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(51)  સોલીસીટર જનરલની ક્નમણુંક કોણ કરે છ ે? 

(A) રાજયપાલ (B) વડાપ્રધાન (C) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (D) રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: D 

(52)  યુદ્ધ અને યુદ્ધની સમાક્િની જાહેરાત કોણ કરે છ ે?  

(A) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (B) વડાપ્રધાન (C) મુખ્યમુંત્રી (D) રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: D 

(53)  નીચેનામાુંથી કોણ “ડરાફ્ટીંગ કમીટી” ના સભ્ય ન હતા ?  

(A) કે.એમ.મુનશી 
(B) ગોપાલાસ્વામી આયુંગર 

(C) જવાહરલાલ નહેરુ 
(D) ટી.ટી.કૃષ્ણામાચારી 

Ans: C 

(54)  ગણતુંત્ર દિવસ તરીકે કયા દિવસને ઉજવવામાું આવે છ ે?  

(A) 26 ઓગસ્ટ (B) 15 ઓગસ્ટ (C) 26 જાન્યુઆરી (D) 15 જાન્યુઆરી Ans: C 

(55)  રાષ્ટ્ રપક્ત શાસન કયા અનુચ્છિે પ્રમાણે લગાડવામાું આવે છ ે?  

(A) ૩૬૦ (B) ૩૫૨ (C) ૩૫૬ (D) ૩૯૦ Ans: C 

(56)  ક્ષમાિાન માટ ેરાષ્ટ્ રપક્તન ેઅરજી કેટલી વાર કરી શકાય છ ે?  

(A) ત્રણ વખત (B) પાુંચ વખત (C) માત્ર એક વખત (D) બે વખત Ans: C 

(57)  રાષ્ટ્ રપક્ત કટોકટી કયારે જાહેર કરતા હોય છ ે?  

(A) રાજયો જ્યારે બુંધારણનુું પાલન ન કરે ત્યારે 
(B) બધા ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 

(C) નાણાકીય ક્સ્થક્ત ખરાબ થઇ જાય ત્યારે 
(D) યુદ્ધ અથવા બહારના આક્રમણ સમયે 

Ans: B 

(58)  બુંધારણ સભાએ નીચેનામાુંથી કયા-કયા કામ કયાા હતા ?  

(A) આપેલા બધા ક્વકલ્પ સાચા છ.ે 
(B) રાષ્ટ્ રીય ધ્વજ અપનાવવાનુું 

(C) રાષ્ટ્ રીય ગાન અપનાવવાનુું 
(D) રાષ્ટ્ ર ગીત અપનાવવાનુું 

Ans: A 

(59)  નીચેનામાુંથી બુંધારણસભામાું સ્ત્રી સભ્ય કોણ હતા ?  

(A) ઇક્ન્િરા ગાુંધી (B) કમલા નહેરુ (C) એની બેસન્ટ (D) સરોક્જની નાયડ ુ Ans: D 

(60)  જનેા નામ પર ભારતના બધા ક્નણાયો લેવામાું આવે તે કોણ છ ે?  

(A) સુંસિ સભ્યો (B) લોકસભા (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) ક્વિેશ-મુંત્રી Ans: C 

(61)  બુંધારણસભાએ બુંધારણ ઘડતરનુું કાયા કયારે પૂણા કયુું ?  

(A) 26 નવેમ્બર 1950 (B) 26 નવેમ્બર 1947 (C) 26 નવેમ્બર 1949 (D) 3 જુન 1948 Ans: C 

https://gujarat1.com/
https://ojas-marugujarat.in/
https://gujarat1.com/app/


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.     6                                                                                                                                

(62)  ક્ષમાિાન માટ ેરાષ્ટ્ રપક્તને અરજી કેટલી વાર કરી શકાય છ ે?  

(A) માત્ર એક વખત (B) બે વખત (C) પાુંચ વખત (D) ત્રણ વખત Ans: A 

(63)  ભારતના “બુંધારણના ક્પતા” તરીકે કોને ઓળખવામાું આવે છ ે?  

(A) ડૉ.રાજને્ર પ્રસાિન ે (B) ડૉ.બાબા સાહેબ (C) જવાહરલાલ નહેરુ (D) સરિાર પટલે Ans: B 

(64)  બુંધારણ બનાવવામાું કેટલો ખચા થયો હતો ?  

(A) 64 લાખ રૂક્પયા (B) 50 લાખ રૂક્પયા (C) 80 લાખ રૂક્પયા (D) 60 લાખ રૂક્પયા Ans: A 

(65)  “માઉન્ટ બેટન યોજના” કયારે શરૂ કરવામાું આવી હતી ?  

(A) 15 જુન 1948 (B) 3 જુન 1947 (C) 15 જુન 1947 (D) 3 જુન 1948 Ans: B 

(66)  બુંધારણ સભામાું “ખરડા સક્મક્ત” ના અધ્યક્ષ કોણ હતા ?  

(A) ડૉ.રાજને્ર પ્રસાિ (B) સરિાર પટલે (C) જવાહરલાલ નહેરુ (D) ડૉ.બી.આર.આુંબેડકર Ans: D 

(67)  જ્યારે બુંધારણ બન્યુું ત્યારે કેટલા અનુચ્છિે હતા ?  

(A) 390 (B) 395 (C) 380 (D) 340 Ans: B 

(68)  જો મુંત્રીમુંડળ સુંસિમાું ક્વશ્વાસનો મત ખોઈ બેસે તો તેને કોણ ભુંગ કરે છ ે?  

(A) લોકસભા અધ્યક્ષ (B) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (C) રાજયપાલ (D) રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: D 

(69)  રાષ્ટ્ રપક્તને કયા મામલાઓમાું ક્ષમા આપવાની સત્તાઓ મળેલી છ ે?  

(A) બધા ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 
(B) કોઈપણ અપરાધ ગુનાના િુંડમાું 

(C) સૈન્ય ન્યાયાલય દ્વારા આપેલા િુંડમાું 
(D) મૃત્યુિુંડમાું 

Ans: A 

(70)  “ઉદ્દશે્ય પ્રસ્તાવ” કોને પાસ કયો હતો ?  

(A) જ.ેબી.કૃપલાણી (B) સરિાર પટલે (C) રાજને્ર પ્રસાિ (D) જવાહરલાલ નહેરુ Ans: D 

(71)  ક્િટનમાું જવેી રાજાની ક્સ્થક્ત છ ેતેવી, ભારતના બુંધારણ પ્રમાણે કયા પિાક્ધકારી હોય છ ે?  

(A) મુખ્યમુંત્રી (B) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (C) વડાપ્રધાન (D) રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: D 

(72)  રાજ્યોમાું કયુું પિ રાષ્ટ્ રપક્ત જવુેું હોય છ ે?  

(A) ગૃહમુંત્રી (B) નાણામુંત્રી (C) મુખ્યમુંત્રી (D) રાજયપાલનુું Ans: D 

(73)  બુંધારણ જયારે તૈયાર થયુ ત્યારે કેટલા સભ્યોના હસ્તાક્ષર કરવામાું આવ્યા હતા ?  

(A) 240 (B) 290 (C) 284 (D) 280 Ans: C 

(74)  ઉદ્દશે્ય પ્રસ્તાવને કયારે સ્વીકારવામાું આવ્યો હતો ?  

(A) 22 માચા 1946 (B) 22 જુલાઈ 1946 (C) 22 મે 1946 (D) 22 જાન્યુઆરી 1947 Ans: D 
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(75)  રાષ્ટ્ રપક્તને કોણ પિ મુલત કરી શકે છ ે?  

(A) ક્વધાન પદરષિ (B) ક્વધાનસભા (C) સુંસિ (D) વડાપ્રધાન Ans: C 

(76)  બુંધારણ પ્રમાણે રાષ્ટ્ રપક્ત કયા અનુચ્છિે પ્રમાણ ે“ભારતરત્ન” જવેા ક્ખતાબો આપે છ ે?  

(A) ૩૦ (B) ૩૦ (C) ૧૯ (D) ૧૮ Ans: D 

(77)  રાષ્ટ્ રપક્તના કાયાક્રમ માટ ેકયા અનુચ્છિેમાું વણાન કરવામાું આવ્યુું છ ે?  

(A) અનુચ્છિે-૫૬ (B) અનુચ્છિે ૬૦ (C) અનુચ્છિે ૭૫ (D) અનુચ્છિે ૫૫ Ans: A 

(78)  સૈન્ય ન્યાયાલય દ્વારા આપેલી સજાને કોણ પદરવક્તાત કરી શકે છ ે?  

(A) મુખ્યમુંત્રી (B) રાજયપાલ (C) પ્રધાનમુંત્રી (D) રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: D 

(79)  સુંસિ દ્વારા પસાર કરેલ ખરડાને કોણ મુંજુરી આપે તો કાયિો બની જાય છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (C) પ્રધાનમુંત્રી (D) ગૃહમુંત્રી Ans: A 

(80)  બુંધારણ સભા દ્વારા રાષ્ટ્ રધ્વજને કયારે અપનાવવામાું આવ્યો હતો ?  

(A) 22 મ ે1946 (B) 22 માચા 1949 (C) 22 જુન 1946 (D) 22 જુલાઈ 1947 Ans: D 

(81)  જયારે બુંધારણ બન્યુું ત્યારે તેમાું કેટલા પદરક્શષ્ટ્ હતા ?  

(A) 8 (B) 10 (C) 7 (D) 9 Ans: A 

(82)  બુંધારણ પ્રમાણે ભારતીય સુંઘના કામકાજ માટ ેએક “પ્રમુખ” હશ,ે તે કયા નામ થી ઓળખાય છ ે?  

(A) મુખ્યમુંત્રી (B) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) વડાપ્રધાન Ans: C 

(83)  મૃત્યુિુંડને રોકવો, સજાનુું સ્વરૂપ બિલવુું વગેરે બાબતોમાું રાજયપાલ પાસે જ ેસત્તાઓ છ ેતે કોને મળતી આવે છ ે

? 
 

(A) સુંરક્ષણ મુંત્રી (B) વડાપ્રધાન (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) મુખ્યમુંત્રી Ans: C 

(84)  બુંધારણ કેટલા સમયમાું પૂણા થયુું હતુું ?  

(A) 2 વષા 11 મદહના 18 દિવસ (B) 1 વષા 11 મદહના (C) 3 વષા 11 મદહના (D) 3 વષા 12 મદહના Ans: A 

(85)  બુંધારણ ક્નમાાતાઓ એ કેટલા િેશોના બુંધારણના અભ્યાસ પછી આપણું બુંધારણ બનાવ્યુું હતુું ?  

(A) 20 (B) 60 (C) 40 (D) 80 Ans: B 

(86)  બુંધારણ પ્રમાણે ભારતીય સુંઘના કામકાજ માટ ેએક “પ્રમુખ” હશ,ે તે કયા નામ થી ઓળખાય છ ે?  

(A) વડાપ્રધાન (B) મુખ્યમુંત્રી (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: C 

(87)  કોના માટ ેવટહુકમ બહાર પાડી શકાતો નથી ?  

(A) અથા વ્યવસ્થાના ક્નણાયો કરવા માટ ે
(B) કરમાું વધારો કરવા માટ ે

(C) િેશના રક્ષણ માટ ે
(D) બુંધારણમાું સુંશોધન કરવા માટ ે

Ans: D 
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(88)  મૃત્યુિુંડન ેપણ કોણ ક્ષમા કરી શકે છ ે?  

(A) વડાપ્રધાન (B) સુંરક્ષણ મુંત્રી (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) મુખ્યમુંત્રી Ans: C 

(89)  રાષ્ટ્ રપક્ત ક્ષમાિાન આપે ત્યારે તે કોની સાથે ચચાા ક્વચારણા કરતા હોય છ ે?  

(A) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત સાથે (B) રાજયપાલ સાથે (C) કેન્રીય મુંત્રીમુંડળ સાથે (D) મુખ્યમુંત્રી સાથ ે Ans: C 

(90)  રાષ્ટ્ રપક્ત હુંમેશા કોની સલાહ વગર કઈ કરી શકે નદહ ?  

(A) કેન્રીય મુંત્રીમુંડળ (B) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (C) મુખ્યમુંત્રી (D) રાજયપાલ Ans: A 

(91)  ખરડા સક્મક્તમાું કુલ કેટલા સભ્યો હતા ?  

(A) સાત (B) આઠ (C) ત્રણ (D) પાુંચ Ans: A 

(92)  બુંધારણ સભાના “ઉપાધ્યક્ષ” કોને બનાવવામાું આવ્યા હતા ?  

(A) રાજને્ર પ્રસાિ (B) સરિાર પટલે (C) એસ.સી.મુખજીા (D) જ.ેબી. કૃપલાની Ans: C 

(93)  બુંધારણ સભા દ્વારા “રાષ્ટ્ રગીત” કયારે અપનાવવામાું આવ્યુું હતુું ?  

(A) 10 જાન્યુઆરી 1946 (B) 9 જાન્યુઆરી 1946 (C) 13 જાન્યુઆરી 1946 (D) 24 જાન્યુઆરી 1950 Ans: D 

(94)  અનુચ્છિે ૧૬૧ પ્રમાણે કોણ ક્ષમા આપી શકે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) મુખ્યમુંત્રી (C) રાજયપાલ (D) વડાપ્રધાન Ans: C 

(95)  સુંચાલન સક્મક્તના અધ્યક્ષ કોણ હતા ?  

(A) જવાહરલાલ નહેરુ (B) સરિાર પટલે (C) રક્વકાુંત શમાા (D) રાજને્ર પ્રસાિ Ans: D 

(96)  ક્િટનમાું જવેી રાજાની ક્સ્થક્ત છ ેતેવી, ભારતના બુંધારણ પ્રમાણે કયા પિાક્ધકારીની હોય છ ે?  

(A) મુખ્યમુંત્રી (B) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) વડાપ્રધાન Ans: C 

(97)  રાષ્ટ્ રપક્તને કયો અનુચ્છિે ક્ષમા આપવા માટનેી સત્તા આપે છ ે?  

(A) અનુચ્છિે ૧૪૦ (B) અનુચ્છિે ૧૪૨ (C) અનુચ્છિે ૭૨ (D) અનુચ્છિે ૭૫ Ans: C 

(98)  રાષ્ટ્ રપક્ત પર મહાક્ભયોગ માટ ેકેટલી બહુમતી હોવી જોઈએ ?  

(A) ૨/૩ (B) ૧/૩ (C) ૨/૫ (D) ૨/૬ Ans: A 

(99)  બુંધારણસભામાું ઍગ્લો ઈક્ન્ડયનોનુું પ્રક્તક્નક્ધત્વ કોણે કયુું હતુું ?  

(A) બી એલ ક્મત્તર (B) ફે્રન્ક એન્થની (C) રૂબીન ડવેીડ (D) જ્યોજ ા થોમસ Ans: B 

(100)  રાષ્ટ્ રપક્ત ક્ષમાિાન આપે ત્યારે તે કોની સાથે ચચાા ક્વચારણા કરતા હોય છ ે?  

(A) રાજયપાલ સાથે (B) મુખ્યમુંત્રી સાથે (C) કેન્રીય મુંત્રીમુંડળ સાથે (D) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત સાથ ે Ans: C 
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