ ે? 
(1) ઈરાદાપૂવટક શાાંક્ત અને સુરક્ષાને પ્રોત્સાહન આપવુાં.  
(2) રાષ્ટ્ ર-રાષ્ટ્ ર વચ્ચેના સાંબાંધમાાં ન્યાયી અને માનનીય જાળવવુાં.  

(3) આાંતરરાષ્ટ્ રીય સાંબાંધો સૌહાદટપૂણટ જાળવવા.  
સાચો ક્વકલ્પ પસાંદ કરો. 

 

  

(A) માત્ર 1 અને 3 (B) માત્ર 2 અને 3 (C) 1, 2 અને 3 (D) માત્ર 1 અન ે2 Ans: C 
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(981)  અસ્થાયી ક્વધાનસભા અધ્યક્ષની ક્નમણુક કોણ કરે છ?ે  

(A) રાજ્યપાલ (B) એકપણ નહીં (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) પ્રાધાનમાંત્રી Ans: A 

(982)  નીચેનામાાંથી કયો ક્વકલ્પ સાચો છ?ે  

(A) મુખ્ય ચૂાંટણી કક્મશનરશ્રીની ક્નમણૂક રાષ્ટ્ રપક્તશ્રી કરે છ.ે 
(B) ચૂાંટણીપાંચમાાં એક મુખ્ય ચૂાંટણી કક્મશનરશ્રી અને બીજા ચાર સભ્યો હોય છ.ે 
(C) એકપણ નહીં 

(D) ચૂાંટણીપાંચની સ્થાપના અનુચ્છદે – 320 પ્રમાણે થઈ છ.ે 

Ans: A 

(983)  નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) સામાન્ય ખરડાની બાબતમાાં રાજ્યપાલશ્રી જ્યારે રાષ્ટ્ રપક્તશ્રીની માંજૂરી માટ ેમોકલવામાાં આવેલ હોય તો રાષ્ટ્ રપક્તશ્રી 
તેને અસાંખ્ય વખત પુનઃક્વચારણા માટ ેમોકલી શકે છ.ે  
(2) બાંધારણીય સુધારણા ખરડાને રાષ્ટ્ રપક્તશ્રી માંજૂરી આપવા બાંધાયેલા નથી.  

(3) બાંધારણીય સુધારણા ખરડો રાજ્ય ક્વધાનમાંડળમાાં બહુમક્તથી રજૂ કરી શકાય છ.ે 
ઉપરનામાાંથી કયા ક્વધાનો સત્ય છ?ે 

 

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

(984)  કયા બાંધારણીય સુધારાથી ભારતના બાંધારણમાાં મૂળભૂત ફરજો ઉમેરવામાાં આવી?  

(A) 96મો બાંધારણીય સુધારો, 2011 
(B) 74મો બાંધારણીય સુધારો 1992 

(C) 42મો બાંધારણીય સુધારો, 1976 
(D) 91મો બાંધારણીય સુધારો, 2011 

Ans: C 

(985)  બાંધારણમાાં નીચે જણાવેલ જોગવાઈમાાંથી ભારતીય રાજ્યના ક્બનસાાંપ્રદાક્યકતાને છતી કરે છ?ે  
(1) રાજ્ય એ કાયદાની સામે કોઈપણ વ્યક્લતની સમાનતાને નકારશે નરહ.  
(2) રાજ્ય દ્વારા સાંચાક્લત કોઈપણ શૈક્ષક્ણક સાંસ્થામાાં કોઈ ધાક્મટક સૂચના આપવામાાં આવશે નરહ.  

(3) રાજ્ય તમામ નાગરરકોને સમાન નાગરરક સાંરહતા માટ ેસરુક્ક્ષત સેવાનો પ્રયત્ન કરશે.  
(4) સમાજના કોઈપણ ક્વભાગને તેની અલગ ભાષાને જાળવવાનો અક્ધકાર હશે. 

 

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

(986)  નીચનેા ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) પ્રથમ રાજભાષા પાંચના અધ્યક્ષશ્રી બી. જી. ખેર હતા.  
(2) બાંધારણના અનુચ્છદે – 351માાં રહન્દી ભાષાના ક્વકાસ માટ ેઆદેશ આપવામાાં આવ્યો.  

(3) ભારતની વહીવટી ભાષા તરીકે અાંગ્રેજીને પ્રાધાન્ય આપ્યુાં છ.ે તથા સાંઘની રાજભાષા તરીકે રહન્દીને પ્રાધાન્ય 
આપવામાાં આવ્યુાં છ.ે  
ઉપરનામાાંથી કયુાં ક્વધાન સત્ય છ ે? 

 

(A) માત્ર 2 અને 3 (B) 1, 2 અન ે3 (C) માત્ર 1 અન ે3 (D) માત્ર 1 અન ે2 Ans: B 
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(987)  કયા બાંધારણીય સુધારા દ્વારા સહકારી સક્મક્તઓને બાંધારણીય દરજ્જો આપવામાાં આવ્યો?  

(A) 96મો બાંધારણીય સુધારો, 2011 
(B) 90મો બાંધારણીય સુધારો, 2011 
(C) 91મો બાંધારણીય સુધારો, 2011 
(D) 97મો બાંધારણીય સુધારો, 2011 

Ans: D 

(988)  નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 

(1) ઝાંડા સક્મક્તના અધ્યક્ષ શ્રી જ.ેબી. કૃપલાણી હતા.  
(2) રાષ્ટ્ રધ્વજની પહોળાઈ અને લાંબાઈ અનુક્મે 2 : 3 છ.ે  
(3) રાષ્ટ્ રગાનને તત્ત્વબોક્ધકા પક્ત્રકામાાં “મેરા ભારત મહાન” શીષટકથી પ્રકાક્શત કરવામાાં આવ્યુાં.  
(4) ભારતનુાં રાષ્ટ્ રીય પુષ્પ “ન્યુક્સફેરા ગાટટન” છ.ે  
ઉપરનામાાંથી કયા ક્વધાનો સાચાાં છ?ે 

 

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

(989)  નીચનેા માાંથી કયા ક્વધાનો NITI આયોગ બાબતે સત્ય છ?ે 
(1) આાંતર-રાજયપરરષદના આધારે સાંઘ અને રાજયો વચ્ચે પરસ્પર સહકારરતા સાધવા પ્રયત્ન કરશે.  
(2) નીક્ત આયોગ એ ડાયરેકટર બેક્નરફટ ટરાન્સફર (DBT) અન ેયુક્નક આઈડકે્ન્ટરફકેશન ઓથોરરટી ઓફ ઈક્ન્ડયા 
(UIDAI)ને જોડીને યોજનાઓ બનાવશે.  
(3) નીક્ત આયોગ લાાંબાગાળાની યોજના બનાવવી અને તેના અમલીકરણનુાં કામ કરશે. 

 

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

(990)  જો ભારત સાંઘમાાં નવા રાજ્યનુાં સજ ટન કરવુાં હોય તો કઈ અનુસૂક્ચમાાં સુધારો થાય?  

(A) ચોથી અનુસૂક્ચ (B) ત્રીજી અનુસૂક્ચ (C) બીજી અનુસૂક્ચ (D) પ્રથમ અનુસૂક્ચ Ans: D 

(991)  નીચેનામાાંથી કયુાં ક્વધાન એડવોકેટ જનરલશ્રી સાથે સાંલગ્ન છ?ે 
(1) તે રાષ્ટ્ રપક્તશ્રીની ઈચ્છા મુજબ પોતાના પદ પર રહેશે.  

(2) એટની જનરલશ્રીની જમે તેનો કોઈ બાંધારણમાાં ક્વશેષ પદનો ઉલ્લેખ નથી.  
(3) તેઓના પગાર તથા ભથ્થા રાષ્ટ્ રપક્તશ્રીની ઈચ્છા મુજબ રહેશે.  
(4) તેઓ રાષ્ટ્ રના સવોચ્ચ કાયદા અક્ધકારીશ્રી રહેશે. 

 

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

(992)  નીચેના ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) નાણાાં ખરડો છ ેએ નક્કી માત્ર ક્વધાનસભાના અધ્યક્ષશ્રી જ કરી શકે. ક્વધાન પરરષદ નહીં. 

(2) ક્વધાનપરરષદના કોઈ સભ્યની અયોગ્યતાને ક્નરધારરત કરવાની અાંક્તમ સત્તા ચૂાંટણીપાંચ ચચાટથી રાજ્યપાલશ્રી પાસે 
છ.ે 
ઉપરનામાાંથી કયુાં ક્વધાન ખોટુાં છ?ે 

 

(A) એકપણ નરહ (B) માત્ર 1 (C) માત્ર 2 (D) 1 અને 2 બાંન ે Ans: A 
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(993)  નીચેનામાાંથી કઈ લાક્ષક્ણકતા ભારતે દક્ક્ષણ આરિકા પાસેથી અપનાવી છ?ે  

(A) સાાંસદની સાંયુલત બેઠક 
(B) કાયદા દ્વારા સ્થાક્પત કાયટવાહી 
(C) બાંધારણના સુધારણા અને રાજ્ય સભાના સભ્યોની ચૂાંટણી માટનેી કાયટવાહી 
(D) રાષ્ટ્ રપક્તશ્રીની ચૂાંટણી પદ્ક્ત 

Ans: C 

(994)  ભારતના કેગ(CAG)ના રરપોટટને પે્રક્ષત કરવા માટનેો યોગ્ય અનુક્મ જણાવો. (1) કેગ(CAG)નો રરપોટટ (2) 

લોકલેખા સક્મક્ત (3) રાષ્ટ્ રપક્તશ્રી (4) સાંસદ (5) ક્નષ્કષટ 
 

(A) 1 => 2 => 4 => 3 => 5 
(B) 1 => 3 => 4 => 2 => 5 
(C) 1 => 2 => 3 => 4 => 5 
(D) 1 => 2 => 5 => 4 => 3 

Ans: B 

(995)  કયા બાંધારણીય સુધારા દ્વારા ભારતના બાંધારણમાાં 12મી અનુસૂક્ચ જોડવામાાં આવી ?  

(A) 74મો બાંધારણીય સુધારો 1992 
(B) 90મો બાંધારણીય સુધારો, 2011 
(C) 96મો બાંધારણીય સુધારો, 2011 
(D) 91મો બાંધારણીય સુધારો, 2011 

Ans: A 

(996)  નીચેના માાંથી કયો ક્વકલ્પ ખોટો છ ેતે જણાવો.  

(A) એકપણ નરહ 
(B) VVPAT અથાટત વોટર વેરીફાઈડ પેપર ઓરડટ ટરઈેલ 
(C) ભારત નેગટેીવ વોરટાંગનો સ્વીકાર કરનાર ક્વશ્વનો 14મો દેશ છ.ે 
(D) કોઈપણ ચૂાંટણીકે્ષત્રમાાં 64થી વધુ ઉમેદવારો હોય તો ત્યાાં EVMની જગ્યાએ મતપાત્રોની મદદથી મતદાન કરાવવુાં પડ ે
છ.ે 

Ans: A 

(997)  નીચનેા ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) રાષ્ટ્ રીય અનુસૂક્ચત જનજાક્ત આયોગનુાં કાયટ એવા સમુદાયમાાં વન સુરક્ષા અને સામાક્જક વનસાંવધટનમાાં વધારે 
સહયોગ કરવો કે જ ેઅનુસૂક્ચત જનજાક્તના છ.ે  
(2) રાષ્ટ્ રીય અનુસૂક્ચત જનજાક્ત આયોગની શક્લત ક્સક્વલ કોટટની સમાન હોય છ.ે 
ઉપરનામાાંથી કયુાં ક્વધાન ખોટુાં છ?ે 

 

(A) માત્ર 2 

(B) માત્ર 1 
(C) 1 અને 2 બાંન ે
(D) એકપણ નરહ 

Ans: D 
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(998)  નીચનેા ક્વધાનો પર ક્વચાર કરો. 
(1) જાહેર રહસાબ સક્મક્તના ચરેમેનશ્રીની ક્નમણકૂ લોકસભાના અધ્યક્ષ દ્વારા કરવામાાં આવે છ.ે  
(2) જાહેર રહસાબ સક્મક્તમાાં લોકસભાના સભ્યો, રાજ્યસભાના સભ્યો તથા ઉદ્યોગ અને વેપારના કેટલાક ક્વખ્યાત 
વ્યક્લતઓનો સમાવેશ થાય છ.ે  
ઉપરનામાાંથી કયુાં ક્વધાન સત્ય છ?ે 

 

(A) 1 અને 2 બાંન ે (B) માત્ર 2 (C) માત્ર 1 (D) એકપણ નરહ Ans: C 

(999)  કયો બાંધારણીય સુધારો “ક્જલ્લા આયોજન સક્મક્ત” ની જોગવાઈ કરે છ?ે  

(A) 96મો બાંધારણીય સુધારો, 2011 
(B) 74મો બાંધારણીય સુધારો, 1992 
(C) 91મો બાંધારણીય સુધારો, 2011 
(D) 90મો બાંધારણીય સુધારો, 2011 

Ans: B 

(1000)  ભારતીય સાંસદીય પદ્ક્તમાાં સરકારી ક્વધેયક એટલે શુાં?  

(A) એવુાં ક્વધેયક કે જ ેલોકસભામાાં રજૂ કરવામાાં આવ્યુાં હોય. 
(B) એવુાં ક્વધેયક કે જનેી સરકાર દ્વારા માંજૂરી આપવામાાં આવેલ હોય. 
(C) એવુાં ક્વધેયક કે જ ેપક્ષના સભ્યો દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવ્યુાં હોય. 
(D) એવુાં ક્વધેયક કે જ ેમાંત્રી દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલ હોય. 

Ans: D 
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