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(1121)  રાજ્યનીક્તના માર્ગદર્ગક ક્િદ્ાાંતો .......... માટ ેપાયારૂપ છ.ે 
[પોલીિ ઈન્સ્પલેટર (ક્િનહક્થયારધારી) વર્ગ-2, તા. 30/06/2019] 

(A) સ્ત્રી િર્ક્લતકરણ 
(B) દેર્ના ર્ાિના 
(C) વ્યક્લતર્ત અક્ધકારોના રક્ષણ 

(D) િાંધારણની જાળવણી 

Ans: B 

(1122)  ભારતીય િાંધારણના કયા ભાર્માાં અનુિૂક્િત જાક્ત અન ેઆદદજાક્તઓ માટનેી ખાિ જોર્વાઈઓનો ઉલ્લેખ 
કરવામાાં આવેલ છ?ે 
[મદદનીર્ િમાજ કલ્યાણ અક્ધકારી (વર્ગ 3), 27-05-2018] 

 

(A) 18 (B) 12 (C) 16 (D) 14 Ans: C 

(1123)  ભારતના િાંક્વધાનમાાં િમાન ન્સયાય અને મફત કાનૂની િહાયની જોર્વાઈ કયા અનુચ્છદે (Article)માાં કરવામાાં 
આવી છ ે? 
[િમાજ કલ્યાણ ક્નરીક્ષક, તા. 09-12-2018] 

 

(A) 39 (ક) 
(B) 49 
(C) 43 (ક) 

(D) 48 (ક) 

Ans: A 

(1124)  નીિેનામાાંથી કોણે ભારતની લોકિભાના ્પીકર તેમ જ ભારતના રાષ્ટ્ રપક્ત તરીકેના િાંને હોદ્દા અલર્ અલર્ 
િમયે ભોર્વેલ છ?ે 
[િિ ઓદડટર / િિ એકાઉન્સટન્સટ, તા. 23-9-2018] 

 

(A) ર્ાંકરદયાળ ર્માગ 

(B) નીલમ િાંજીવ રેડ્ડી 
(C) કે. આર. નારાયણના 
(D) વી. વી. ર્ીરી 

Ans: B 

(1125)  નીિ ેઆપેલાાં ક્વધાનોમાાંથી કયુાં ક્વધાન ખરાં  નથી? 
[ર્જુરાત વહીવટી િવેા વર્ગ-1-2 ક્િક્લક્મનરી પરીક્ષા, િામાન્સય અભ્યાિ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) તમામ િાંિદીય િક્મક્તના અધ્યક્ષનુાં નામાાંકન અધ્યક્ષ (Speaker) દ્વારા થાય છ.ે 

(B) િાંધારણ દ્વારા ર્ૃહની મહત્તમ િાંખ્યા 552ની કલ્પના કરવામાાં આવી છ.ે 
(C) 552 પૈકી, 530 િભ્યો રાજ્યોનુાં અને 20 િભ્યો કેન્સરીય િદેર્ોનુાં િૂાંટણીઓ મારફ્ત િક્તક્નક્ધત્વ કરે છ.ે 
(D) ઉપરના પૈકી કોઈ નહીં 

Ans: D 
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(1126)  રાષ્ટ્ રીય માનવ હક આયોર્ (National Human Rights Commission) અને લઘુમતીઓ માટનેા રાષ્ટ્ રીય 
આયોર્ (National Commission for Minorities) વચ્િેની ક્ભન્નતા િાિતે નીિેના પૈકી કયુાં / કયા ક્વધાન / ક્વધાનો 
િાિુાં / િાિાાં છ?ે 
[રાજ્ય વરેા ક્નરીક્ષક (STI), તા. 09/06/2017] 

 

(A) રાષ્ટ્ રીય માનવ હક આયોર્ના અધ્યક્ષ કોઈ પણ િમુદાયના ભારતના ભૂતપૂવગ મુખ્ય ન્સયાયાધીર્ હોવા જરૂરી છ.ે 
(B) િાંન ે

(C) િાંને પૈકી કોઈ નહીં. 
(D) લઘુમતીઓ માટનેી રાષ્ટ્ રીય આયોર્ના અધ્યક્ષની પિાંદર્ી લઘુમતી િમુદાયમાાંથી હોવી જોઈએ અને તેઓનુાં ફલત 
ન્સયાયતાંત્રમાાંથી હોવુાં જરૂરી નથી. 

Ans: B 

(1127)  નીિેના પૈકી કઈ અધગન્સયાક્યક િાં્થા નથી? 
[રાજ્ય વરેા ક્નરીક્ષક (STI), તા. 09/06/2019] 

 

(A) રેલવે લલેમ્િ દટરબ્યુનલ 
(B) િેિ કાઉક્ન્સિલ ઓફ ઇક્ન્સડયા 
(C) રાજ્ય જાહેર િેવા આયોર્ 
(D) નેર્નલ ગ્રીન દટરબ્યુનલ 

Ans: C 

(1128)  નીિેના પૈકી કયુાં રાજ્યની ઉચ્િ અદાલતના હકૂમત હેઠળનુાં નથી ? 
[પોલીિ ઈન્સ્પલેટર (ક્િનહક્થયારધારી) વર્ગ-2, તા. 30/06/2017] 

 

(A) તે િે રાજ્ય વચ્િેના નદીના પાણીના ક્વવાદ અાંર્ે ક્નણગય કરી ર્કે છ.ે 
(B) તે મૂળભૂત હક્કોની જાળવણી માટનેી દરટ આપી ર્કે છ.ે 
(C) તે તાિાની અદાલતોનુાં ક્નયમન અને ક્નયાંત્રણ કરે છ.ે 
(D) તે નીિલી અદાલતોની અપીલો િાાંભળી ર્કે છ.ે 

Ans: A 

(1129)  નીિેના પૈકી કયુાં રાજ્ય / કેન્સરર્ાક્િત ક્વ્તાર પક્િમ ઝોનલ કાઉક્ન્સિલનુાં િભ્ય નથી ? 

1. મહારાષ્ટ્ ર 
2. ર્ુજરાત 
3. ર્ોવા 
4. દમણ અન ેદીવ 
[પોલીિ ઈન્સ્પલેટર (ક્િનહક્થયારધારી) વર્ગ-2, તા. 30/06/2019] 

 

(A) ઉપરોલત પૈકી કોઈ નહીં. 

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

Ans: A 
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(1130)  લેખાનુદાન અને વિર્ાળાના અાંદાજપત્ર વચ્િે ર્ુાં ભેદ છ?ે 
(1) લેખાનુદાનની જોર્વાઈ કાયદેિરની ક્નયક્મત િરકાર દ્વારા કરવામાાં આવે છ;ે જ્યારે વિર્ાળાના અાંદાજપત્રની 
જોર્વાઈ રખેવાળ િરકાર દ્વારા કરવામાાં આવે છ.ે 
(2) લેખાનુદાન િરકારના અાંદાજપત્રનાાં ખિગ િાથે િાંિાંક્ધત છ;ે જ્યારે વિર્ાળાના અાંદાજપત્રમાાં ખિગ અને વિૂલી િાંને 
િમાક્વષ્ટ્ હોય છ.ે 
[ર્જુરાત વહીવટી િવેા વર્ગ-1-2 ક્િક્લક્મનરી પરીક્ષા, િામાન્સય અભ્યાિ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) િાંને 1 અને 2 (B) ફલત 1 (C) ફલત 2 (D) 1 અને 2 માાંથી કોઈ નહીં Ans: C 

(1131)  મૌક્લક અક્ધકારને ‘ભારતીય િાંધારણનુાં હૃદય તેમ જ આત્મા’ કોણે કહ્ુાં હતુાં? 
[િિ ઓદડટર / િિ એકાઉન્સટન્સટ, તા. 23-9-2018] 

 

(A) િક્ચ્િદાનાંદ ક્િાંહા (B) િવગપલ્લી રાધાદિષ્ણન (C) ડો. આાંિેડકર (D) િી. એન. રાવ Ans: C 

(1132)  ભારતનાાં નાણાાં પાંિ દ્વારા કરવામાાં આવેલી ભલામણો ... 

[પોલીિ ઈન્સ્પલેટર (ક્િનહક્થયારધારી) વર્ગ-2, તા. 30/06/2019] 
 

(A) િલાહનુાં ્વરૂપ છ.ે (B) િાંને પૈકી કોઈ નહીં. (C) િાંધનકતાગ છ.ે (D) િાંન ે Ans: A 

(1133)  ભારતમાાં નીક્ત ક્નમાગણમાાં નીિેના પૈકી કઈ િા્ં થા િામેલ નથી? 
[રાજ્ય વરેા ક્નરીક્ષક (STI), તા. 09/06/2019] 

 

(A) કેન્સરીય િામાક્જક કલ્યાણ િોડગ 
(B) કેક્િનેટ િક્િવાલય (િેિટેદરયાટ) 

(C) વડા િધાન કાયાગલય 
(D) NITI આયોર્ 

Ans: A 

(1134)  િાંિદમાાં અક્વશ્વાિની દરખા્ત િાિતે નીિેના ક્વધાનોમાાંથી કયાાં ક્વધાનો ખરાાં છ ે? 
(1) અક્વશ્વાિની દરખા્ત અાંર્ે િાંધારણમાાં કોઈ ઉલ્લેખ નથી. 
(2) િે અક્વશ્વાિની દરખા્ત વચ્િે છ માિનો ર્ાળો પિાર થયેલો હોવો જોઈએ. 

(3) ઓછામાાં ઓછા એક િો િદ્યોએ અક્વશ્વાિની દરખા્તને ટકેો આપેલો હોવો જોઈએ. 
(4) અક્વશ્વાિની દરખા્ત માત્ર લોકિભામાાં જ રજૂ થઈ ર્કે. 
[ર્જુરાત વહીવટી િવેા વર્ગ-1-2 ક્િક્લક્મનરી પરીક્ષા, િામાન્સય અભ્યાિ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1135)  “અ્પૃશ્યતા જીવર્ે તો દહન્સદુત્વ મરી જરે્ અને દહન્સદુત્વને જીવતુાં રાખવુાં હર્ે તો અ્પૃશ્યતાએ મરવુાં જ 
પડર્ે.” – આવુાં કોણે કહ્ુાં? 

[રાજ્ય વરેા ક્નરીક્ષક (STI), તા. 09/06/2019] 

 

(A) િી. આર. આાંિેડકર (B) ર્ાાંધીજી (C) ઠક્કરિાપા (D) દકર્ોરીલાલ મર્રૂવાળા. Ans: B 
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(1136)  ભારતીય િાંક્વધાનની દૃક્ષ્ટ્એ નીિેનામાાંથી કયુાં ક્વધાન ખોટુાં છ?ે 
[ક્િક્નયર લલાકગ, તા. 19-8-2018] 

 

(A) ભારત િરકાર કોઈ કાનૂની િત્તાક્ધકારી નથી. 
(B) ભારતનાાં રાજ્યો એક વૈધાક્નક વ્યક્લતત્વ ધરાવે છ.ે 
(C) ભારતીય િાંઘ કાનૂની િત્તા છ.ે 
(D) ભારત િરકાર કાનૂની િત્તાક્ધકારી છ.ે 

Ans: D 

(1137)  િવોચ્િ અદાલતના ઐક્તહાક્િક િકુાદાએ ભારતના િાંધારણના અનુચ્છદે 21 હેઠળ, કે જ ેજીવન જીવવાનો 
અને વ્યક્લતર્ત ્વતાંત્રતાનો હક ક્નક્િત કરે છ,ે ર્ોપનીયતાના અક્ધકારને મૂળભૂત અક્ધકાર તરીકે ્વીકાયો છ.ે આ 
િુકાદો નીિેનાાં પૈકી કયાાં કે્ષત્રોને અિર કરર્ે ? 
(1) IPC કલમ 377 (2) ઇચ્છામૃત્યુ 
[ર્જુરાત વહીવટી િવેા વર્ગ-1-2 ક્િક્લક્મનરી પરીક્ષા, િામાન્સય અભ્યાિ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) ફલત 1 
(B) ફલત 2 
(C) િાંને 1 અને 2 
(D) 1 અને 2 પૈકી એક પણ નહીં 

Ans: C 

(1138)  નીિેનામાાંથી કઈ ભાષાનો ભારતના િાંધારણની માન્સય ભાષાઓમાાં િમાવેર્ નથી ? 
[લલાકગ, તા. 16-9-2018] 

 

(A) િાંથાલી (B) મેક્થલી (C) પાલી (D) િોડો Ans: C 

(1139)  ................. િાંિાંક્ધત િાિતોમાાં ભારતીય િાંઘ લોકિેવા આયોર્ (UPSC)નો મત લેવામાાં આવતો નથી. 
[ર્જુરાત વહીવટી િવેા વર્ગ-1-2 ક્િક્લક્મનરી પરીક્ષા, િામાન્સય અભ્યાિ-1, તા. 21-10-2018] 

 

(A) િનદી ક્ષમતામાાં ભારત િરકાર હેઠળ િેવાઓ િજાવતી વ્યક્લતને અિર કરતી ક્ર્્તક્વષયક િાિતો 
(B) નાર્દરક િેવાઓ માટ ેભરતી પદ્ક્તઓ 

(C) અનુચ્છદે 335ની જોર્વાઈઓની અિર આપી ર્કાતી રીત 
(D) િનદી ક્ષમતામાાં રાજ્ય િરકાર હેઠળ િેવાઓ િજાવતી વ્યક્લતને અિર કરતી ક્ર્્તક્વષયક િાિતો 

Ans: C 

(1140)  િાંિદનાાં િાંને ર્ૃહોમાાં કયા કાયદા અક્ધકારીને િેિવાનો અક્ધકાર છ ે? 
[દહિાિનીર્, વર્ગ-૩, તા. 25-1-2018] 

 

(A) ધારાર્ાસ્ત્રી 
(B) એડવોકેટ જનરલ 

(C) િોક્લક્િટર જનરલ 
(D) એટની જનરલ 

Ans: D 
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