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(1181)  ભારતીય બંધારણમાં ‘કટોકટી’નો ક્િદ્ાંતનો સ્ત્રોત લયાથી લેવામાં આવ્યો છ?ે 

(A) જમમની 
(B) ભારત િરકાર અક્ધક્નયમ, 1935 

(C) દક્િણ આફ્રિકા 
(D) ભારતીય સ્વતંત્રતા અક્ધક્નયમ, 1947 

Ans: B 

(1182)  ઇ.િ. 1949 ના બંધારણ મુજબ હાલનુ ‘કચ્છ’ એ કયા વર્મનું રાજ્ય/પ્ાંત હતું?  

(A) ‘ર્’ વર્મ (B) ‘ક’ વર્મ (C) ‘ઘ’ વર્મ (D) ‘ખ’ વર્મ Ans: A 

િૌરાષ્ટ્ રનો ત્યારે ખ વર્મમાં િમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. 
જમ્મુ-કશ્મીર પણ ખ વર્મનું રાજ્ય હતું. 

 

(1183)  ભારતના િંક્વધાનમાં ‘જાહેર આરોગ્ય અને સ્વચ્છતાનો ’ િમાવેશ કઈ યાદીમાં થયો છ?ે  

(A) રાજયયાદી (B) િંઘયાદી (C) એકપણ નહીં (D) િંયુલત યાદી Ans: A 

ભારતીય બંધારણની 7મી અનુિૂક્િમાં ઉપરોલત ત્રણેય યાદી િમાક્વષ્ટ્ છ.ે 
રાજયયાદીના ક્વષયો - 98 
કેન્દ્ર/િંઘયાદીના ક્વષયો : 59  
િંયુલત યાદીના ક્વષયો : 52 

 

(1184)  લોકિભામાં અનુિૂક્િત જાક્તઓ અને અનુિૂક્િત આફ્રદજાક્તઓ માટ ેબેઠકો અનામત રાખવા બાબતની 
જોર્વાઈ ભારતીય િંક્વધાનના કયા અનુચ્છદેમાં કરવામાં આવે છ?ે 

 

(A) Art 332 (B) Art 330 (C) Art 329 (D) Art 331 Ans: B 

(1185)  નીિેનામાથી કયો અનુચ્છદે ભારતના બંધારણને એકાત્મક પ્ણાલી તરફ લઈ જવાનો િંકેત ધરાવે છ?ે  

(A) અનુચ્છદે 349 (B) અનુચ્છદે 250 (C) અનુચ્છદે 148 (D) અનુચ્છદે 149 Ans: B 

Art 250 - રાષ્ટ્ રીય કટોકટી દરક્મયાન રાજ્યયાદીના તમામ ક્વષયો પર કાયદો બનાવવાની િત્તા િંિદને પ્ાપ્ત થાય છ.ે  

(1186)  નીિેનામાંથી કયો ભારતીય બંધારણમાં મૂળભૂત અક્ધકાર નથી?  

(A) આશ્રયનો અક્ધકાર 
(B) ર્ુજરાનનો અક્ધકાર 
(C) જીવનિાથી પિંદ કરવાનો અક્ધકાર 
(D) ઊંઘવાનો અક્ધકાર 

Ans: A 

(1187)  ર્ુજરાતમાં છલે્લા રાષ્ટ્ રપક્ત શાિન વખતે મુખ્યમંત્રી કોણ હતું?  

(A) શ્રી િુરેશિંર મહેતા (B) એકપણ નહીં (C) શ્રી ફ્રદલીપભાઇ પરીખ (D) શ્રી શંકરક્િંહ વાઘેલા Ans: A 

રાજયપાલ - શ્રી કૃષ્ણપાલ ક્િંહજી હતા.  
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(1188)  બંધારણની કઈ કલમ મફત અને ફરક્જયાત ક્શિણ િંબંક્ધત છ?ે  

(A) એક પણ નહીં (B) 43 (C) 46 (D) 45 Ans: D 

Art. 45 : 6 વષમથી ઓછી વયના બાળકો માટ ેશરૂઆતની બાલ્યાવસ્થા દરક્મયાન િંભાળ & ક્શિણની જોર્વાઈ  

(1189)  ગ્રામિભાને કાયદેિરનું અક્સ્તત્વ આપવાની ભલામણ કઈ િક્મક્ત દ્વારા કરવામાં આવી હતી?  

(A) ફ્રદવાકર િક્મક્ત 
(B) નાણાવટી િક્મક્ત 
(C) મંડલ આયોર્ 
(D) રક્િકલાલ પરીખ િક્મક્ત 

Ans: A 

ભાર્ - 9 ના અનુચ્છદે 243(ક) or 243(A) માં ગ્રામિભાની જોર્વાઈ કરવામાં આવી છ.ે 
ગ્રામિભાને પંિાયતીરાજનું હ્રદય કહેવામાં આવે છ.ે 
ઉરછરંર્રાય ઢબેરે ગ્રામિભાને “પંિાયતી રાજની ર્ંર્ોત્રી” તરીકે ઓળખાવી છ.ે 

 

(1190)  નીિેનામાથી કયું જોડકંુ ભારતીય બંધારણના અનુચ્છદેોની જોર્વાઈ મુજબ િાિંુ છ?ે  

(A) વડાપ્ધાનની ફરજો - Art. 74 
(B) બંધારણમાં િુધારો કરવાની કાયમરીતી - Art. 268 
(C) રાષ્ટ્ રપક્ત દ્વારા રાજયપાલની ક્નમણૂક - Art. 155 
(D) આંતરરાજ્ય પફ્રરષદની જોર્વાઈ - Art. 262 

Ans: C 

બંધારણમાં િુધારો કરવાની કાયમરીતી - Art. 368 
આંતરરાજ્ય પફ્રરષદની જોર્વાઈ - Art. 263 
વડાપ્ધાનની ફરજો - Art. 75 

 

(1191)  નીિેનામાથી કઈ િેવાનો િમાવેશ અક્ખલ ભારતીય િેવામાં થતો નથી?  

(A) Indian police service (IPS) 
(B) Indian Administrative service (IAS) 
(C) Indian foreign service (IFS) 
(D) Indian Forest service (IFS) 

Ans: C 

બંધારણના ભાર્ - 14માં અનુચ્છદે 315 થી 323 માં િઘં જાહેર િેવા આયોર્ની િિામ કરવામાં આવી છ ેજ ેઅક્ખલ 
ભારતીય િેવાઓ, કેન્દ્રીય િેવાઓ, રાજ્ય િેવાઓ વર્ેરેની ભરતીની કામર્ીરી કરે છ.ે 

 

(1192)  ક્જલ્લા પંિાયતમાં અનામત બેઠકની ફાળવણી કરવાની િત્તા કયા અક્ધકારી ધરાવે છ?ે  

(A) એક પણ નહીં (B) રાજ્ય િરકાર (C) મામલતદાર (D) ક્વકાિ કક્મશનર Ans: D 

ક્જલ્લા પંિાયતની રિના : 4 લાખની વસ્તી િુધી 18 િભ્યો અને પછીથી દર 1 લાખની વસ્તીએ 2 િભ્યો ઉમેરાયા. 
ક્જલ્લા પંિાયતના વડા ક્જલ્લા પ્મુખ જ્યારે વહીવટી વડા ક્જલ્લા ક્વકાિ અક્ધકારી હોય છ.ે 
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(1193)  નીિેનામાથી કઈ િક્મક્તનો િમાવેશ ક્જલ્લા પંિાયતની ફરક્જયાત િક્મક્તમાં થતો નથી?  

(A) મફ્રહલા બાળ & યુવાક્વકાિ િક્મક્ત 
(B) કારોબારી િક્મક્ત 
(C) જાહેર બાંધકામ િક્મક્ત 
(D) અપીલ િક્મક્ત 

Ans: A 

અનુચ્છદે 243 (zo) માં ક્જલ્લા આયોજન િક્મક્તની રિનાની વાત કરવામાં આવી છ.ે  

(1194)  નીિેનામાથી કયો ક્વકલ્પ અિત્ય છ?ે  

(A) ર્ોવાને 1987માં પૂણમ રાજ્યનો દરજ્જો પ્ાપ્ત થયો. 
(B) દીવ ખંભાતની ખાડીમાંનો ટાપુ છ.ે 
(C) દાદરા અને નર્ર હવેલી 1954 િુધી િાંિના ઉપક્નવેશી શાિન અંતર્મત હતા. 
(D) પુડિેુરી 1962 થી કેન્દ્રશાક્િત પ્દેશ તરીકે અક્સ્તત્વમાં છ.ે 

Ans: C 

દાદરા અને નર્ર હવેલી ઇ.િ. 1954માં પોટુમર્ીઝોના કબજામાંથી સ્વતંત્ર થયું જ્યાં ઇ.િ. 1961 િુધી લોકો દ્વારા 
સ્વશાિન હતું. 

 

(1195)  ભારતીય િંક્વધાનના આમુખમાં નીિેના પૈકી કયા િુસ્પષ્ટ્ સ્વરૂપોનો ‘ન્દ્યાય’ શબ્દમાં િમાક્વષ્ટ્ થતો નથી?  

(A) આક્થમક ન્દ્યાય (B) િામાક્જક ન્દ્યાય (C) રાજકીય ન્દ્યાય (D) ધાક્મમક ન્દ્યાય Ans: D 

ઉપરાંત આમુખમાં ક્વિાર, અક્ભવ્યક્લત, માન્દ્યતા(ક્વશ્વાિ), ધમમ અને ઉપાિનાની સ્વતંત્રતાની પણ વાત કરવામાં આવે છ.ે  

(1196)  કયા રાષ્ટ્ રપક્ત દ્વારા િૌથી વધુ વટહુકમ બહાર પાડવામાં આવ્યા હતા?  

(A) જ્ઞાની ઝૈલક્િંહ (B) ફખરૂદ્દીન અલી અહમદ (C) ડૉ. ઝાકીર હુિૈન (D) નીલમ િંજીવ રેડ્ડી Ans: B 

િૌથી ઓછા િમય િુધી હોદ્દામાં રહેનાર રાષ્ટ્ રપક્ત & િૌપ્થમ મુક્સ્લમ રાષ્ટ્ રપક્ત ડૉ. ઝાકીર હુિૈન છ.ે  

(1197)  ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છદે મુજબ ન્દ્યાયાલય પોતાની અવમાનના કે ક્તરસ્કાર માટ ેદંડ આપવાનો 
અક્ધકાર ધરાવે છ?ે 

 

(A) અનુચ્છદે 132 (B) અનુચ્છદે 119 (C) અનુચ્છદે 128 (D) અનુચ્છદે 129 Ans: D 

અનુચ્છદે 129 મુજબ નઝીરી ન્દ્યાયાલય એટલે એવો ન્દ્યાયાલય જનેા ક્નણમયો પુરાવાકીય મૂલ્ય (Evidentiary value) 
ધરાવે છ ેઅને જ્યારે તે રજૂ કરાય ત્યારે તેની કાયદેિરતા િામે કોઈ વાંધો લઈ શકતો નથી. 

 

(1198)  કામિલાઉ િરકાર (1946) માં સ્વાસ્્ય મંત્રી તરીકે કોણે િેવા આપી હતી?  

(A) ર્ંજફરઅલી ખાન (B) િી. રાજર્ોપાલાિારી (C) રાજકુમારી અમૃત કૌર (D) ક્લયાકત અલી ખાન Ans: A 

ઇ.િ. 1946માં કામિલાઉ િરકારમાં અર્ત્યના હોદ્દા ધરાવનાર વ્યક્લતઓ : 
નાણામંત્રી - ક્લયાકત અલી ખાન 
ક્શિામંત્રી - િી. રાજર્ોપાલાિારી  
કાયદામંત્રી - યોર્ેન્દ્રનાથ મંડલ 

 

  

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.       154                                                                                                                            

(1199)  િંયુલત બેઠકમાં અધ્યિતા ધરાવવાની િત્તા નીિેના પૈકી કોણ ધરાવતું નથી?  

(A) લોકિભાના અધ્યિ (B) રાજ્યિભાના િભાપક્ત (C) રાજ્યિભાના ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત (D) લોકિભાના ઉપાધ્યિ Ans: B 

રાજ્યિભાના િભાપક્ત ર્ૃહના િભ્ય ના હોવાથી તે િંયુલત બેઠકનું અધ્યિ સ્થાન પર ક્બરાજવની િત્તા ધરાવતા નથી. 
િામાન્દ્ય રીતે લોકિભાના અધ્યિ િંયુલત બેઠકનું અધ્યિસ્થાન િંભાળે છ.ે 

 

(1200)  ‘રાષ્ટ્ રધ્વજ ફરકાવવો’ એ આપણો _______ અક્ધકાર છ?ે  

(A) મૂળભૂત (B) એકપણ નહીં (C) કાયદાકીય (D) રાજકીય Ans: A 

ઉચ્િત્તમ ન્દ્યાયાલયના (S.C) 22 જાન્દ્યુઆરી 2004ના બંધારણના અનુચ્છદે 19(i)(A) અંતર્મત આવતો મૂળભૂત 
અક્ધકાર છ.ે 
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