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(1161)  “કોઈ ન્યાયાલય રાજયનીક્તના માર્ગદર્ગક ક્િદ્ાાંતોની જોર્વાઈઓનો અમલ કરાવી ર્કર્ે નહહ.” આ બાબત 
કયા અનુચ્છદેમાાં જણાવેલ છ?ે 

(A) 40 
(B) 38 
(C) 39 

(D) 37 

Ans: D 

ભારતના બાંધારણના ભાર્-4 માાં અનુચ્છદે 36 થી 51માાં રાજયનીક્તના માર્ગદર્ગક ક્િદ્ાાંતોની ચચાગ છ.ે 
આ ક્િદ્ાાંતો રાજ્યના વહીવટમાાં મૂળભૂત છ.ે તથા કાયદા બનાવતી વખતે આ ક્િદ્ાાંતો લાર્ુ પાડવા રાજયની ફરજ 
રહેર્ે. 

 

(1162)  લોકિભાને બરખાસ્ત કરવાની િતા કોની પાિે છ?ે  

(A) રાજયિભાના ઉપિભાપક્ત 
(B) વડાપ્રધાન 
(C) સ્પીકર 
(D) રાષ્ટ્ રપક્ત 

Ans: D 

રાષ્ટ્ રપક્ત અનુચ્છદે-85 અાંતર્ગત િાંિદના િત્રો, િત્ર િમાક્િ & ક્વિજ ગન કરવાની ર્ક્લત ધરાવે છ.ે 
ક્વરે્ષ : રાજ્યિભા કાયમી ર્ૃહ છ ેઅથાગત રાજ્યિભાનુાં ક્વિજ ગન લયારેય થતુાં નથી. 

 

(1163)  ભારતના CAG (Comptroller and Auditor General) (ક્નયાંત્રણ-મહાલેખા પરીક્ષક) ________કાયગ કરે છ.ે  

(A) ફલત ઓહડટ 
(B) હહિાબ, ઓહડટ & ન્યાય ક્વષયક 
(C) ફલત હહિાબ 
(D) બાંન ે

Ans: A 

CAG - Art. 148 
તેમની ક્નમણકૂ રાષ્ટ્ રપક્ત દ્વારા થાય છ.ે 
કાયગકાળ 6 વષગ અથવા 65 વષગ બેમાાંથી જ ેપહેલુાં હોય તે.  
ક્વર્ેષ : CAG ને લોકોના ઘનનો િરાં ક્ષક કહેવામાાં આવે છ.ે 

 

(1164)  નીચેના ક્વધાનોમાાંથી કયુાં ક્વધાન િાચુાં નથી?  

(A) ભારતના નાયબ વડાપ્રધાનનો હોદ્દો એક રાજકીય હોદ્દો છ.ે 

(B) ભારતના પ્રથમ નાયબ વડાપ્રધાન શ્રી િરદાર વલ્લભભાઈ પટલે હતા. 
(C) ભારતના બાંધારણમાાં નાયબ વડાપ્રધાનનો હોદ્દાનો ઉલ્લેખ અનુચ્છદે-75માાં કરવામાાં આવ્યો છ.ે 
(D) તમામ િાચા છ.ે 

Ans: C 

ભારતના બાંધારણમાાં નાયબ વડાપ્રધાનના હોદ્દાનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી. અથાગત નાયબ વડાપ્રધાનનો હોદ્દો બાંધારણીય નહહ 
પણ એક રાજકીય હોદ્દો છ.ે 
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(1165)  “દરેક રાજયમાાં ગ્રામ, મધ્યવતી અને ક્જલ્લા સ્તરે પાંચાયતોની રચના કરવી જોઈએ.” આ જોર્વાઈ 
બાંધારણના કયા અનુચ્છદેમાાં દર્ાગવેલી છ?ે 

 

(A) 243-A (B) 243-B (C) 243(D) (D) 243(C) Ans: B 

243-A - ગ્રામિભાની જોર્વાઈ 
243-C - પાંચાયતની િરાં ચના 
243-D - પાંચાયતોમાાં અનુિુક્ચત જાક્ત અને જનજાક્તઓ તેમજ મહહલાઓ માટ ેઅનામત 

 

(1166)  “ર્વગનમેન્ટ ઓફ ઈક્ન્ડયા એલટ, 1935 બાંધનનુાં એક નવીન ચાટગર છ.ે” એવુાં કોને કહ્ુાં?  

(A) પાંહડત જ.ેએલ.નહેરુ (B) ક.મા.મનુર્ી (C) આઈવર જકે્નાંર્ (D) ડો.બી.આર.આાંબેડકર Ans: A 

ભારતીય બાંધારણના 2/3 ભાર્ પર ભારત ર્ાિન અક્ધક્નયમ, 1935નો પ્રભાવ રહેલો છ.ે  

(1167)  73માાં બાંધારણીય િુધારાથી દેર્માાં િૌપ્રથમ કોના માટ ેરાજકીય અનામત પ્રથા દાખલ કરાઈ?  

(A) અનુિુક્ચત જાક્ત (B) અનુિુક્ચત જનજાક્ત (C) મહહલાઓ (D) એકપણ નહીં Ans: C 

પાંચાયતો માટ ે73મો બાંધારણીય િુધારો 24 એક્પ્રલ, 1993થી અમલમાાં આવ્યો. 
ભારતીય બાંધારણમાાં ભાર્-9 ઉમરેવામાાં આવ્યો અને પાંચાયતો માટ ે11મી અનુિૂક્ચ જોડવામાાં આવી. 

 

(1168)  ભારતીય બાંધારણના અનુચ્છદે ______મુજબ િાંિદ િભ્યોની ર્પથક્વક્ધ થાય છ?ે  

(A) Art. 99 (B) એકપણ નહીં (C) Art. 101 (D) Art. 98 Ans: A 

િાંિદના દરેક ર્ૃહના િભ્યોએ પોતાની બેઠક િાંભાળતા પહેલા રાષ્ટ્ રપક્ત અથવા તેમણે નીમેલી વ્યક્લત િમક્ષ ત્રીજી 
અનુિૂક્ચ (ભારતીય બાંધારણ)મુજબ ર્પથ લેવાના હોય છ.ે 

 

(1169)  કયો આટીકલ અનુિકુ્ચત જાક્તઓના રક્ષણ માટ ેખાિ કાયદા બનાવવાનો અક્ધકાર આપે છ?ે  

(A) Art. 17(2) (B) Art. 19(5) (C) Art. 330(3) (D) Art. 25(3) Ans: B 

(1170)  લોકપાલની રચનામાાં એક અધ્યક્ષ અને વધુમાાં વધુ કેટલા િભ્યો હોવા જોઈએ?  

(A) પાાંચ (B) આઠ (C) છ (D) નવ Ans: B 

લોકપાલમાાં 1 અધ્યક્ષ & વધુમાાં વધુ 8 િભ્યોની જોર્વાઈ છ ેજમેાાં 50% િભ્યો ન્યાક્યક ક્ષેત્રના રહેર્.ે 
ભારતના પ્રથમ લોકપાલ ક્પનાકીનચાંદ્ર ઘોષ છ.ે 
લોકપાલનો અથગ કાળજી લેનાર એવો થાય છ.ે 

 

(1171)  “બાંધારણીય રીતે પ્રધાન તેમના િક્ચવ દ્વારા લેવાયેલા પર્લા માટ ેજવાબદાર છ.ે” આ ક્વધાન કયા પાંચ દ્વારા 
કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં? 

 

(A) જક્સ્ટિ કોઠારી પાંચ 
(B) જક્સ્ટિ ચાર્લા પાંચ 

(C) જક્સ્ટિ નાણાવટી પાંચ 
(D) જક્સ્ટિ ભર્વતી પાંચ 

Ans: B 
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(1172)  ભારતમાાં િૌપ્રથમ લોકાયુલતની ક્નમણૂક કયા રાજ્ય દ્વારા કરવામાાં આવી?  

(A) ર્ુજરાત 
(B) મહારાષ્ટ્ ર 
(C) ઉહડર્ા 
(D) ક્બહાર 

Ans: B 

(1173)  ભારતીય બાંધારણનો 93મો િુધારો, 2006 ર્ુાં િૂચવે છ?ે  

(A) એન્ર્લો ઇક્ન્ડયનો માટ ેલોકિભામાાં અને ક્વધાનિભામાાં આર્ળના 10 વષગ માટ ેઅનામત બેઠકની જોર્વાઈ 
(B) ખાનર્ી અને ક્બનઅનુદાક્નત ર્ાળામાાં અનુિુક્ચત જાક્ત/જનજાક્તને પ્રવેર્માાં આરક્ષણ 
(C) ભાષાની િમાક્વક્ષ્ટ્ 
(D) જમીન િુધારણા 

Ans: B 

જમેાાં અલ્પિાંખ્યક િાંસ્થાનો ક્િવાયના ખાનર્ી કે્ષત્રના િાંસ્થાનો પણ િામેલ છ.ે  

(1174)  નીચેના પૈકી કોણ ભારતના નવા પ્રદેર્ને ઉમેરવાનો અક્ધકાર ધરાવે છ?ે  

(A) િાંિદ (B) રાષ્ટ્ રપક્ત (C) િવોચ્ચ અદાલત (D) પ્રધાનમાંત્રી Ans: A 

Art. 2 અાંતર્ગત િાંિદ કાયદો બનાવી ભારત િાંઘમાાં નવા રાજયોના પ્રવેર્ અને તેમની સ્થાપના કરી ર્કે છ.ે 
દા.ત. પાહકસ્તાનને ભારતમાાં િમાવવુાં હોય તો િાંિદે Art. 2 નો ઉપયોર્ કરવો પડ.ે 

 

(1175)  લોકિભામાાં 2 એન્ર્લો ઈક્ન્ડયનની રાષ્ટ્ રપક્ત દ્વારા ક્નમણૂક થવી એ રાષ્ટ્ રપક્તની કઈ િત્તાનો એક ભાર્ છ?ે  

(A) કારોબારી િત્તા (B) ધારાકીય િત્તા (C) એકપણ નહહ (D) ન્યાક્યક િત્તા Ans: B 

રાષ્ટ્ રપક્ત Art. 331 અાંતર્ગત તમેની ક્નમણૂક કરે છ.ે  

(1176)  ર્ુજરાત ક્વધાનિભાના પ્રથમ કાયગકારી અધ્યક્ષ કોણ હતા?  

(A) શ્રી હહાંમતલાલ મુલાણી 
(B) શ્રી ર્ક્ર્કાાંત લાખાણી 
(C) શ્રી રાઘવજી લેઉઆ 

(D) શ્રી મનભુાઈ પાલખીવાળા 

Ans: D 

વષગ : 1977 
ર્ુજરાતનાાં ક્વધાનિભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કલ્યાણજી મહેતા હતા. 

 

(1177)  કેક્ન્દ્રય તકેદારી કક્મર્નરની પિાંદર્ી િક્મક્તના કોણ િભ્ય નથી?  

(A) ર્ૃહમાંત્રી 
(B) વડાપ્રધાન 

(C) ભારતના મખુ્ય ન્યાયમાંત્રી 
(D) લોકિભાના ક્વરોધ પક્ષના નેતા 

Ans: C 
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(1178)  રાષ્ટ્ રપક્તની ચુાંટણીમાાં રાજ્યનો મુખ્યમાંત્રી મતદાન કરવાને પાત્ર રહેરે્ નહહ, જો તે?  

(A) એકપણ નહીં 
(B) તે રાજ્ય ક્વધાનમાંડળમાાં ઉપલા ર્ૃહનો િભ્ય હોય. 
(C) પોતે ઉમેદવાર હોય 
(D) તેને ક્વધાનિભામાાં બહુમત િાક્બત કરવાનુાં બાકી હોય. 

Ans: B 

રાષ્ટ્ રપક્તની ચુાંટણીમાાં લોકિભા, રાજયપાલ, રાજયોની ક્વધાનિભા અને કેન્દ્રર્ાક્િત પ્રદેર્ જ ેક્વધાનિભા ધરાવે છ ેતે 
બધાના ચૂાંટાયેલા િભ્યો ભાર્ લે છ.ે 

 

(1179)  “રાષ્ટ્ રીય બાળ અક્ધકાર આયોર્”ના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા?  

(A) ક્પ્રયાંક કાનૂનર્ો (B) તરલોચનક્િાંહ (C) કુર્લક્િાંહ (D) ડો. ર્ાન્તાક્િાંહ Ans: D 

ઈ.િ. 2007માાં કેન્દ્ર િરકાર દ્વારા Commission for Protection of Child Rights Act, 2005 મુજબ કરવામાાં આવી 
છ.ે 
આ એક વૈધાક્નક િાંસ્થા છ.ે 

 

(1180)  બાંધારણીય ઉપાયોમાાં મૂળભૂત અક્ધકાર હેઠળ કઈ ‘રીટ’ ખાતરી દ્વારા િવોચ્ચ અદાલત હરવ્યુ કરી ર્કે અને 
હાઇકોટગનો ક્નણગય રદ કરી ર્કે? 

 

(A) પ્રોહહક્બિન (B) મેન્ડમેિગ (C) હેક્બયિ કોપિગ (D) િટીઓરરી Ans: D 
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