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(1051)  “આમુખ એ ભારતના સાવવભૌમ લોકશાહી પ્રજાસત્તાકનુું જન્માક્ષર છ.ે” - આ ક્વધાન કોનુું છ?ે 
[રાજ્ય વરેા ક્નરીક્ષક (STI), તા. 09/06/2019] 

(A) ભીમરાવ આુંબેડકર (B) જવાહરલાલ નહેરુ (C) ડો. રાજને્ર પ્રસાદ (D) ક. મા. મુનશી Ans: D 

(1052)  નીચેના પૈકી કયા મુદ્દાઓ ઉપર વાણી અને અક્ભવ્યક્લતના સ્વાતુંત્ર્યનો હક વાજબી ક્નયુંત્રણોને પાત્ર છ ે? 
1. દેશનુું સાવવભૌમત્વ અને અખુંડડતતા 

2. ક્વદેશી રાજ્યો સાથે ક્મત્રાચારીના સુંબુંધો 
3. બદનક્ષી 
4. અદાલતનો અનાદર 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેટર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્વ-2, તા. 30/06/2019] 

 

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

(1053)  નીચેના પૈકી કઈ જોડી ખોટી છ?ે 
(1) મૂળ અનુદાન (Original Grant) - વાક્ષવક નાણાકીય પત્રકમાું કોઈ પણ સેવા માટ ેજોર્વાઈ કરવામાું આવેલ રકમ 
(2) ક્તજોરી ક્બલો - સુંઘ સરકાર વતી ડરઝવવ બેંક ઓફ ઇક્ન્ડયા દ્વારા બહાર પાડવામાું આવેલ તમામ ઇન્સ્ટમુેન્ટ 
(3) નીક્તક્વષયક કાપ દરખાસ્ત - માર્ણીની રકમનો ઘટાડો રૂક્પયા 100 કરવામાું આવે છ.ે 
[રાજ્ય વરેા ક્નરીક્ષક (STI), તા. 09/06/2019] 

 

(A) 1 અને 2 

(B) ફલત 3 
(C) ફલત 1 અને 3 
(D) ઉપરના પૈકી કોઈ નહીં. 

Ans: B 

(1054)  “ભારતીય બુંધારણ મજુબ એક અથવા વધારે અક્ખલ ભારતીય સેવા રચવાનુું જરૂરી જણાય તો સુંસદ 
કાયદાથી જોર્વાઈ કરી શકશે ...” આ જોર્વાઈ કયા અનુચ્છદેમાું છ ે? 

[લલાકવ, તા. 16-9-2018] 

 

(A) અનુચ્છદે-311 (B) અનુચ્છદે-310 (C) અનુચ્છદે-309 (D) અનુચ્છદે-312 Ans: D 

(1055)  નીચે આપેલાું ક્વધાનોમાુંથી કયુું(યાું) ક્વધાન(નો) ખરુું (રાું) છ ે? 
(1) અનુચ્છદે 368માું અુંક્લત સત્તામાું સુધારો કરતુું બુંધારણ સવોચ્ચ અદાલત દ્વારા આપવામાું આવેલા “મૂળભૂત 
માળખા”ના ક્સદ્ાુંતને આધીન છ,ે જ ેસવોચ્ચ અદાલતે કેશવાનુંદ ભારતી ક્વરુદ્ કેરળ રાજ્યના પ્રકરણ થકી પ્રક્તપાડદત 
કરેલ છ.ે 

(2) બુંધારણમાું સુધારા કરવા માટ ેરાષ્ટ્ રપક્તની પૂવવમુંજૂરી જરૂરી છ.ે 
(3) બુંધારણીય સુધારા ક્વધેયકનો પ્રારુંભ લોકસભામાું થવો જોઈએ. 
[ર્જુરાત વહીવટી સવેા વર્વ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) ફલત 1 (B) ફલત 1 અને 2 (C) ફલત 3 (D) ફલત 1 અને 3 Ans: A 
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(1056)  નીચેનામાુંથી કઈ બાબત ભારતીય બુંધારણના અનુચ્છદે - 24 મુજબ પ્રક્તબુંક્ધત છ?ે 
[ક્સક્નયર લલાકવ, તા. 19-8-2018] 

 

(A) લઘુતમ વેતન કરતાું ઓછા વેતનથી કામ કરાવવુું 
(B) 14 વષવથી નીચેની ઉંમરનાું બાળકોને ખાણમાું કામ ેરાખવા 
(C) અનૈક્તક હેતુઓ માટ ેબાળકોના કે સ્ત્રીઓના વ્યવહાર 
(D) બળજબરીથી કરાવાતી કોઈ પણ મજૂરી 

Ans: B 

(1057)  પ્રો-ટમે સ્પીકર બાબતે નીચેના પૈકી કયુું / કયાું ક્વધાન / ક્વધાનો સાચુું / સાચાું છ ે? 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેટર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્વ-2, તા. 30/06/2019] 

 

(A) પ્રો-ટમે સ્પીકરનો કાયવકાળ નવા બનેલા ર્ૃહના સત્રની શરૂઆતની તારીખથી 15 ડદવસનો હોય છ.ે 
(B) બુંને પૈકી કોઈ નહીં. 
(C) ર્ૃહના નેતા વડરષ્ઠ સભ્યો પૈકી એકને ‘પ્રો-ટમે’ - સ્પીકર તરીકે ક્નયુલત કરે છ.ે 

(D) બુંન ે

Ans: B 

(1058)  સમવાયી પ્રથા અસપ્રમાણ છ ેજ્યાું તે તેના અલર્ અલર્ એકમોને ક્ભન્ન હક્કો પ્રદાન કરે છ.ે નીચેના પૈકી કયુું 
/ કયાું રાજ્યો ભારતીય સુંક્વધાન હેઠળ અસપ્રમાણતાના ડકસ્સાનુું પ્રક્તક્નક્ધત્વ કરે છ?ે 
[રાજ્ય વરેા ક્નરીક્ષક (STI), તા. 09/06/2019] 

 

(A) ક્સક્ક્કમ (B) ઉપરના તમામ (C) નાર્ાલેન્ડ (D) જમ્મ ુઅને કાશ્મીર Ans: B 

(1059)  નીચેના પૈકી કયુું / કયાું ક્વધાન / ક્વધાનો સાચુું/ સાચાું છ ે? 

1. રાજ્યયાદીમાું સમાક્વષ્ટ્ કોઈ પણ બાબત અુંર્ે કાયદાઓ ઘડવાની ખાસ સત્તા રાજ્યસભાને છ.ે 
2. અક્ખલ ભારતીય સેવાઓ ઊભી કરવાની ખાસ સત્તા રાજ્યસભાને છ.ે 
3. જો લોકસભાનુું ક્વસજ વન થાય તો કટોકટીની જાહેરાત મુંજૂર કરવાની ખાસ સત્તા રાજ્યસભાને છ.ે 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેટર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્વ-2, તા. 30/06/2019] 

 

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

(1060)  રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ સુંદભે નીચે આપેલાું ક્વધાનોમાુંથી કયુું(યાું) ક્વધાન(નો) ખરુું (રાું) છ?ે 
(1) તેઓ સુંસદના બે ર્ૃહોની સુંયલુત બેઠકની અધ્યક્ષતા કરી શકતા નથી. 
(2) તેઓ ર્ૃહના સભ્ય છ ેપણ પ્રથમ દૃષ્ટ્ાુંતે મત આપી શકે નહીં. 
(3) જ્યારે તેમના ક્નરસન માટનેો ઠરાવ ક્વચારણા હેઠળ હોય, ત્યારે તેઓ ક્નવેદન કરી શકે છ ેઅને કાયવવાહીમાું ભાર્ 
લઈ શકે છ,ે પરુંતુ તેમન ેમતાક્ધકાર મળતો નથી. 
[ર્જુરાત વહીવટી સવેા વર્વ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

Ans: A 
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(1061)  નીચે આપેલાું ક્વધાનોમાુંથી કયુું(યા) ક્વધાન(નો) ખરુું (રાું) છ?ે 
(1) ક્વધાનસભાની ઓછામાું ઓછી એક તૃતીયાુંશ સુંખ્યાને આધીન ક્વધાન પડરષદનુું કુલ સુંખ્યાબળ 40 સભ્યોથી વધવુું 
ન જોઈએ. 
(2) ક્વધાન પડરષદમાું મહત્તમ છઠ્ઠા ભાર્ના નામાુંડકત સભ્યો હોઈ શકે છ.ે આ સભ્યોને રાષ્ટ્ રપક્તની ભલામણથી ર્વનવર 
દ્વારા નામાુંડકત કરવામાું આવે છ.ે 
[ર્જુરાત વહીવટી સવેા વર્વ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) ફલત 2 (B) 1 અને 2 માુંથી કોઈ નહીં (C) બુંને 1 અને 2 (D) ફલત 1 Ans: B 

(1062)  બુંધારણીય સુધારા સુંદભે નીચે આપેલાું ક્વધાનોમાુંથી કયુું(યાું) ક્વધાન(નો) ખરુું (રાું) છ?ે 
(1) ખાનર્ી સભ્યો સુંસદમાું બુંધારણીય સુધારા અક્ધક્નયમ રજૂ કરી શકતા નથી. 
(2) સુંસદ દ્વારા પસાર કરવામાું આવેલા બુંધારણીય સુધારા અક્ધક્નયમને રાષ્ટ્ રપક્ત પુનક્વવચારણા માટ ેપરત મોલલી 
શકતા નથી. 

(3) બુંધારણીય સુધારા અક્ધક્નયમને તેની મુંજૂરી માટ ેક્વશેષ બહુમતીની જરૂર છ.ે 
(4) બુંધારણીય સુધારા અક્ધક્નયમ પસાર કરવા માટ ેસુંસદનુું સુંયુલત સત્ર ન હોઈ શકે. 
[ર્જુરાત વહીવટી સવેા વર્વ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1063)  ભારતના બુંધારણના આમુખમાું “ન્યાય” શબ્દનો ઉલ્લેખ .... વ્યલત કરે છ.ે 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેટર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્વ-2, તા. 30/06/19] 

 

(A) આક્થવક અને રાજકીય ન્યાય 
(B) સામાક્જક, આક્થવક અને રાજકીય ન્યાય 
(C) સામાક્જક, આક્થવક અને સાુંસ્કૃક્તક ન્યાય 
(D) સામાક્જક, રાજકીય અને ધાક્મવક ન્યાય 

Ans: B 

(1064)  1946માું બનાવવામાું આવેલી વચર્ાળાની કેક્બનેટના વડા કોણ હતા ? 

[પોલીસ ઈન્સ્પલેટર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્વ-2, તા. 30/06/2019] 
 

(A) સરદાર વલ્લભભાઈ પટલે 
(B) જવાહરલાલ નહેરુ 
(C) રાજર્ોપાલાચારી 
(D) રાજને્ર પ્રસાદ 

Ans: B 

(1065)  મનુષ્યવેપાર અને બળજબરીથી મજૂરી ઉપરના પ્રક્તબુંધ બાબતનો ઉલ્લેખ ભારતીય સુંક્વધાનના કાયદાના 

કયા આડટવકલમાું કરવામાું આવ્યો છ?ે 
[મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અક્ધકારી વર્વ-3, તા. 7-10-2018] 

 

(A) આડટવકલ- 22 (B) આડટવકલ - 23 (C) આડટવકલ - 27 (D) આડટવકલ - 29 Ans: B 
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(1066)  ......... અનુસાર પ્રાુંતીય સરકારને કેટલાુંક કાયો તબદીલા કરવામાું આવનાર હતાું જ્યારે બાકીના ક્વષયો 
અમલદારી ક્નયુંત્રણ માટ ેઆરક્ક્ષત રાખવામાું આવનાર હતા. 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેટર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્વ-2, તા. 30/06/2019] 

 

(A) ક્દ્વ-ગ્રહી ક્વધાનમુંડળ. 
(B) અલર્ મતદારમુંડળો 
(C) ક્દ્વમુખી રાજ્ય પદ્ક્ત 

(D) કોમી ચકુાદો (કમ્યુનલ એવોડવ) 

Ans: C 

(1067)  દરેક રાજ્યની ક્વધાનસભામાું અનુસૂક્ચત જાક્તઓ માટ ેઅને અનુસૂક્ચત આડદજાક્તઓ માટ ેઅનામત બેઠકો 
રાખવામાું આવશે. આ પ્રકારની જોર્વાઈ ભારતીય બુંધારણના કયા આડટવકલમાું કરવામાું આવી છ ે? 
[મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અક્ધકારી (વર્વ 3), 27-05-2018] 

 

(A) આડટવકલ - 332 (1) (B) આડટવકલ - 333 (ક) (C) આડટવકલ - 331 (D) આડટવલલ - 330 (બ) Ans: A 

(1068)  નીચેનાું પૈકી કયાું ક્વધાનો બુંધારણના 44મા સુધારા અક્ધક્નયમ (1978)ની જોર્વાઈઓ છ ે? 
(1) ન્યાક્યક સમીક્ષા અને ડરટના સુંદભે સવોચ્ચ અદાલત અને ઉચ્ચ અદાલતોના અક્ધકારકે્ષત્રને પુનઃસ્થાક્પત કયાવ. 
(2) રાષ્ટ્ રીય કટોકટીના સુંદભે “આુંતડરક ક્વરોધ”ના સ્થાને “સશસ્ત્ર બળવો” શબ્દપ્રયોર્. 
(3) પ્રધાનમુંડળની લેક્ખત ભલામણથી જ રાષ્ટ્ રપક્ત કટોકટી જાહેર કરી શકે છ.ે 
(4) મૂળભૂત અક્ધકારોની સૂક્ચમાુંથી સુંપક્ત્તનો અક્ધકાર કાઢી નાખ્યો છ ેઅને તેને માત્ર કાનૂની અક્ધકાર બનાવવામાું 
આવ્યો છ.ે 

[ર્જુરાત વહીવટી સવેા વર્વ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1069)  ભારત સુંઘની ક્વક્ભન્ન રાજ્યોની પડરષદમાું બેઠકોની ફાળવણીની નીચેના પૈકી બુંધારણની કઈ અનુસૂક્ચમાું 
જોર્વાઈ કરેલી છ?ે 
[ર્જુરાત વહીવટી સવેા વર્વ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) ક્દ્વતીય અનુસૂક્ચ (B) પ્રથમ અનુસૂક્ચ (C) ચતુથવ અનુસૂક્ચ (D) તૃતીય અનુસૂક્ચ Ans: C 

(1070)  કચ્છ બાબતે નીચેના પૈકી કયુું/કયાું ક્વધાન/ક્વધાનો સાચુું/સાચાું છ?ે 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેટર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્વ-2, તા. 30/06/2019] 

 

(A) ભારતનુું બુંધારણ અમલમાું આવ્યુું ત્યારે કચ્છ ‘C’ વર્વનુું - રાજ્ય બન્યુું. 
(B) બુંન ે
(C) બુંને પૈકી કોઈ નહીં. 

(D) જ્યારે મુુંબઈ રાજ્ય અક્સ્તત્વમાું આવ્યુું ત્યારે તે ક્જલ્લો બન્યુું. 

Ans: B 

(1071)  ભારતીય બુંધારણના કયા પડરક્શષ્ટ્ હેઠળ સહકાર સુંબુંક્ધત બાબતોનો સમાવેશ કરવામાું આવ્યો છ?ે 
[ડહસાબનીશ, વર્વ-૩, તા. 25-1-2018] 

 

(A) પડરક્શષ્ટ્ - IX (B) પડરક્શષ્ટ્ - VII (C) પડરક્શષ્ટ્ - V (D) પડરક્શષ્ટ્ - VI Ans: B 
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(1072)  ભારતના બુંધારણના ............ પડરક્શષ્ટ્માું સુંઘયાદીના 97 ક્વષયો, રાજ્ય યાદીના 66 ક્વષય અને સુંયુલત 
યાદીના 52 ક્વષયોની સૂક્ચ (List) આપવામાું આવી છ.ે 
[મખુ્ય સકે્વકા, તા. 23-11-2018] 

 

(A) બારમાું. (B) બીજા. (C) દસમા. (D) સાતમા. Ans: A 

(1073)  બુંધારણીય સુધારાઓ માટનેી પ્રડિયા બાબતે નીચેના પૈકી કયુું ક્વધાન સાચુું નથી ? 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેટર (ક્બનહક્થયારધારી) વર્વ-2, તા. 30/06/2019] 

 

(A) ભારતના રાષ્ટ્ રપક્ત પુન:ક્વચારણા માટ ેકહી શકે. 
(B) બુંધારણના મોટા ભાર્ના ભાર્ોના સુધારા માટ ેસુંસદનાું બુંને ર્ૃહોની ખાસ બહુમતી જરૂરી છ.ે 
(C) કેટલાક સુધારા માટ ેઅડધાું રાજ્યોથી ઓછા ન હોય તેમના દ્વારા સમથવન જરૂરી છ.ે 
(D) કેટલાક સુધારા માટ ેસાદી બહુમતી જરૂરી છ.ે 

Ans: A 

(1074)  ર્ણેશ વાસુદેવ માવલુંકરને પ્રથમ લોકસભામાું કયુું સ્થાન આપવામાું આવ્યુું હતુું? 

[સમાજ કલ્યાણ ક્નરીક્ષક, વર્વ-૩, તા. 1-10-2018] 
 

(A) રાજ્યસભાના સભ્ય (B) સુંસદીય સક્ચવ (C) સ્પીકર (D) ઉદ્યોર્મુંત્રી Ans: C 

(1075)  મૂળભૂત અક્ધકારના રક્ષણ માટ ેડરટનો ઉપયોર્ કરવામાું આવે છ.ે નીચેનામાુંથી કઈ ડરટ નથી ? 
(1) બુંદી પ્રત્યક્ષીકરણ (2) પરમાદશે (3) પ્રક્તબુંધ(4) અક્ધકાર પૃછા. 
[પોલીસ કોન્ટબેલ / લોકરક્ષક, તા. 06-01-2019] 

 

(A) 1, 2, 3, 4 

(B) ઉપરોલત તમામ ડરટ છ.ે 
(C) 2, 3, 4 
(D) 4 

Ans: B 

(1076)  ભારતીય સુંક્વધાનના કયા સુધારાથી માજી રાજવીઓનાું સાક્લયાણા નાબૂદ કરવામાું આવ્યા હતા ? 
[ક્સક્નયર લલાકવ, તા. 19-8-2018] 

 

(A) 24મો સુધારો 
(B) 42મો સુધારો 
(C) 26મો સુધારો 
(D) 52મો સુધારો 

Ans: C 

(1077)  પ્રશ્નકાળ બાદનો તરતનો સમય 12:00 કલાકને શુું કહેવાય છ?ે 
[રાજ્ય વરેા ક્નરીક્ષક (STI), તા. 09/06/2019] 

 

(A) Zero Hour (શૂન્યકાળ) 
(B) Call Attention Motion (ધ્યાનાકષવક દરખાસ્ત). 
(C) Adjournment Motion (મોકૂફીની દરખાસ્ત). 
(D) Privilege Motion (ક્વશેષાક્ધકાર દરખાસ્ત) 

Ans: A 
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(1078)  સવોચ્ચ અદાલતના અક્ધકારકે્ષત્રના સુંદભે નીચે આપેલાું ક્વધાનોમાુંથી કયાું ક્વધાન ખરાું છ?ે 
(1) ભારતના રાષ્ટ્ રપક્ત જાહેર ડહતની કોઈ પણ બાબત અુંર્ે અક્ભપ્રાય મેળવવા ભારતની સવોચ્ચ અદાલત પાસે મુંતવ્ય 
ક્નમુંત્રી શકે છ.ે 
(2) સવોચ્ચ અદાલત દ્વારા સલાહકારી અક્ધકારકે્ષત્ર હેઠળ આપવામાું આવેલા અક્ભપ્રાય સરકારને બુંધનકતાવ નથી. 
(3) અનુચ્છદે 32 હેઠળ સવોચ્ચ અદાલત નાર્ડરકોના મૂળભૂત અક્ધકારો અમલમાું મૂકવા અને અન્ય કોઈ હેતુ માટ ે
સમાદેશ (ડરટ) લાર્ુ કરી શકે છ.ે 

[ર્જુરાત વહીવટી સવેા વર્વ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1079)  આકક્સ્મક ખચાવઓને પહોંચી વળવા માટ ેબુંધારણના અનુચ્છદે-267 પ્રમાણે કઈ જોર્વાઈ છ?ે 
[સમાજ કલ્યાણ ક્નરીક્ષક, વર્વ-૩, તા. 1-10-2018] 

 

(A) આકક્સ્મક ક્નક્ધ (B) નાણાપુંચ (C) સુંક્મત ક્નક્ધ (D) કરમાુંથી વસૂલાત Ans: A 

(1080)  ભારતના સુંક્વધાનના અનુચ્છદે 101ની જોર્વાઈઓ પ્રમાણે જો સુંસદના કોઈપણ ર્ૃહનો સભ્ય,ર્ૃહની 
અર્ાઉથી પરવાનર્ી લીધા ક્સવાય કેટલા ડદવસ ર્ૃહની તમામ બેઠકોમાું ર્ેરહાજર રહે, તો ર્ૃહ તેની બેઠક ખાલી જાહેર 
કરી શકે? 
[નર્રપાક્લકા મખુ્ય અક્ધકારી (વર્વ 3), 09-04-2017] 

 

(A) 90 ડદવસ (B) 60 ડદવસ (C) 120 ડદવસ (D) 30 ડદવસ Ans: B 
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