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(1141)  ગુજરાતમાાં આરક્ષણ બાબતે નીચેના પૈકી કયુાં ક્વધાન ખોટુાં છ ે? 
[પોલીસ ઈન્સપલેટર (ક્બનહક્થયારધારી) વગગ-2, તા. 30/06/2019] 

(A) 26 ક્વધાનસભા મતક્વસ્તારો અનુસૂક્ચત જનજાક્તઓ માટ ેઆરક્ક્ષત છ.ે 
(B) ૩ સાંસદીય મતક્વસ્તારો અનુસૂક્ચત જાક્તઓ માટ ેઆરક્ક્ષત છ.ે 
(C) સ્થાક્નક સાંસ્થાઓમાાં મહહલાઓ માટ ે50% બેઠકો આરક્ક્ષત છ.ે 

(D) 13 ક્વધાનસભા મતક્વસ્તારો અનુસૂક્ચત જાક્તઓ માટ ેઆરક્ક્ષત છ.ે 

Ans: B 

(1142)  નીચેનામાાંથી કયુાં ક્વધાન સમાજવાદી ક્વચારધારા પ્રક્તક્બાંક્બત કરે છ?ે  

(A) દારૂબાંધી 
(B) રાજયમાાં સમાન કાયગ માટ ેસમાન વેતનના પ્રયત્નો 
(C) ગૌહત્યા પર પ્રક્તબાંધ 

(D) પ્રક્તબાંધ 

Ans: B 

(1143)  નીચનેા પૈકી કયો મૂળભૂત અક્ધકાર ક્નવારક અટકાયત ધારા દ્વારા ક્નયાંક્િત થાય છ?ે  

(A) બાંધારણીય ઉપાયાનો અક્ધકાર 
(B) સમાનતાનો અક્ધકાર 
(C) ધમગનો અક્ધકાર 
(D) સ્વતાંિતાનો અક્ધકાર 

Ans: D 

(1144)  “બાંધારણની રચના સાંઘીયતાના યોગ્ય ઘાટમાાં થઈ નથી” આ ક્વધાન કોણે ઉચ્ચારેલુાં છ?ે  

(A) એ.કે.અય્યર (B) ડી.ડી.બાસ ુ (C) બી.આર.આાંબેડકરજી (D) કનૈયાલાલ મુનશીજી Ans: A 

તેઓ મદ્રાસ રાજયમાાંથી બાંધારણ સભામાાં પ્રક્તક્નક્ધત્વ કરતાાં હતા.  

(1145)  નાણાાં ક્વધેયક સાંદભે નીચેનામાાંથી અયોગ્ય ક્વધાનની પસાંદગી કરો.  

(A) જો લોકસભા રાજ્યસભાની કોઈ ભલામણો સ્વીકારે નહહ તો નાણાાં ક્વધેયક પસાર થયેલુાં ગણાશે. 

(B) નાણાાં ક્વધેયકને રાજ્યસભામાાં સૌપ્રથમ રજૂ કરાતુાં નથી. 
(C) નાણાાં ક્વધેયક રાષ્ટ્ રપક્તની માંજૂરી પછી જ લોકસભામાાં રજૂ કરાય છ.ે 
(D) રાજ્યસભામાાં નાણાાં ક્વધેયકની ભલામણો 21 હદવસના સમયગાળામાાં લોકસભાને પરત કરશે. 

Ans: D 

(1146)  ભારતીયોને મળેલો છલે્લો મૂળભૂત અક્ધકાર કયો છ?ે  

(A) સહકારી માંડળી રચવાની સ્વતાંિતા 
(B) પે્રસની સ્વતાંિતા 

(C) દેશના કોઈ પણ ભાગમાાં ક્સ્થર થવાની સ્વતાંિતા 
(D) વાણી અને અક્ભવ્યક્લતની સ્વતાંિતા 

Ans: A 

97મો બાંધારણીય સુધારો, 2011 દ્વારા આપણને સહકારી માંડળી રચવાની સ્વતાંિતા Art. 19(1)(C) અાંતગગત આપવામાાં 
આવી. 
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(1147)  કયો અનુચ્છદે રાષ્ટ્ રપક્ત પર મહાક્ભયોગ કરવા માટ ેજાણીતો છ?ે  

(A) 61 (B) 59 (C) 60 (D) 58 Ans: A 

રાષ્ટ્ રપક્ત પર મહાક્ભયોગની પ્રહિયા કોઈપણ ગૃહમાાં શરૂ કરી શકાય છ ેપણ જ ેગૃહમાાં આવી પ્રહિયા શરૂ કરવી હોય તે 
ગૃહના 1/4 સભ્યોની સહી કરેલ પ્રસ્તાવ જરૂરી છ ેઅને રાષ્ટ્ રપક્તન ે14 હદવસની નોટીસ આપવામાાં આવે છ.ે 

 

(1148)  રાષ્ટ્ રપક્તની ચૂાંટણીની પદ્ધક્તનો ઉલ્લેખ કયા અનુચ્છદેમાાં કરવામાાં આવ્યો છ?ે  

(A) 53 (B) 54 (C) 52 (D) 55 Ans: D 

52 - ભારતના રાષ્ટ્ રપક્તનુાં પદ 
53 - સાંઘની કારોબારી સત્તા 
54 - રાષ્ટ્ રપક્તની ચૂાંટણી 

 

(1149)  ભારતીય સાંસદમાાં નીચનેામાાંથી કોનો સમાવેશ થાય છ?ે  

(A) રાજયસભા (B) રાષ્ટ્ રપક્ત (C) િણેય (D) લોકસભા Ans: C 

સાંસદની રચના અનુચ્છદે - 79 
રાજયસભાની રચના અનુચ્છદે - 80 
લોકસભાની રચના અનુચ્છદે - 81 

 

(1150)  આાંતર-રાજ્ય પહરષદ સાંદભે નીચે આપેલાાં ક્વધાનોમાાંથી કયુાં(યાાં) ક્વધાન(નો) ખરાં (રાાં) છ ે? 
(1) તેની સ્થાપના રાષ્ટ્ રપક્તના આદેશથી થાય છ.ે 
(2) તેની ફરજનો પ્રકાર સાંસદ દ્વારા વ્યાખ્યાક્યત થાય છ.ે 

(3) તેની સ્થાપના લોકહહતની સેવા કરવા માટ ેથયેલી છ.ે 
[ગજુરાત વહીવટી સવેા વગગ-1-2 ક્પ્રક્લક્મનરી પરીક્ષા, સામાન્ય અભ્યાસ-1, તા. 21-10-2018] 

 

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

(1151)  એક વ્યક્લત સાંસદ સભ્ય બન્યા વગર કેટલા સમય સુધી માંિીમાંડળનો સભ્ય બની શકે?  

(A) 6 માસ (B) 18 માસ (C) 15 માસ (D) 9 માસ Ans: A 

સાંક્વધાનની કલમ 75(5) મુજબ કોઈપણ વ્યક્લત વધુમાાં વધુ 6 માસ માટ ેસાંસદ સભ્ય ના હોવા છતાાં માંિી બની શકે છ.ે  

(1152)  “ગ્રામપાંચાયતનુાં ક્નમાગણ કરવુાં એ રાજયની ફરજ રહેશે” ભારતીય બાંધારણના કયા ભાગમાાં આવો ઉલ્લેખ 
જોવા મળે છ?ે 

 

(A) ભાગ VI (B) ભાગ IV (C) ભાગ VII (D) ભાગ III Ans: B 

ભાગ III (3) - મૂળભૂત અક્ધકારો 
ભાગ VI (6) - રાજયો 
ભાગ VIII (8) - કેન્દ્રશાક્સત પ્રદેશો 
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(1153)  કયા અનુચ્છદે અાંતગગત ભારતીય સાંસદ રાષ્ટ્ રહહતના સાંદભગમાાં રાજયસૂક્ચ હેઠળના કોઈપણ ક્વષય પર કાયદો 
બનાવવાની સત્તા ધરાવે છ.ે 

 

(A) અનુચ્છદે 249 (B) અનુચ્છદે 219 (C) અનુચ્છદે 229 (D) અનુચ્છદે 239 Ans: A 

અનુચ્છદે 229 અક્ધકારીઓએ, કમગચારીઓ અને હાઈકોટગના ખચગન ેલાગતો છ.ે  

(1154)  ભારતના લોકશાહી ક્વકેન્દ્રીકરણના કેન્દ્ર તરીકે ગામડાઓને લેવા બાબતના સૌથી ગાંભીર ટીકાકાર નીચેના 
પૈકી કોણ હતા? 

 

(A) જયપ્રકાશ નારાયણ (B) ગાાંધીજી (C) રામમનોહર લોહહયા (D) ડો. બી.આર.આાંબેડકર Ans: D 

બાબાસાહેબ આાંબેડકર ભારતીય બાંધારણના ક્પતા તરીકે ઓળખાય છ.ે  

(1155)  નીચેનામાાંથી શાનો સમાવેશ બાંધારણના ‘મૂળભૂત માળખા’ માાં થતો નથી?  

(A) સાંસદીય સરકારનુાં સ્વરૂપ 
(B) પ્રજાસત્તાક સરકારનુાં સ્વરૂપ 

(C) ધમગક્નરપેક્ષતા 
(D) કાયદાનુાં શાસન 

Ans: B 

ભારત એક લોકતાાંક્િક પ્રજાસત્તાક દેશ છ.ે 
સાંસદીય સરકારનુાં સ્વરૂપ એટલે સરકારનુાં એવુાં સ્વરૂપ જયાાં પ્રધાનમાંિીએ માંિી પહરષદના વડા હોય. 

 

(1156)  ચૂાંટણી કક્મશનરન ેહોદ્દા પરથી દૂર કરવાની સત્તા કોણ ધરાવે છ?ે  

(A) મુખ્ય ચૂાંટણી કક્મશનરની ભલામણથી રાષ્ટ્ રપક્ત 

(B) મુખ્ય ચૂાંટણી કક્મશનર 
(C) રાષ્ટ્ રપક્ત 
(D) પ્રધાનમાંિી 

Ans: A 

(1157)  નીચેના પૈકી ભારતીય સાંક્વધાનના કયા અનુચ્છદે મુજબ ભારતના મુખ્ય ન્યાયમૂક્તગ અને સવોચ્ચ અદાલતના 
ન્યાયાધીશોની ક્નમણૂક ભારતના રાષ્ટ્ રપક્ત દ્વારા કરવામાાં આવે છ?ે 

 

(A) Art - 123 (ii) (B) Art - 124 (i) (C) Art - 124 (ii) (D) Art - 123 (i) Ans: C 

(1158)  લોકસભામાાં રાજકીય પક્ષને તેના સભ્યને ક્વરોધ પક્ષના નેતા તરીકે ચૂાંટવા માટ ેઓછામાાં ઓછી કેટલા ટકા 
બેઠકો જરૂરી છ ે? 
[પોલીસ ઈન્સ્પલેટર (ક્બનહક્થયારધારી) વગગ-2, તા. 30/06/2017] 

 

(A) 15% 
(B) લોકસભામાાં રાજકીય પક્ષને 75 સભ્યો હોવા આવશ્યક છ.ે 

(C) 10% 
(D) 20% 

Ans: C 
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(1159)  રાજ્યના નાણામાાંથી પૂરેપુરી ક્નભાવતી ક્શક્ષણ સાંસ્થામાાં કોઈ પ્રકારનુાં ધાક્મગક ક્શક્ષણ આપી શકાશે નહહ. તેવી 
જોગવાઈ ભારતના સાંક્વધાનમાાં કયા અનુચ્છદેમાાં કરવામાાં આવી છ?ે 

 

(A) Art 28(i) (B) Art 29 (C) Art 26 (D) Art 25(ii) Ans: A 

(1160)  કયા અક્ધક્નયમ અાંતગગત પ્રથમવાર ઈસ્ટ ઈક્ન્ડયા કાંપનીનુાં કેન્દ્રીકરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાાં આવ્યો?  

(A) 1773નો અક્ધક્નયમ (B) 1833નો અક્ધકારપિ (C) એકપણ નહીં (D) પીટ્સ એકટ Ans: A 
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