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(1101)  નીચેના પૈકી કયાાં ક્વધાનો ભારતના “પક્ાાંતર કાયદા” સાંદભે ખરાાં છ ે? 
(1) જો વ્યક્લત નામાાંકનના છ મહહનામાાં જ અન્ય રાજકીય પક્માાં જોડાય તો, સાંસદના એવા નામાાંહકત સભ્યને ગેરલાયક 
ઠરેવવામાાં આવે છ.ે 
(2) જો એક અપક્ ક્વધાયક કોઈ રાજકીય પક્માાં જોડાય તો તે વ્યક્લત સભ્યપદ ગુમાવશે. 
(3) અપક્ કોઈ પણ રાજકીય પક્ને સમથથન આપી શકે પણ કોઈ પણ રાજકીય પક્માાં જોડાઈ શકે નહીં. 

(4) ક્વધાનસભામાાં કોઈ રાજકીય પક્ના એકમાત્ર સદસ્ય અન્ય રાજકીય પક્માાં જોડાશે તો તેને ગેરલાયક ઠરેવવામાાં 
આવશે. 
[ગજુરાત વહીવટી સવેા વગથ-1-2 ક્િક્લક્મનરી પરીક્ા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

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

(1102)  ભારતની આાંતરરાજ્ય કાઉક્ન્સલ બાબતે નીચેના પૈકી કયુ / કયા ક્વધાન / ક્વધાનો સાચુાં / સાચાાં છ?ે 

(1) ભારતના વડા િધાન આ કાઉક્ન્સલના અધ્યક્ છ.ે 
(2) ક્વધાનસભા ધરાવતાાં કેન્રશાક્સત ક્વસ્તારોના મુખ્યમાંત્રીઓ અન ેક્વધાનસભા ન ધરાવતાાં કેન્રશાક્સત ક્વસ્તારોના 
વહીવટદારો આ કાઉક્ન્સલના સભ્યો છ.ે 
(3) કેક્બનેટકક્ાના 10 કેન્રીય માંત્રીઓને આ કાઉક્ન્સલમાાં સભ્ય તરીકે વડા િધાન દ્વારા નામાાંહકત કરવામાાં આવશે. 
[રાજ્ય વરેા ક્નરીક્ક (STI), તા. 09/06/2019] 

 

(A) ઉપરોલત પૈકી કોઈ નહીં. 

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

Ans: D 

(1103)  ભારતીય બાંધારણ ........... ન ેિક્તબાંક્ધત કરે છ.ે 
1. માનવ તસ્કરી 

2. વેઠ 
3. કોઈ પણ ખાણોમાાં 16 વર્થ કરતાાં ઓછી વય ધરાવતાાં બાળકોને રોજગારી 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેટર (ક્બનહક્થયારધારી) વગથ-2, તા. 30/06/2019] 

 

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

(1104)  લોકસભા ચ ાંટણીનો ઉમેદવાર તેની ક્સલયોહરટી હડપોક્િટ (અનામત) ગુમાવે છ ેજો તેને ............ ન મળે. 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેટર (ક્બનહક્થયારધારી) વગથ-2, તા. 30/06/2019] 

 

(A) માન્ય મતોના 1/6 (B) ઉપરોલત પૈકી કોઈ નહીં. (C) માન્ય મતોના 1/4 (D) માન્ય મતોના 1/3 Ans: A 

(1105)  રાજ્યોના પુનગથઠનના આયોગમાાં નીચેના પૈકીના કયા સભ્યો હતા? 
(1) ફિલ અલી. (2) હૃદયનાથ કુજ થરાં  (3) કે. એમ. પાનીકર (4) ગોક્વાંદ વલ્લભ પાંત 
[રાજ્ય વરેા ક્નરીક્ક (STI), તા. 09/06/2019] 

 

(A) ફલત 1 અને 3 (B) ફલત 1, 2 અન ે3 (C) 1, 2, 3 અને 4 (D) ફલત 2 અન ે4 Ans: B 
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(1106)  ભારતીય સાંક્વધાનના અનુચ્છદે-44માાં ઉલ્લેક્ખત સમાન નાગહરક સાંહહતાનો સમાવેશ બાંધારણના કયા ભાગમાાં 
કરેલ છ?ે 
[સમાજ કલ્યાણ ક્નરીક્ક, તા. 09-12-2018] 

 

(A) મ ળભ ત ફરજો સાંબાંક્ધત ભાગ 
(B) રાજ્યનીક્તના માગથદશથક ક્સદ્ાાંતો સાંબાંક્ધત ભાગ 
(C) નાગહરકતા સાંબાંક્ધત ભાગ 

(D) મ ળભ ત અક્ધકારો સાંબાંક્ધત ભાગ 

Ans: B 

(1107)  બાંધારણની કઈ કલમ હેઠળ કેન્રીય િધાનમાંડળની સલાહ મુજબ રાજ્યપાલની ક્નમણ ક રાષ્ટ્ રપક્ત કરે છ ે? 
[હહસાબનીશ, વગથ-૩, તા. 25-3-2018] 

 

(A) કલમ - 74 
(B) લલમ - 155 

(C) કલમ - 161 
(D) કલમ - 153 

Ans: B 

(1108)  નીચ ેઆપેલાાં ક્વધાનોમાાંથી કયુાં(યાાં) ક્વધાન(નો) ખરાં (રાાં) છ?ે 
(1) સરકારી કક્મશને આાંતર-રાજ્ય પહરર્દની સ્થાપના માટ ેભલામણ કરી. 
(2) આાંતર-રાજ્ય પહરર્દની જાહેરાત અને સ્થાપના રાષ્ટ્ રપક્ત હુકમ દ્વારા થઈ હતી. 
(3) આાંતર-રાજ્ય પહરર્દ એ બાંધારણ સભાની રાજ્યોની સક્મક્તની ભલામણ હતી. 

[ગજુરાત વહીવટી સવેા વગથ-1-2 ક્િક્લક્મનરી પરીક્ા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1109)  નીચેના પૈકી કયા સાંજોગોમાાં રાજ્યમાાં રાષ્ટ્ રપક્તશાસનની ઘોર્ણા જરૂરી નથી? 
(1) રાજ્ય ક્વધાનસભાનુાં ક્વઘટન (2) રાજ્યમાાં માંત્રી પહરર્દનુાં ક્નરસન (3) સ્થાક્નક માંડળનુાં ક્વઘટન 
[ગજુરાત વહીવટી સવેા વગથ-1-2 ક્િક્લક્મનરી પરીક્ા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

Ans: A 

(1110)  ભારતમાાં નીચેના પૈકી કયો સ્ત્રીઓનો બાંધારણીય અક્ધકાર છ ે? 
[પોલીસ ઈન્સપલેટર (ક્બનહક્થયારધારી) વગથ-2, તા. 30/06/2019] 

 

(A) આજીક્વકા માટ ેપ રતાાં સાધનો મેળવવાનો અક્ધકાર 
(B) ઉપરોલત પૈકી કોઈ નહીં. 
(C) માતૃત્વને લગતા લાભની જોગવાઈ 
(D) સતી થવા ઉપર અને તેના સ્ત્રીઓ પરત્વેના ગુણગાન ઉપર રોક 

Ans: A 
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(1111)  નીચેના પૈકી કયાાં ક્વધાનો ભારતના ઉપરાષ્ટ્ રપક્તના સાંદભે ખરાાં છ?ે 
(1) જ્યારે ભારતના ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત, રાષ્ટ્ રપક્ત તરીકે કાયથરત હોય છ ેત્યારે, તેઓ રાજ્યસભાના અધ્યક્ની ફરજ બજાવતા 
નથી. 
(2) ભારતના ઉપરાષ્ટ્ રપક્તને વેતન અને અન્ય ભથથાાં ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત તરીકે નહીં પણ રાજ્યસભાના એલસ ઓહફસ્યો (Ex-
officio) અધ્યક્ તરીકે મળે છ.ે 
(3) જ્યારે ભારતના ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત, રાષ્ટ્ રપક્ત તરીકે કાયથ કરે છ ેત્યારે તેઓને ભારતના રાષ્ટ્ રપક્ત જવેી સત્તા િક્તરક્ા અને 

ક્વશરે્ાક્ધકાર મળતા નથી. 
(4) ઉપરાષ્ટ્ રપક્તની જગ્યા જ્યારે ખાલી પડ ેછ ેત્યારે તેઓના સ્થાને કોણ ફરજ બજાવશે તે બાબતે બાંધારણ મૌન છ.ે 
[ગજુરાત વહીવટી સવેા વગથ-1-2 ક્િક્લક્મનરી પરીક્ા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1112)  નાણાાં ખરડા ક્સવાયનો કોઈ ખરડો રાજ્યપાલે પુન:ક્વચારણા માટ ેક્વધાનસભાને પરત મોકલવા માટનેી 

સમયમયાથદા કેટલી ? 
[લલાકથ, તા. 16-9-2018] 

 

(A) એક મહહનો 
(B) ત્રણ મહહના 
(C) 14 હદવસ 
(D) કોઈ સમયમયાથદાની જોગવાઈ નથી. 

Ans: D 

(1113)  લોકસભામાાં અનુસ ક્ચત જાક્તઓ અને અનુસ ક્ચત આહદજાક્તઓ માટ ેબેઠકો અનામત રાખવા બાબતની 
જોગવાઈ ભારતીય સાંક્વધાનના કાયદાના કયા આહટથલમાાં કરવામાાં આવી છ?ે 
[મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અક્ધકારી (વગથ 3), 27-05-2018] 

 

(A) આહટથકલ - 96 
(B) આહટથલ - 330 

(C) આહટથકલ - 251 
(D) આહટથલ - 128(ક) 

Ans: B 

(1114)  આાંતરરાષ્ટ્ રીય સાંક્ધઓના અમલ માટ ેભારતીય સાંસદ સમગ્ર ભારત અથવા તેના કોઈ પણ ભાગ માટ ેકોઈ પણ 
કાયદો .......... થી બનાવી શકે છ.ે 
[ગજુરાત વહીવટી સવેા વગથ-1-2 ક્િક્લક્મનરી પરીક્ા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) બહુમતી રાજ્યોની સાંમક્ત 

(B) કોઈ પણ નહીં 
(C) સાંબાંક્ધત રાજ્યોની સાંમક્ત 
(D) તમામ રાજ્યોની સાંમક્ત 

Ans: B 
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(1115)  નીચેનામાાંથી કયુાં જોડકુાં ભારતીય બાંધારણના અનુચ્છદેોની જોગવાઈઓ મુજબ સાચુાં છ ે? 
[ક્સક્નયર લલાકથ, તા. 19-8-2018] 

 

(A) બાંધારણમાાં સુધારો કરવાની કાયથરીક્ત - અનુચ્છદે 268 
(B) રાષ્ટ્ રપક્તશાસન - અનુચ્છદે 356 
(C) આાંતરરાજ્ય પહરર્દ - અનુચ્છદે 264 
(D) વડા િધાનની ફરજો - અનુચ્છદે 74 

Ans: B 

(1116)  ભારતના સવોચ્ચ ન્યાયાલય અને ઉચ્ચ ન્યાયાલય દ્વારા જારી કરવામાાં આવેલ યાક્ચકાઓ સાંદભે નીચે આપેલાાં 
ક્વધાનોમાાંથી કયુાં(યાાં) ક્વધાન(નો) ખરાં (રાાં) છ?ે 
(1) બાંદી િત્યક્ીકરણ આજ્ઞાપત્ર (The Writ of Habeas Corpus) માત્ર જાહેર સાંસ્થાઓ ક્વરદ્ જારી કરી શકાય. 
(2) પરમાદેશ (માંડમ) (The Writ of Mandamus) કોઈ વ્યક્લત અથવા સાંસ્થા ક્વરદ્ જારી કરી શકાય નહીં. 
(3) િક્તર્ેધ યાક્ચકા (The Writ of prohibition) ફલત ન્યાક્યક અથવા અધથ-ન્યાક્યક સત્તાક્ધકારી ક્વરદ્ જ જારી કરી 

શકાય. 
(4) ઉત્િેર્ણાદેશ (The Writ of Certiorari) કાયદાકીય સાંસ્થા અને વ્યક્લતઓ સામે ઉપલબ્ધ છ.ે 
[ગજુરાત વહીવટી સવેા વગથ-1-2 ક્િક્લક્મનરી પરીક્ા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1117)  જાહેર નોકરીની બાબતોમાાં તકની સમાનતા અાંગેની જોગવાઈ ભારતીય સાંક્વધાનના કાયદાના લયા આહટથકલમાાં 
કરવામાાં આવેલ છ?ે 

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

 

(A) આહટથકલ-17 (B) આહટથકલ-16 (C) આહટથકલ-13 (D) આહટથકલ-22 Ans: B 

(1118)  ભારતના બાંધારણના ક્વદેશી સ્ત્રોતો સાંદભથનુાં કયુાં જોડકુાં ખોટુાં છ ે? 
[લલાકથ, તા. 16-9-2018] 

 

(A) સમવતી સ ક્ચ - ઓસ્ટરકે્લયા 

(B) સાંસદીય િણાલી - ક્િટન 
(C) મ ળભ ત અક્ધકારો - ક્િટન 
(D) મ ળભ ત ફરજો-સોક્વયેત સાંઘ 

Ans: C 

(1119)  નીચેના પૈકી લયુાં / લયાાં ક્વધાન / ક્વધાનો સાચુાં / સાચાાં છ ે? 
1. ભારતના વડા િધાનને દ ર કરવા માટનેી િહિયાની જોગવાઈ ભારતના બાંધારણમાાં કરવામાાં આવી નથી. 
2. રાજ્યના રાજ્યપાલને દ ર કરવા માટનેી િહિયાની જોગવાઈ ભારતના બાંધારણમાાં કરવામાાં આવી છ.ે 

3. ભારતના ક્નયાંત્રક અને મહાલેખા પરીક્કને દ ર કરવા માટનેી િહિયા ભારતની સવોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશને દ ર 
કરવા માટનેી િહિયા જવેી જ સરખી છ.ે 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેટર (ક્બનહક્થયારધારી) વગથ-2, તા. 30/06/2019] 

 

(A) ફલત 2 અને 3 (B) ફલત 1 અને 3 (C) 1, 2 અને 3 (D) ફલત 1 Ans: C 
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(1120)  ધમથ, જાક્ત, જ્ઞાક્ત, ક્લાંગ અથવા જન્મસ્થાનને કારણે કરાતા ભેદભાવ પર િક્તબાંધ અન્વયે સામાક્જક અને 
શૈક્ક્ણક રક્ષ્ટ્એ પછાત વગોના નાગહરકોના કોઈ વગોના ઉત્કર્થ માટ ેખાસ જોગવાઈઓ કરવામાાં રાજ્યને આ કલમના 
કોઈ મજક રથી બાધ આવશે નહીં. આ િકારની જોગવાઈ ભારતીય બાંધારણના કયા આહટથકલમાાં કરવામાાં આવી છ?ે 
[મદદનીશ સમાજ કલ્યાણ અક્ધકારી (વગથ 3), 27-05-2018] 

 

(A) આહટથકલ-16 (4) (B) આહટથકલ-16 (3) (C) આહટથકલ-15 (4) (D) આહટથકલ-15 (1) Ans: C 
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