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(1001)  CAG પોતાનો રરપોર્ટ કોને આપે છ?ે 

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

(1002)  ભારત માર્ ેબંધારણીય સભાનો ખ્યાલ સૌપ્રથમ નીચેના પૈકી કોણે રજૂ કયો ? 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેર્ર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્ટ-2, તા. 30/06/2017] 

 

(A) જવાહરલાલ નહેરુ (B) એમ. એન. રોય (C) મહાત્મા ર્ાંધી (D) સરદાર વલ્લભભાઈ પર્લે Ans: B 

(1003)  કેન્સરમાં નવાં રાજ્યોને દાખલ કરવા અથવા તેમની ્થાપના કરવા બાબતની જોર્વાઈ ભારતીય સંક્વધાનના 
કાયદાના કયા આરર્ટકલમાં કરવામાં આવી છ?ે 
[સમાજ કલ્યાણ ક્નરીક્ષક, વર્ટ-૩, તા. 7-10-2018] 

 

(A) આરર્ટકલ-7 (B) આરર્ટકલ-9 (C) આરર્ટકલ-5 (D) આરર્ટકલ-2 Ans: D 

(1004)  લોકસભામાં નીચેના પૈકી કઈ મતદાનની પ્રરિયાનો પ્રકાર નથી ? 

[પોલીસ ઈન્સ્પલેર્ર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્ટ-2, તા. 30/06/2019] 
 

(A) બ્લાઈન્સડ મત 
(B) ક્વભાજન મત 
(C) ર્ુપ્ત મત 
(D) કાપલીઓ (ક્્લપ્સ)ના ક્વતરણ દ્વારા મતની નોંધણી કરવી. 

Ans: A 

(1005)  ભારતમાં ઉત્કૃષ્ટ્ સાંસદ એવોડટ સંદભે નીચે આપેલાં ક્વધાનોમાંથી કયાં ક્વધાનો ખરાં નથી? 

(1) આ એવોડટ મેળવવા સારુ ફલત લોકસભાના જ સભ્યો લાયક ઠરે છ.ે 
(2) આ એવોડટ મેળવવા સારુ લોકસભા અને રાજ્યસભાના સભ્યો લાયક ઠરે છ.ે 
(3) ભારતના રાષ્ટ્ રપક્ત ક્વજતેાઓ પસંદ કરે છ.ે 
(4) ભારતના ઉપરાષ્ટ્ રપક્તના વડપણ હેઠળની સક્મક્ત ક્વજતેાઓ પસંદ કરે છ.ે 
[ર્જુરાત વહીવર્ી સવેા વર્ટ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્સય અભ્યાસ-2, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1006)  નીચેના પૈકી કયા ક્વધેયક દરક્મયાન સંસદનાં બંને ર્ૃહોની સંયુલત બેઠકની મંજૂરી આપવામાં આવે છ ે? 
(1) સામાન્સય ક્વધેયક (2) નાણાં ક્વધેયક (Money Bill) (3) બંધારણીય સુધારા ક્વધેયક 
[ર્જુરાત વહીવર્ી સવેા વર્ટ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્સય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) ફલત 2 અને 3 
(B) ફલત 1 

(C) ફલત 3 
(D) ફલત 1 અને 3 

Ans: B 
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(1007)  વૈધાક્નક સં્થાઓ બાબતે નીચે આપેલાં ક્વધાનોમાંથી કયંુ ક્વધાન ખરંુ છ ે? 
[ર્જુરાત વહીવર્ી સવેા વર્ટ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્સય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) વેધાક્નક સં્થાઓ એવા કાનૂન દ્વારા ઘડવામાં આવી છ ેકે જ ેસંસદ અને રાજ્ય ક્વધાનસભાઓ પસાર કરી શકાય. 
(B) વૈધાક્નક સં્થાઓ એવા કાનૂન દ્વારા ઘડવામાં આવી છ ેકે જ ેસંસદ અને રાજ્ય ક્વધાનસભાઓ પસાર કરી ના શકે. 
(C) ઉપરના પૈકી કોઈ નહીં 
(D) વૈધાક્નક સં્થાઓ બંધારણના કાનૂન દ્વારા ઘડવામાં આવી છ.ે 

Ans: A 

(1008)  સંસદ સત્રના સંદભટમા ંવપરાતો શબ્દ “sine die” નો અથટ શું છ?ે 
[નર્રપાક્લકા મખુ્ય અક્ધકારી (વર્ટ 3), 09-04-2017] 

 

(A) સત્ર ક્વસજ ટના 
(B) સત્ર બોલાવવું 
(C) અચોક્કસ મુદત માર્ ેસત્ર મોકૂફી 

(D) સત્ર સમાક્પ્ત 

Ans: C 

(1009)  ભારતમાં જો કોઈ ધાક્મટક સમદુાયને રાષ્ટ્ રીય લઘુમતીનો દરજ્જો અપાય, તો તેના અક્ધકારો કયા છ ે? 
(1) તેઓ અનન્સય ક્શક્ષણ સં્થાનોની ્થાપના અને વહીવર્ કરી શકે છ.ે 
(2) રાષ્ટ્ રપક્ત લોકસભામાં આપોઆપ સભ્યનું નામાંકન કરે છ.ે 
(3) તેઓ પ્રધાનમંત્રીના 2006ના 15 મુદ્દાના કાયટિમના લાભો લઈ શકે છ.ે 
[ર્જુરાત વહીવર્ી સવેા વર્ટ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્સય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1010)  ભારતની સવોચ્ચ અદાલતમાં વકીલાત કરવા માર્ ેવકીલોની ત્રણ શ્રણેી હકદાર છ.ે નીચેની પૈકી કઈ શ્રેણી આ 
સૂક્ચમાં સામેલ નથી? 
[ર્જુરાત વહીવર્ી સવેા વર્ટ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્સય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) સંવેધાક્નક વકીલો (B) અન્સય વકીલો (C) વરરષ્ઠ વકીલો (D) નોંધણી ઉપરના વકીલો Ans: A 

(1011)  ભારતીય બંધારણમાં પ્રક્ત્થાક્પત મૂળભૂત અક્ધકારો સંદભે નીચે આપેલાં ક્વધાનોમાંથી કયંુ(યાં) ક્વધાન(નો) 
ખરંુ(રાં) નથી? 
(1) તમામ મૂળભૂત અક્ધકારો રાજ્યના યાદક્ચ્છત પર્લાં સામે જ ઉપલબ્ધ છ.ે 
(2) તેમાંના કેર્લાક કાયદેસર રીત ેલાર્ુ પાડી શકાય છ,ે જ્યારે કેર્લાક લાર્ુ પાડી શકાય નહીં. 
(3) સંસદ તેને ઘર્ાડી શકે છ ેઅથવા દૂર કરી શકે છ,ે પરંતુ તે માત્ર બંધારણીય સુધારા દ્વારા શલય છ.ે 
[ર્જુરાત વહીવર્ી સવેા વર્ટ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્સય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) ફલત 1 
(B) ફલત 2 
(C) ફલત 1 અને 2 
(D) ફલત 1, 2 અને 3 

Ans: C 
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(1012)  નીચેના પૈકી સવોચ્ચ અદાલતનો કયો ચુકાદો જાહેર રોજર્ારી અને શૈક્ષક્ણક સં્થાઓમા ંસામાક્જક અને 
શૈક્ષક્ણક રીતે પછાત વર્ો માર્ ેઅનામતને લર્તો નથી? 
[રાજ્ય વરેા ક્નરીક્ષક (STI), તા. 09/06/2019] 

 

(A) બાલાજી કેસ 1963 
(B) પી. કે. ક્ત્રપાઠી કેસ 2008 
(C) ઇન્સર સાહની કેસ 1991 

(D) એ. કે. ર્ોપાલન કેસ 1950 

Ans: D 

(1013)  વૈજ્ઞાક્નક માનસ, માનવતાવાદ, ક્જજ્ઞાસા તથા સુધારણાની ભાવના કેળવવાની અપેક્ષા બંધારણના કયા ભાર્માં 
સમાવેલી છ?ે 
[સમાજ કલ્યાણ ક્નરીક્ષક, તા. 09-12-2018] 

 

(A) રાજ્યના માર્ટદશટક ક્સદ્ાંતો 

(B) મૂળભૂત હક્કો 
(C) મૂળભૂત ફરજો 
(D) આમુખ 

Ans: B 

(1014)  નીચેના પૈકી કયંુ કારણ ભારતની નાર્રરકતાનો અંત લાવી શકે છ ે? 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેર્ર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્ટ-2, તા. 30/06/2019] 

 

(A) બંન ે

(B) ફરક્જયાત રીતે રદ થવી. 
(C) બંને પૈકી કોઈ નહીં. 
(D) ્વરછાએ ત્યાર્ કરવો. 

Ans: A 

(1015)  રાજ્યોની ક્વધાનસભાઓમાં અનુસૂક્ચત જાક્તઓ તથા આરદજાક્તઓ માર્ ેબેઠકો અનામત રાખવા બાબતની 
જોર્વાઈઓ, ભારતના બંધારણના કયા અનુચ્છદેમાં રાખવામાં આવેલી છ?ે 

[સમાજ કલ્યાણ ક્નરીક્ષક, તા. 09-12-2018] 

 

(A) 330 (B) 331 (C) 333 (D) 332 Ans: C 

(1016)  ભારતના સંક્વધાનના કયા અનુચ્છદે (Article) હેઠળ મનષુ્ય-વેપાર અને વેઠ તેમ જ તેના જવેી બળજબરીથી 
કરાવાતી બીજી કોઈ પ્રકારની મજૂરી પર પ્રક્તબંધ મૂકવામાં આવેલ છ ે? 
[સમાજ કલ્યાણ ક્નરીક્ષક, તા. 09-12-2018] 

 

(A) અનુચ્છદે - 38 

(B) અનુચ્છદે – 23 
(C) અનુચ્છદે - 22 
(D) અનુચ્છદે - 32 

Ans: B 
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(1017)  નીચેના પૈકી કઈ સક્મક્ત / સક્મક્તઓ સંપૂણટપણ ેલોકસભાના સભ્યોથી બનેલી સક્મક્ત છ?ે 
(1) જાહેર રહસાબ સક્મક્ત (2) અદંાજ સક્મક્ત (3) જાહેર સાહસો માર્નેી સક્મક્ત 
[રાજ્ય વરેા ક્નરીક્ષક (STI), તા. 09/06/2019] 

 

(A) ફલત 1 અને 3 (B) ફલત 2 (C) ફલત 2 અન ે3 (D) ઉપરોલત પૈકી કોઈ નહીં. Ans: B 

(1018)  કોણ જરૂરરયાત પડે્ય બંધારણીય સુધારા દ્વારા મૂળભૂત અક્ધકાર પર ક્નયંત્રણ લાદી શકે છ?ે  

(A) સંસદ (B) રાષ્ટ્ રપક્ત (C) પ્રાધાનમંત્રી (D) રાજ્યપાલ Ans: A 

(1019)  નીચેના પૈકી કયા ક્વધાનો સાચાં છ?ે 
(1) સવોચ્ચ અદાલતના ન્સયાયાધીશને જ ેરીતે અને જ ેકારણ ેહોદ્દા ઉપરથી દૂર કરી શકાય તેવી રીતે અને તેવાં કારણો 
ક્સવાય ચૂંર્ણી કક્મશનરને તેમના હોદ્દા ઉપરથી દૂર કરી શકાશે નરહ. 
(2) મુખ્ય ચૂંર્ણી કક્મશનરની સેવાની શરતોમાં, તેમની ક્નમણકૂ પછી તેમને ર્ેરલાભ થાય તેવો ફેરફાર કરી શકાશે નરહ. 
(3) અનુચ્છદે 326 ભારતના ચૂંર્ણી આયોર્ની લોકસભા અને ક્વધાનસભાની ચૂંર્ણીઓ યોજવા માર્નેી સત્તા બાબતની 

છ.ે 
(4) ર્ી. એન. શેષનને 1995માં ચૂરં્ણી આયોર્ના સભ્યોને દૂર કરવા માર્ ેઅદાલતમાં અરજી કરી હતી. 
[રાજ્ય વરેા ક્નરીક્ષક (STI), તા. 09/06/2019] 

 

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

(1020)  ભારતના ચૂંર્ણી આયોર્ પાસે ............. છ.ે 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેર્ર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્ટ-2, તા. 30/06/2019] 

 

(A) અધટ-ન્સયાક્યક સત્તા (B) બંને પૈકી કોઈ નહીં. (C) સલાહકારી સત્તા (D) બંન ે Ans: D 

(1021)  ઉચ્ચતમ ન્સયાયાલય અને ઉચ્ચ ન્સયાયાલયોના પર્ાર અંર્ેની જોર્વાઈઓ ભારતીય બંધારણની કઈ અનુસૂક્ચમા ં
છ ે? 
[લલાકટ, તા. 16-9-2018] 

 

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

(1022)  પછાત વર્ોની ક્્થક્તની તપાસ કરવા માર્ ેકક્મશનની ક્નમણૂક બાબતની જોર્વાઈ ભારતીય બંધારણના કયા 
આરર્ટકલમાં કરવામાં આવી છ ે? 
[મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અક્ધકારી (વર્ટ 3), 27-05-2018] 

 

(A) આરર્ટકલ - 339 (B) આરર્ટકલ - 336 (C) આરર્ટકલ - 337 (D) આરર્ટકલ - 340 Ans: D 

(1023)  સૌથી વધુ વખત રાષ્ટ્ રપક્ત શાસનનો ઉપયોર્ કયા વડા પ્રધાનના કાયટકાળ દરક્મયાન થયો છ?ે 
[સબ ઓરડર્ર / સબ એકાઉન્સર્ન્સર્, તા. 23-9-2018] 

 

(A) રાજીવ ર્ાંધી (B) ડો. મનમોહન ક્સંહ (C) જવાહરલાલ નહેરુ (D) ઈંરદરા ર્ાંધી Ans: D 
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(1024)  ક્વધાનસભાની ચૂંર્ણી માર્ ેકાયદો કોણ બનાવે છ?ે 
[મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અક્ધકારી વર્ટ-૩, તા. 7-10-2018] 

 

(A) ન્સયાયતંત્ર (B) સંસદ (C) ચૂંર્ણીપંચ (D) સરકાર Ans: B 

(1025)  જો વ્યક્લત .......... વષટની વયની હોય તો તે પંચાયતના સભ્ય તરીકે ચૂંર્ાઈ શકે છ.ે 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેર્ર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્ટ-2, તા. 30/06/2019] 

 

(A) 30 (B) 18 (C) 21 (D) 25 Ans: C 

(1026)  ભારતીય બંધારણના અનુચ્છદે 36 થી 51 માં કઈ બાબતો સમાવવામાં આવી છ ે? 
[મખુ્ય સકે્વકા, તા. 23-11-2018] 

 

(A) મૂળભૂત અક્ધકારો 
(B) રાજ્યનીક્તના માર્ટદશટક ક્સદ્ાતંો 
(C) બંધારણીય ઇલાજોનો અક્ધકાર 

(D) નદીઓના પાણીની વહેંચણીની બાબતો 

Ans: B 

(1027)  અનુસકૂ્ચત જાક્ત, અનસુૂક્ચત જનજાક્ત અને અન્સય નબળા વર્ટના લોકોના આક્થટક અને શૈક્ષક્ણક રહતોનું 
સંવધટન કરવાની જોર્વાઈ ભારતીય બંધારણના કયા આરર્ટકલમાં કરવામાં આવી છ?ે 
[મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અક્ધકારી (વર્ટ 3), 27-05-2018] 

 

(A) આરર્ટકલ-47 (B) આરર્ટકલ-41(ક) (C) આરર્ટકલ-46 (D) આરર્ટકલ-44 (ક) Ans: C 

(1028)  નાણાકીય ક્વધેયકો સંદભે નીચે આપેલાં ક્વધાનોમાંથી કયાં ક્વધાનો ખરાં છ ે? 

(1) બધાં નાણા-ંક્વધેયકો (money bills) નાણાકીય ક્વધેયકો (financial bills) છ,ે પરંતુ બધાં નાણાકીય ક્વધેયકો 
(financial bills), નાણા-ંક્વધેયકો (money bills) હોતાં નથી. 
(2) કેર્લાંક પ્રકારનાં નાણાકીય ક્વધેયકો રાજ્યસભા દ્વારા બદલી અથવા અ્વીકારી શકાય છ.ે 
(3) કેર્લાંક પ્રકારનાં નાણાકીય ક્વધેયકો લોકસભા અથવા રાજ્યસભા, કોઈ પણ ર્હૃમાં રજૂ કરી શકાય છ.ે 
(4) તમામ પ્રકારનાં નાણાકીય ક્વધેયકો ફલત લોકસભામાં જ રજૂ કરી શકાય છ.ે 

[ર્જુરાત વહીવર્ી સવેા વર્ટ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્સય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1029)  ભારતના ક્નયંત્રક અન ેમહાલેખાપરીક્ષક માર્ ેનીચેના પૈકી કયુું અન્સવેષણ ક્વવેકાક્ધકાર હેઠળનું છ ેઅને 
આવશ્યક નથી ? 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેર્ર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્ટ-2, તા. 30/06/2019] 

 

(A) ક્વક્નયોર્નું અન્સવેષણ 

(B) માક્લકીનું અન્સવેષણ 
(C) સત્તાનું અન્સવેષણ 
(D) રહસાબી અન્સવેષણ 

Ans: B 
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(1030)  નાણાં આયોર્ રાષ્ટ્ રપક્તને નીચેના પૈકી કઈ બાબતોમાં ભલામણો કરે છ ે? 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેર્ર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્ટ-2, તા. 30/06/2015] 

 

(A) બંન ે
(B) કેન્સર અન ેરાજ્ય વચ્ચે કરવેરાની વહેંચણી 
(C) બંને પૈકી કોઈ નહીં. 
(D) અનુદાન અને ક્ધરાણના ભાર્લા 

Ans: A 

(1031)  લોકસભામાં એંગ્લો-ઇક્ન્સડયન સમુદાયનું ખાસ પ્રક્તક્નક્ધત્વ .......... સુધી લંબાવવામાં આવ્યંુ છ.ે 
[રાજ્ય વરેા ક્નરીક્ષક (STI), તા. 09/06/2019] 

 

(A) 2024 
(B) 2021 
(C) ઉપરોલત પૈકી કોઈ નહીં. 

(D) 2020 

Ans: D 

(1032)  નીચે આપેલાં ક્વધાનોમાંથી કયંુ(યાં) ક્વધાન(નો) ખરંુ(રાં) છ ે? 
(1) લોકપ્રક્તક્નક્ધત્વ અક્ધક્નયમ (1950) અનુસાર પ્રથમ વખતના મતદાર તરીકે નોંધણી માર્ ે18 વષટની વયે લાયકાત 
નક્કી કરવા માર્નેી સુસંર્ત તારીખનું વણટન આ મુજબ છ.ે “લાયકી તારીખ એર્લે જ ેવષટમાં મતદારયાદી તૈયાર કરવામાં 
અથવા સુધારવામાં આવી હોય તેના જાન્સયુઆરીનો પ્રથમ રદવસ” 
(2) લોકસભા મતક્વ્તાર વાર મતદારયાદીઓ તૈયાર કરવામાં આવે છ.ે 

(3) જ ેવ્યક્લત “ભ્રષ્ટ્ વ્યવહારો.” અથવા ચૂંર્ણી બાબતના ર્ુનાઓને કારણે ર્ેરલાયક ઠરી હોય તે મતદારયાદીમાં 
નોંધણી માર્ ેહકદાર નથી. 
(4) 9 નવેમ્બર, 2018ના રોજ 18 વષટ પૂણટ કરતો ભારતનો યુવા નાર્રરક રડસમે્બર 2018માં યોજાનાર ક્વધાનસભા 
ચૂંર્ણીઓમાં મતદાન કરી શકશે. 
[ર્જુરાત વહીવર્ી સવેા વર્ટ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્સય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1033)  ભારતીય બંધારણના અનુચ્છદે 371 બાબતે નીચેના પૈકી કયાં ક્વધાનો ખરાં છ?ે 
(1) અનુચ્છદે 371 ક્વદભટ, મરાઠવાડા અને બાકીના મહારાષ્ટ્ ર માર્ ેઅલર્ ક્વકાસ બોડટની ્થાપના માર્નેી જોર્વાઈ કરે 
છ.ે 
(2) અનુચ્છદે 371 કચ્છ અને બાકીના ર્ુજરાત માર્ ેઅલર્ ક્વકાસ બોડટની ્થાપના માર્નેી જોર્વાઈ કરે છ.ે 
(3) અનુચ્છદે 371 અનુસાર વડા પ્રધાન મહારાષ્ટ્ ર અને ર્ુજરાતના રાજ્યપાલોને ઉપરોલત જોર્વાઈઓ માર્ ેખાસ 

જવાબદારીઓ સોંપવા અક્ધકૃત છ.ે 
[ર્જુરાત વહીવર્ી સવેા વર્ટ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્સય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) ફલત 2 અને 3 (B) 1, 2 અન ે3 (C) ફલત 1 અને 3 (D) ફલત 1 અને 2 Ans: D 
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(1034)  નીચ ેઆપેલાં ક્વધાનોમાંથી કયંુ(યાં) ક્વધાન(નો) ખરંુ(રાં) નથી? 
(1) ડો. બી. આર. આંબેડકર ડરાક્્ર્રં્ સક્મક્તના અધ્યક્ષ હતા. 
(2) જવાહરલાલ નહેરુએ સંઘ બધંારણ સક્મક્તની અધ્યક્ષતા કરી હતી. 
(3) સરદાર પર્લેે પ્રાંતીય બંધારણ સક્મક્તની અધ્યક્ષતા કરી હતી. 
(4) સરદાર પર્લેે રાજ્યોની સક્મક્તઓની અધ્યક્ષતા કરી હતી. (રાજ્યો સાથે વાર્ાઘાર્ માર્નેી સક્મક્ત) 
[ર્જુરાત વહીવર્ી સવેા વર્ટ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્સય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1035)  “નાર્રરક ્વતંત્રતા એ રાજકીય અને સામાક્જક જીવનનો પ્રાણ છ,ે ્વતંત્રતાનો પાયો છ ેઅને જીવનનું સત્ત્વ 
છ.ે” આવંુ કોણે કહ્ું? 
[રાજ્ય વરેા ક્નરીક્ષક (STI), તા. 09/06/2019] 

 

(A) ર્ાંધીજી (B) ડો. રાજને્સર પ્રસાદ (C) જ.ે બી. રિપલાણી (D) જવાહરલાલ નહેરુ Ans: A 

(1036)  નીચે આપેલાં ક્વધાનોમાંથી કયંુ(યાં) ક્વધાન(નો) ખરંુ(રા) છ?ે 
(1) ફ્ર્ટ જજીઝ કેસના ચકુાદાએ જાહેર કયુું કે મખુ્ય ન્સયાયમૂક્તટની રાષ્ટ્ રપક્તને ભલામણોની પ્રાધાન્સયતાને સબળા 
કારણોસર નકારી શકાય છ.ે 
(2) સેકન્સડ જજીઝ કેસના ચુકાદાએ જાહેર કયુું કે આવી ક્નમણકૂોના “ન્સયાયસંર્તતા” અને “પ્રાધાન્સયતા” સારુ મુખ્ય - 
ન્સયાયમૂક્તટને પ્રાથક્મક ભકૂ્મકા આપવામાં આવે. 
(૩) થડટ જજીઝ કેસના ચકુાદાએ કારોબારી ઉપર ઉચ્ચતમ ન્સયાયતંત્રની “પ્રાધાન્સયતા” ના ખ્યાલને જાકારો આપ્યો. 

[ર્જુરાત વહીવર્ી સવેા વર્ટ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્સય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1037)  બંન ેર્ૃહોની સંયુલત બઠેક બાબતે નીચેના પૈકી કયાં ક્વધાનો સાચાં છ ે? 
1. બંને ર્ૃહો (લોકસભા અને રાજ્યસભા)ની સંયુલત બેઠક રાજ્યસભાના ક્નયમાનુસાર નહીં પરંતુ લોકસભાના 
ક્નયમાનુસાર થાય છ.ે 

2. સંયુલત બેઠકનું કોરમ લોકસભા અને રાજ્યસભાના કુલ સભ્યોનું 1/10 છ.ે 
3. અત્યાર સુધી લોકસભા અને રાજ્યસભાની ફલત ત્રણ સંયુલત બેઠકો થઈ છ.ે 
4. લોકસભા અન ેરાજ્યસભાની સંયુલત બેઠકની અધ્યક્ષતા લોકસભાના ્પીકર કરે છ.ે 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેર્ર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્ટ-2, તા. 30/06/2019] 

 

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

(1038)  42મા ંબંધારણીય સુધારા દ્વારા બંધારણની પ્ર્તાવનામાં કયા કયા શબ્દો ઉમેરવામાં આવ્યા?  

(A) આપેલ તમામ (B) અખંરડતતા (C) ધમટ(પંથ) ક્નરપેક્ષ (D) સમાજવાદ Ans: A 

(1039)  ભારતના બંધારણમાં નીચેનામાંથી કયા હોદ્દા અંર્ેની જોર્વાઈ નથી ? 
[લલાકટ, તા. 16-9-2018] 

 

(A) ચૂંર્ણી કક્મશનર (B) વડા પ્રધાન (C) એડવોકેર્ જનરલ (D) નાયબ વડા પ્રધાન Ans: D 
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(1040)  નીચે આપેલ ક્વધાનોમાંથી કયાં ક્વધાનો ખરાં છ?ે 
(1) લોકસભા અને રાજ્યસભા સભ્યોની ચૂંર્ણી માર્ ેપ્રમાણસર પ્રક્તક્નક્ધત્વની પદ્ક્તને અનુસરે છ.ે  
(2) રાજ્યસભાના સભ્યોની ચૂંર્ણી રાજ્ય ક્વધાનસભાના ચૂંર્ાયેલા સભ્યો દ્વારા થાય છ.ે  
(3) લોકસભાનું મહત્તમ સંખ્યાબળ 552 ક્નક્િત કરવામાં આવ્યંુ છ.ે  
(4) 61મા બંધારણીય સુધારા અક્ધક્નયમ (1988) દ્વારા મતદાનની વય 21 વષટથી ઘર્ાડીને 18 વષટ કરવામાં આવી છ.ે 
[ર્જુરાત વહીવર્ી સવેા વર્ટ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્સય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1041)  ભારતીય બંધારણના અનુચ્છદે 18 અન્સવયે નીચે આપેલાં ક્વધાનોમાંથી કયાં ક્વધાન(નો) ખરંુ(રાં) છ?ે 
[ર્જુરાત વહીવર્ી સવેા વર્ટ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્સય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) રાજ્ય, સેના અથવા ક્વદ્યા સંબંક્ધત સમ્માન ક્સવાય કોઈ ઉપાક્ધ પ્રદાન કરશે નહીં. 
(B) ઉપરોલત તમામ. 

(C) ભારતના કોઈ નાર્રરક કોઈ ક્વદેશી રાજ્યની ઉપાક્ધનો ્વીકાર નહીં કરે. 
(D) કોઈ વ્યક્લત જ ેભારતની નાર્રરક નથી, રાજ્યન ેઆધીન લાભ અથવા કોઈ ક્વશ્વાસનું પદ ધારણ કરે છ ેત્યારે 
ક્વદેશી રાજ્ય પાસે કોઈ ઉપાક્ધ રાષ્ટ્ રપક્તની સહમતી ક્વના ્વીકારશે નહીં. 

Ans: B 

(1042)  અનુસૂક્ચત ક્વ્તારોના વહીવર્ અને અનુસૂક્ચત આરદજાક્તઓના કલ્યાણ બાબતમાં સંઘના ક્નયંત્રણ બાબતની 
જોર્વાઈ ભારતીય બંધારણના કયા આરર્ટલલમાં કરવામાં આવી છ?ે 
[મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અક્ધકારી (વર્ટ 3), 27-05-2018] 

 

(A) આરર્ટકલ-340 (B) આરર્ટકલ-338 (ક) (C) આરર્ટકલ-341 (D) આરર્ટકલ-339 Ans: D 

(1043)  ભારતના સંક્વધાનમાં અનુચ્છદે (Article) 335માં શેની જોર્વાઈ કરવામાં આવી છ ે? 
[સમાજ કલ્યાણ ક્નરીક્ષક, તા. 09-12-2018] 

 

(A) સેવાઓ અને જગ્યાઓ માર્ ેઅનુસૂક્ચત જાક્ત અને અનુસકૂ્ચત આરદજાક્તઓના દાવા 
(B) લોકસભા અને ક્વધાનસભાની બેઠકો અનામત રાખવાની 

(C) લઘુમતીઓનાં રહતોનું રક્ષણ 
(D) અ્પૃશ્યતા નાબૂદી 

Ans: A 

(1044)  ન્સયાય પંચાયત બાબતે નીચેના પૈકી કયંુ ખોર્ુ ંછ ે? 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેર્ર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્ટ-2, તા. 30/06/2019] 

 

(A) તે લોકશાહી ક્વકેન્સરીકરણ અને ન્સયાય માર્નેા સરળ માર્ટ તરફ દોરે છ.ે 
(B) તે દીવાની તેમ જ ફોજદારી બંને બાબતોમાં ન્સયાક્યક કાયો ધરાવે છ.ે 

(C) તે વૈકક્લ્પક ક્વવાદ ક્નવારણ માર્ ેતંત્ર બનાવે છ.ે 
(D) ઉપરોલત પૈકી કોઈ નહીં. 

Ans: D 
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(1045)  ર્વનટમને્સર્ ઓફ ઇક્ન્સડયા એલર્ (1858)ની જોર્વાઈઓ બાબતે નીચેના પૈકી કયંુ ખરંુ છ?ે 
[ર્જુરાત વહીવર્ી સવેા વર્ટ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્સય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) ઉપરના પૈકી કોઈ નહીં 
(B) બોડટ ઓફ કંર્રોલ અને કોર્ટ ઓફ ડાયરેલર્રની નાબૂદી દ્વારા બેવડી સરકાર પ્રથાનો અંત થયો. 
(C) બંન ે
(D) બંર્ાળ માર્ ેનવીન ક્વધાન પરરષદોની રચના માર્નેી જોર્વાઈ પણ કરવામાં આવી. 

Ans: B 

(1046)  ભારતના પ્રધાનમંત્રી સસંદનાં ઉપલા ર્ૃહમાં હોય એ સદંભે નીચે આપેલાં ક્વધાનોમાંથી કયંુ(યાં) ક્વધાન(નો) 
ખરંુ(રાં) છ?ે 
(1) તેઓ અક્વશ્વાસની ર્ક્તક્વક્ધની ઘર્નામાં તેમની તરફેણમાં મતદાન કરી શકશે નહીં. 
(2) તેઓ લોકસભામા,ં નીચલા ર્હૃમાં અંદાજપત્ર પર બોલી શકતા નથી. 
(3) તેઓ રાજ્યસભા, ઉપલા સદનમાં ક્નવેદન કરી શકે છ.ે 

(4) પ્રધાનમંત્રીની શપથક્વક્ધના છ મરહનાની અંદર તેઓ લોકસભાના સભ્ય બનવા જોઈએ. 
[ર્જુરાત વહીવર્ી સવેા વર્ટ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્સય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1047)  નીચેના પૈકી કયાનો વષટ 1976માં થયેલા સુધારા અન્સવયે બંધારણમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો ન હતો ? 
1. સાવટભોમ લોકશાહી પ્રજાસત્તાક 
2. સાવટભૌમ સમાજવાદી ક્બનસાંપ્રદાક્યક લોકશાહી પ્રજાસત્તાક 

3. દેશની એકતા 
4. દેશની એકતા અને અખંરડતતા. 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેર્ર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્ટ-2, તા. 30/06/2019] 

 

(A) ફલત 1 
(B) ફલત 1, 2 અન ે3 

(C) ફલત 2 અન ે4 
(D) ફલત 1 અને 3 

Ans: D 

(1048)  લોકસભા તેમજ રાજ્યોની ક્વધાનસભાઓમાં અનુસૂક્ચત જાક્તઓ તેમજ અનુસૂક્ચત આરદજાક્તઓ માર્ ેબેઠકો 
અનામત રાખવાનું અને ખાસ પ્રક્તક્નક્ધત્વ આપવાનું (70) વષટ પછી બંધ કરવા બાબતની જોર્વાઈ ભારતીય બંધારણના 
કયા આરર્ટકલમાં કરવામાં આવી છ?ે 
[મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અક્ધકારી (વર્ટ 3), 27-05-2018] 

 

(A) આરર્ટકલ - 331 
(B) આરર્ટકલ - 333 (ક) 
(C) આરર્ટકલ - 334 
(D) આરર્ટકલ - 335 

Ans: C 
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(1049)  નીચેના પૈકી કયંુ ક્વધાન ભારતના રાષ્ટ્ રપક્ત / રાજ્યપાલો સંદભે વ્યક્લતર્ત કાનૂની કાયટવાહીની પ્રક્તરક્ષા 
બાબતે ખરંુ નથી ? 
[ર્જુરાત વહીવર્ી સવેા વર્ટ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્સય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) રાજ્યના વડા પાસેથી ઉત્તર મેળવવા માર્ ેન્સયાયાલય પર નોરર્સ જારી કરવા માર્ ેપ્રક્તબંધ મૂકવામાં આવ્યો છ.ે 
(B) રાજ્યના વડાને કોઈ ફરજ બજાવવા માર્ ેન્સયાયાલય ફરજ પાડી શકે નહીં. 
(C) રાજ્યના વડા તેના ફરજપાલન માર્ ેકોઈ પણ ન્સયાયાલયને જવાબ આપવા બંધાયેલા નથી. 

(D) વ્યક્લતર્ત પ્રક્તરક્ષા વ્યક્લતને ન્સયાયાલયમાં રાજ્યના વડાની કાયટવાહીને પડકારવા માર્ ેબાક્ધત કરે છ.ે 

Ans: D 

(1050)  નીચેનામાંથી કયો ક્વષય ભારતના બંધારણની સાતમી અનુસૂક્ચની રાજ્યની રાજ્ય યાદીમાં સમાક્વષ્ટ્ નથી ? 
[લલાકટ, તા. 16-9-2018] 

 

(A) અશલત થઈ ર્યેલા અને કામ ઉપર ન લઈ શકાય તેવાઓને રાહત 
(B) જલેો, સુધારર્ૃહો 

(C) જમીન અને મકાનો ઉપરના કર 
(D) ્ર્ોક, એલસચેન્સજ 

Ans: D 
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