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(1081)  ભારતના બંધારણના આરંભથી, દરેક વ્યક્લત ભારતની નાગરરક બનશે, જઓે ભારત પ્રદશેમાં પોતાનું 
અક્ધક્નવાસ ધરાવે છ ેઅને .......... 
[ગજુરાત વહીવટી સવેા વગગ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

(A) જમેના માતા અથવા ક્પતાનો જન્મ ભારત પ્રદેશમાં થયેલો છ.ે 
(B) જઓે ભારતના બંધારણના આરંભના તુરત પૂવગ ઓછામાં ઓછા પાંચ વર્ગ માટ ેભારત પ્રદેશના સામાન્ય રહેવાસી છ.ે 

(C) જમેનો જન્મ ભારત પ્રદેશમાં થયેલો છ.ે 
(D) ઉપરોલત તમામ 

Ans: D 

(1082)  નીચે આપેલ ક્વધાનોમાંથી કયાં ક્વધાન ખરાં છ?ે 
(1) રાજ્યપાલ, રાજ્ય ક્વધાનસભા દ્વારા પસાર કરવામાં આવેલા ચોક્કસ પ્રકારના ક્વધેયક રાષ્ટ્ રપક્તની ક્વચારણા માટ ે
અનામત રાખી શકે છ.ે 

(2) રાષ્ટ્ રપક્ત, રાજ્ય સરકારને નાણાકીય કટોકટી દરક્મયાન નાણાં અને તેને લગતા અક્ધક્નયમ ક્વચારણા માટ ેમોકલવા 
ક્નદેશ આપી શકે છ.ે 
(3) રાજ્યપાલ, ભારતના રાષ્ટ્ રપક્તની જમે જ “અબાક્ધત અને કાયદો મોકૂફી” વીટો ધરાવે છ.ે 
[ગજુરાત વહીવટી સવેા વગગ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1083)  જ્યારે રાજ્યપાલ, રાજ્યની ક્વધાનસભાને સંબોધન કરવાના હોય ત્યારે તેમની સ્પીચ કોણ તૈયાર કરે છ ે? 

[લલાકગ, તા. 16-9-2018] 
 

(A) રાજ્યના મુખ્ય સક્ચવ (B) ક્વધાનસભાના અધ્યક્ષ (C) રાજ્યપાલ પોતે (D) મુખ્યમંત્રી અન ેમંત્રીમંડળ Ans: D 

(1084)  ભારતનાં બંધારણની મળૂભૂત રચનામાં નીચેના પૈકી કયંુ/લયાં લક્ષણ(ણો) સમાક્વષ્ટ્ કરવામાં આવ્યાં છ?ે 
(1) ન્યાક્યક સમીક્ષા (2) સવોચ્ચ અદાલત દ્વારા અપીલ કરવા માટ ેખાસ રજા (3) સમવાયી ગુણ (4) મુલત અને ન્યાયી 
ચૂંટણી 

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

 

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

(1085)  ભારતમાં “અક્ધકૃત ભાર્ા”ના દરજ્જાના સંદભે નીચે આપેલાં ક્વધાનોમાંથી કયંુ(યાં) ક્વધાન(નો) ખરં(રાં) છ?ે 
(1) રહંદી દેવનાગરી ક્લક્પ એ ભારત સંઘની અક્ધકૃત ભાર્ા છ.ે 
(2) બંધારણ ક્વક્વધ રાજ્યોની અક્ધકૃત ભાર્ાઓને સ્પષ્ટ્ કરે છ.ે 
(3) જ્યાં સુધી સંસદ અન્યથા પ્રદાન કરે નહીં ત્યાં સુધી, ઉચ્ચ ન્યાયાલય અને સવોચ્ચ ન્યાયાલયની તમામ કાયગવાહી 

અંગ્રેજીમાં જ ચાલશે. 
[ગજુરાત વહીવટી સવેા વગગ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) ફલત 1 અને 3 (B) ફલત 1 અને 2 (C) ફલત 2 અન ે3 (D) 1, 2 અને 3 Ans: A 
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(1086)  નીચ ેઆપેલાં ક્વધાનોમાંથી કયાં ક્વધાનો ખરાં છ ે? 
(1) ગવનગમેન્ટ ઓફ ઇક્ન્ડયા એલટ (1919) એ ભારતના સઘં જાહેર સેવા આયોગની સ્થાપના માટ ેજોગવાઈ કરી. 
(2) ભારતમાં સૌપ્રથમવાર સંઘ જાહેર સેવા આયોગ ઈ.સ. 1926માં ઊભું કરવામાં આવ્યંુ. 
(3) ઈ.સ. 1950માં ભારતીય બંધારણના અક્સ્તત્વ સાથે સમવાયી જાહેર સેવા આયોગ, સંઘ જાહેર સેવા આયોગ તરીકે 
જાણીતું થયંુ. 
(4) ભારતીય બંધારણના અનુચ્છદે 378 અન્વયે સમવાયી જાહેર સેવા આયોગના અધ્યક્ષ અને સભ્યો સંઘ જાહેર સેવા 

આયોગના અધ્યક્ષ અને સભ્યો બન્યા. 
[ગજુરાત વહીવટી સવેા વગગ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(D) (1), (2), (3) અને (4) 

Ans: D 

(1087)  જોડકાં જોડો. 
1. ભારતનું એકક્ત્રત ફંડ a. અણધાયો ખચગ 
2. આકક્સ્મક ફંડ        b. તમામ મહેસૂલી આવકો, ઊભી કરવામાં આવેલી લોન અને લોનની વસૂલાત 
3. જાહેર રહસાબ        c. કામગીરી ખચગને પહોંચી વળવા માટનેું ઉચ્ચક અનુદાન 
4. લેખાનુદાન           d. પ્રોક્વડન્ટ ફંડ, નાની બચત અને અન્ય થાપણો અન્વયે થયેલી આવક 

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

 

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

Ans: B 

(1088)  નીચે આપેલાં ક્વધાનોમાંથી કયાં ક્વધાનો ખરાં છ ે? 
(1) મુખ્ય ચૂંટણી આયુલત અને ચૂટંણી આયુલતો 06 વર્ગ અથવા 65 વર્ગની વય સુધી, જ ેવહેલંુ હોય, ત્યાં સુધીનો 
કાયગકાળ ધરાવે છ.ે 
(2) ભારતના ક્નયંત્રક અને મહાલેખા પરીક્ષક (CAG) 06 વર્ગ, અથવા 65 વર્ગની વયે પહોંચે ત્યાં સુધી, જ ેવહેલંુ હોય, 
ત્યાં સુધીની મુદત માટ ેહોદ્દો ધરાવે છ.ે 
(3) મુખ્ય સમલતા આયુલત (CWC)ની ક્નવૃક્િ વય 65 વર્ગ છ ેઅને તે 04 વર્ગના ક્નક્િત સમયગાળા સાથે ક્નમણકૂ પ્રાપ્ત 

કરે છ.ે 
(4) જાહેરસેવા આયોગના સભ્ય તરીકે હોદ્દો ધરાવતી વ્યક્લત તે હોદ્દા ઉપર પુન:ક્નયુક્લત માટ ેલાયક રહેતી નથી. 
[ગજુરાત વહીવટી સવેા વગગ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) 1, 2, 3 અન ે4 (B) ફલત 1 અને 3 (C) ફલત 2, 3 અને 4 (D) ફલત 1, 2 અને 4 Ans: A 
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(1089)  કઈ આરદજાક્તઓ અથવા આરદજાક્ત સમુદાય અથવા તેની અંદરના કયા જૂથોને કોઈ રાજ્ય સંબંધમાં આ 
સંક્વધાનના હેતુઓ માટ ેઅનુસૂક્ચત આરદજાક્તઓ ગણવી તે રાજ્યની બાબતમાં તેના રાજ્યપાલ ક્વચાર ક્વક્નમય કરીને 
જાહેરનામામાંથી ક્નરદગષ્ટ્ કરશે. આ પ્રકારની જોગવાઈ ભારતીય બંધારણના લયા આરટગકલમાં કરવામાં આવી છ ે? 
[મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અક્ધકારી (વગગ 3), 27-05-2018] 

 

(A) આરટગકલ - 343 (B) આરટગલલ - 341 (C) આરટગકલ – 342 (D) આરટગકલ - 340 Ans: C 

(1090)  સવોચ્ચ અદાલતની હકૂમતને ચાર શ્રણેીઓમાં ક્વભાક્જત કરી શકાય. નીચેના પૈકી કયંુ આ ચારમાં નથી ? 

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

(A) ખાસ હકૂમત 
(B) પુન: ક્વચારણાની હકૂમતા 
(C) મૂળ હકૂમત 
(D) અપીલીય હકૂમતા 

Ans: A 

(1091)  નીચેના પૈકી એવી કઈ બાબત છ ેકે જ ેઅંગે રાજ્યપાલ રાષ્ટ્ રપક્તને ભલામણ કરી શકતા નથી ? 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેટર (ક્બનહક્થયારધારી) વગગ-2, તા. 30/06/2019] 

 

(A) રાજ્યમાં બંધારણીય તંત્ર ભાંગી પડંુ્ હોવાની જાહેરાત કરવી. 
(B) રાજ્યની ક્વધાનસભાનું ક્વસજ ગન કરવંુ 
(C) ઉચ્ચ ન્યાયાલયના ન્યાયાધીશોને દૂર કરવા 
(D) ઉપરોલત પૈકી કોઈ નહીં. 

Ans: C 

(1092)  નીચેનામાંથી કયા પ્રશ્નોનો પ્રકાર ક્વધાનસભામાં પુછાતા પ્રશ્નોનો નથી ? 
[લલાકગ, તા. 16-9-2018] 

 

(A) ટૂકંી મદુતનો પ્રશ્ન (B) બહુક્વકલ્પીય પ્રશ્નો (C) અતારાંરકત પ્રશ્નો (D) તારાંરકત પ્રશ્નો Ans: B 

(1093)  રાષ્ટ્ રપક્તના મૃત્યુ, રાજીનામા કે હોદ્દા પરથી દૂર થવાના કે અન્ય કોઈ કારણસર ખાલી થયેલ હોદ્દા ભરવા 
માટનેી ચૂંટણી કેટલા સમયગાળામાં થવી જોઈએ? 

[નગરપાક્લકા મખુ્ય અક્ધકારી (વગગ 3), 09-04-2017] 

 

(A) જગ્યા ખાલી થયાના 12 મરહનામાં 
(B) જગ્યા ખાલી થયાના 3 મરહનામાં 
(C) જગ્યા ખાલી થયાના 6 મરહનામાં 
(D) જગ્યા ખાલી થયાના 9 મરહનામાં 

Ans: C 

(1094)  15મા નાણાપંચના ચેરમેન કોણ છ ે? 

[નાયબ ક્ચટનીસ, તા. 23-11-2018] 
 

(A) ડો. અનુપ ક્સંઘ (B) શ્રી એન. કે. ક્સંઘ (C) શ્રી શક્શકાન્ત દાસ (D) ડો. રમેશ ચંદ Ans: B 
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(1095)  સંસદના સત્ર સંદભે નીચેના પૈકી કયંુ ક્વધાન ખરં નથી? 
[ગજુરાત વહીવટી સવેા વગગ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) રાજ્યસભાનું ક્વઘટન થતુ ંનથી, કારણ કે તે કાયમી ગૃહ છ.ે 
(B) લોકસભાનું ક્વસજ ગન કાં તો આપમેળે અથવા રાષ્ટ્ રપક્ત દ્વારા થાય છ.ે 
(C) તે અક્નક્િત કાળ માટ ેમોકૂફ રાષ્ટ્ રપક્ત દ્વારા થાય છ,ે જ્યારે માત્ર મોકૂફ અધ્યક્ષ / સ્પીકર દ્વારા થાય છ.ે 
(D) સત્રસમાક્પ્તથી ગૃહનુ ંસત્ર સમાપ્ત થાય છ,ે જ્યારે મોકૂફીથી માત્ર બેઠક સમાક્પ્ત થાય છ.ે 

Ans: C 

(1096)  ભારતીય સંસદ સંદભ ેનીચેના પૈકી કયંુ ક્વધાન ખરં નથી? 
[ગજુરાત વહીવટી સવેા વગગ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) ક્વક્નયોગ અક્ધક્નયમ દ્વારા કરવામાં આવેલા ક્વક્નયેત ક્સવાય, ભારતના એકત્રીકરણ ભંડોળમાંથી કોઈ નાણાં પાછાં 
ખેંચી શકાય નહીં. 
(B) જ્યારે તે પહેલેથી જ કાયગરત હોય છ ેત્યારે, નવા કરનો પ્રસ્તાવ કરાવવા માટ ેનાણાં ક્વધેયક જરૂરી છ,ે પરંતુ કરના 

દરમાં ફેરફાર કરવા માટ ેકોઈ અન્ય અક્ધક્નયમ ક્વધેયકની જરૂર નથી. 
(C) ક્વક્નયોગ ક્વધેયક થકી કાયદો ઘડવામાં આવે તે પહેલા તે સંસદનાં બંને ગૃહોમાંથી પસાર થયો હોવો જોઈએ. 
(D) ઉપરના પૈકી કોઈ પણ નહીં. 

Ans: B 

(1097)  ભારતના નાણાપંચ બાબતે નીચેના પૈકી કયંુ ક્વધાન સાચું નથી? 
[રાજ્ય વરેા ક્નરીક્ષક (STI), તા. 09/06/2019] 

 

(A) નાણાપંચની ક્નમણકૂ ભારતના સંક્વધાનના અનુચ્છદે 280 હેઠળ કરવામાં આવી હતી. 

(B) ધ ફાઇનાન્સ કક્મશન (ક્મલેક્નયસ પ્રોક્વજન્સ) એલટ 1951 વધુમાં નાણાપંચની લાયકાત, ક્નમણકૂ, સમયગાળો અને 
સિાઓને વ્યાખ્યાક્યત કરે છ.ે 
(C) નાણાપંચની ક્નમણૂક દર 6 વરે્ કરવામાં આવે છ ેઅને તે અધ્યક્ષ અને અન્ય 5 સભ્યનું બનેલું છ.ે 
(D) 15 માં નાણાપંચના અધ્યક્ષ નંદરકશોર ક્સંઘ છ.ે 

Ans: C 

(1098)  અનુચ્છદે 88 પ્રમાણે ગહૃમાં નીચેનામાંથી કોને મતદાનનો અક્ધકાર નથી? 

[મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અક્ધકારી વગગ-૩, તા. 7-10-2018] 
 

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત 
(B) બંને માંથી કોઈને પણ નહીં. 
(C) ભારતના એટની જનરલ 
(D) બંન ે

Ans: C 

(1099)  73મો બંધારણનો સુધારો કઈ તારીખથી અમલમાં આવેલો છ ે? 

[નાયબ ક્ચટનીસ, તા. 23-11-2018] 
 

(A) 1/4/94 (B) 24/4/93 (C) 24/4/94 (D) 24/4/95 Ans: B 
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(1100)  નીચેના પૈકી કેવા સંજોગોમાં ચૂંટણીની બાબતોમાં અદાલતોની દખલને બાકાત રાખવામાં આવે છ?ે 
(1) મતક્વસ્તારોનું સીમાંકન (2) મતક્વસ્તારો માટ ેબેઠકોની ફાળવણી 
[ગજુરાત વહીવટી સવેા વગગ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) ફલત 1 
(B) ફલત 2 
(C) 1 અને 2 માંથી કોઈ નહીં 

(D) બંને 1 અને 2 

Ans: D 
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