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(1201)  કયા અનુચ્છદે અંતર્ગત કોઈ નવી અક્િલ ભારતીય સેવાનું સર્ ગન કરવાની શક્લત રાજ્યસભાને આપવામાં 
આવી છ?ે 

(A) અનુચ્છદે 308 

(B) અનુચ્છદે 311 
(C) અનુચ્છદે 321 
(D) અનુચ્છદે 315 

Ans: B 

(1202)  યોગ્ય રીતે જોડકા જોડો. 
(a) ન્યાયાલયની ભાષા (b) રાષ્ટ્ રપક્તની પુનઃ ચંુટાવા માટનેી યોગ્યતા (c) રાષ્ટ્ રપક્તનો કાયગકાળ (d) પ્રાથક્મક કક્ષાએ 
માતૃભાષામાં ક્શક્ષણ આપવાની સર્વડ 
(1) 350(A) (2) 56 (3) 57 (4) 348 

 

(A) (a-1) (b-3) (c-4) (d-2) 
(B) (a-2) (b-1) (c-4) (d-3) 
(C) (a-1) (b-2) (c-4) (d-3) 
(D) (a-4) (b-3) (c-2) (d-1) 

Ans: D 

(1203)  ઝોનલ કાઉક્ન્સલો (ક્ષેક્િય પરરષદ) _________ હેઠળ રચાયેલી હોય છ?ે  

(A) Zonal council Act અંતર્ગત 
(B) આરટગકલ 263 

(C) રાજ્ય પુનર્ગઠન ધારા અંતર્ગત (State Reorganization Act) 
(D) ભારતના રાષ્ટ્ રપક્તના હુકમથી 

Ans: C 

(1204)  ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છદેમાં સ્ત્રીઓને પ્રસૂક્ત માટ ેસહાયતાની જોર્વાઈ કરવામાં આવી છ?ે  

(A) અનુચ્છદે 39(e) (B) અનુચ્છદે 48(a) (C) અનુચ્છદે 39(a) (D) અનુચ્છદે 42 Ans: D 

Art 39(e) - રાજ્ય પુરુષ & સ્ત્રી કામદારોના સ્વાસ્્યનો દુરુપયોર્ ના થાય તેનું ધ્યાન રાિશે. 
Art 39(a) - સ્ત્રી-પુરુષને સમાન રીતે આજીક્વકા પ્રાપ્ત કરવાનો અક્ધકાર છ.ે 

 

(1205)  કયા બંધારણીય સુધારાથી મંિીપરરષદનો આકાર લોકસભા અને ક્વધાનસભાની કુલ સંખ્યાના વધુમાં વધુ 
15% સુધી ર્ મયાગરદત કરી દેવામાં આવ્યો? 

 

(A) 91 મો બંધારણીય સુધારો 
(B) 85 મો બંધારણીય સુધારો 
(C) 90 મો બંધારણીય સુધારો 
(D) 89 મો બંધારણીય સુધારો 

Ans: A 

અપવાદ : ર્ ેક્વધાનસભાની સભ્યસંખ્યા 40 અથવા તેનાથી ઓછી છ ેતેમાં મંિીપરરષદની સંખ્યા વધુમાં વધુ 12 રાિી 
શકાશે. 
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(1206)  નીચેનામાંથી કયું કથન અસત્ય છ?ે  

(A) રાજ્ય ક્વધાનર્ૃહ પંચાયતને કર અને વેરા ઉધરાવવા અક્ધકૃત કરી શકે છ.ે 
(B) વ્યક્લત પંચાયતના સભ્યતરીકે ર્ેરલાયક ઠરી શકે છ ેજો રાજ્ય ક્વધાનર્ૃહ દ્વારા બનાવેલ કાયદા અનુસાર ર્ેરલાયક 
છ.ે 
(C) પંચાયતની રચના ર્-ેતે રાજ્ય સરકારની ઈચ્છા પર આધારરત છ.ે 
(D) રાજ્ય કે ર્નેી વસ્તી 20 લાિથી વધુ ના હોય તે મધ્યસ્થ સ્તરે પંચાયતની રચના કરવા બાધ્ય નથી. 

Ans: C 

73 મો બં.સુ. 1992 દ્વારા પંચાયતી રાર્ને બંધારણીય દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છ ેર્થેી ભારત સંધમાના પ્રત્યેક 
રાજ્યએ પંચાયતીરાર્ની રચના કરવી ફરક્ર્યાત છ.ે 

 

(1207)  ક્ર્લ્લા પંચાયતને જાણ કયાગ વર્ર કોઈપણ સભ્ય પંચાયતની ______ બેઠકમાં ર્ેરહાર્ર રહે તો તેનું 
સભ્યપદ િાલી ર્ણવામાં આવે છ?ે 

 

(A) 4 (B) 10 (C) 3 (D) 6 Ans: A 

ક્ર્લ્લા પંચાયતના સભ્યોના રાજીનામા અંર્ેની તકરાર ક્વકાસ કક્મશનર સંભાળશે.  

(1208)  તાલુકાની રચના કયા અક્ધક્નયમ હેઠળ કરવામાં આવે છ?ે  

(A) પંચાયત અક્ધક્નયમ 
(B) ર્મીન મહેસુલ ક્નયમો 
(C) ર્મીન મહેસુલ અક્ધક્નયમ 
(D) તાલુકા પંચાયતના ક્નયમો 

Ans: C 

તાલુકા પંચાયતના વડા - તાલુકા પ્રમુિ 
તાલુકા પંચાયતના વહીવટ વડા - તાલુકા ક્વકાસ 

 

(1209)  અક્વશ્વાસની દરિાસ્ત બોલાવવા સરપંચ ક્નષ્ફળ જાય તો પંચાયતના મંિી તેની જાણ કોને કરે છ?ે  

(A) તાલુકા પંચાયતના પ્રમુિ (B) તાલુકા ક્વકાસ અક્ધકાર (C) ક્ર્લ્લા ક્વકાસ અક્ધકાર (D) ક્ર્લ્લા પ્રમુિ Ans: A 

ગ્રામપંચાયતના સભ્યો પોતાનું રાજીનામંુ સરપંચને આપે છ ેઅને તેમના રાજીનામાં અંર્ેની તકરાર તાલુકા ક્વકાસ 
અક્ધકારીને કરે છ.ે 

 

(1210)  ભારતીય બંધારણના કયા અનુચ્છદેમાં ‘પુખ્તવય મતાક્ધકાર’ ની ચચાગ કરવામાં આવી છ?ે  

(A) 324 (B) 328 (C) 326 (D) 329 Ans: C 

Art 326 : લોકસભાની & રાર્યોની ક્વધાનસભાની ચંૂટણીઓ પુખ્તવય મતાક્ધકારના ધોરણે થશે. 
61 મો બં.સુ. 1989થી પુખ્તવય મતાક્ધકાર માટનેી ઉમર 21 વષગથી ઘટાડી 18 વષગ કરવામાં આવી. 

 

(1211)  ભારતીય રાષ્ટ્ રીય કોંગ્રેસ (INC) ની સ્થાપના સમયે તત્કાલીન ભારતના સક્ચવ પદે કોણ હતું?  

(A) લોડગ ડફરરન 
(B) લોડગ મેકોલે 
(C) એ.ઓ. હ્યુમ 
(D) લોડગ ફ્રાન્સ 

Ans: D 
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(1212)  “રાજ્ય દ્વારા અનુસૂક્ચત જાક્ત અને અનુસૂક્ચત ર્નજાક્તના આક્થગક અને શૈક્ષક્ણક રહતોનું સંવધગન કરવામાં 
આવશે” આવી જોર્વાઈ બંધારણના કયા અનુચ્છદેમાં કરવામાં આવી છ?ે 

 

(A) 46 (B) 340 (C) 350(A) (D) 43 Ans: A 

Art 340 - પછાત વર્ોની ક્સ્થક્તની તપાસ કરવા માટ ેઆયોર્ની ક્નમણૂક 
Art 350(A) - પ્રાથક્મક કક્ષાએ માતૃભાષામાં ક્શક્ષણ આપવાની સર્વડ 

 

(1213)  કયા એલટ અંતર્ગત ભારતીયોના ક્શક્ષણ પર વાક્ષગક એક લાિ રૂક્પયાની રાક્શ ફાળવવામાં આવી?  

(A) ક્પટ્સ ઈક્ન્ડયા એલટ, 1784 
(B) ચાટગર એલટ, 1833 
(C) ચાટગર એલટ, 1813 
(D) ચાટગર એલટ, 1793 

Ans: C 

(1214)  ક્ર્લ્લા સ્તરે ક્ર્લ્લા કલેલટરની સમગ્ર દેિરેિ હેઠળ િાસ તકેદારી સેલ ઊભંુ કરવાની ભલામણ કોણે કરી 
હતી? 

 

(A) એલ.એમ. ક્સંધવી સક્મક્ત 
(B) પ્રથમ વહીવટી સુધારણા પંચ 
(C) બીરુ્ વહીવટી સુધારણા પંચ 
(D) સંધાનમ સક્મક્ત 

Ans: C 

બીરુ્ વહીવટી સુધારણા પંચ શ્રી ક્વરપ્પા મોઇલીની અધ્યક્ષતા હેઠળ રચવામાં આવ્યું હતું. 
સમયર્ાળો : 31 Aug 2005 

 

(1215)  NRI બાબતે નીચેના પૈકી કયું ક્વધાન સાચંુ નથી?  

(A) તેઓ 180 રદવસ સુધી ભારત બહાર રહે છ.ે 
(B) તેઓ ભારતમાં મત આપી શકે છ.ે 
(C) તેઓ બંધારણીય હોદ્દો ધરાવી શકતા નથી. 
(D) બધા સાચા 

Ans: C 

NRI એ ભારતના નાર્રરકો છ ેપણ રોજી રોટી કે અન્ય કારણોસર ક્વદેશમાં રહે છ.ે 
તાર્તેરમાં NRI ને મત આપવાનો અક્ધકાર આપવામાં આવ્યો છ ેતથા તેઓ બંધારણીય હોદ્દો પણ ધરાવી શકે છ.ે 

 

(1216)  કયા અનુચ્છદે અંતર્ગત ર્ુના માટ ેદોક્ષત ઠરાવવા અંર્ે રક્ષણ આપવામાં આવ્યું છ?ે  

(A) 23 (B) 24 (C) 20 (D) 22 Ans: C 

(1217)  બાબાસાહેબ આંબેડકરજીએ ર્નેે બંધારણનો આત્મા કહ્યુ છ ેએ ‘બંધારણીય રીટ’ નો સ્ત્રોત કયા દેશના 
બંધારણમાથી લેવામાં આવ્યો છ?ે 

 

(A) જાપાન (B) ક્િટન (C) દક્ક્ષણ આરફ્રકા (D) અમેરરકા Ans: B 
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(1218)  રાજ્યનીક્તનોનો કયો માર્ગદશગક ક્સદ્ાંત એ નાર્રરકની મૂળભૂત ફરર્ પણ છ?ે  

(A) પયાગવરણનું રક્ષણ અને સુધારણા, ર્રં્લ તેમર્ વન્યજીવોની સલામતીનું રક્ષણ 
(B) પરુષ અને સ્ત્રીને સમાન કામ માટ ેસમાન વેતન 
(C) ઉદ્યોર્ોના વહીવટમાં કામદારોની સામેલર્ીરી 
(D) સમાર્ની ભૌક્તક સાધન સામગ્રીની માક્લકી અને ક્નયંિણ ક્વતરણ તે રીતે થાય કે ર્થેી લોકરહત સાધી શકાય. 

Ans: A 

(1219)  પંચાયતની મતદારયાદી લયારે તૈયાર કરવાની હોય છ?ે  

(A) પંચાયતની ચૂંટણીની તારીિ જાહેર થયા પછી એક મરહનાની અંદર 
(B) પંચાયતની મુદત પુરી થતી હોય તેના છ મરહના અર્ાઉ 
(C) પંચાયતની મુદત પુરી થતી હોય તેના િણ મરહના અર્ાઉ 
(D) પંચાયતની મુદત પુરી થતી હોય તેના બે મરહના અર્ાઉ 

Ans: D 

ચંૂટણી દર પાંચ વષે યોર્વામાં આવે છ.ે 
ગ્રામ પંચાયતની ચંૂટણીનું આયોર્ન રાજ્ય ચંૂટણી કક્મશન(પંચ) દ્વારા થાય છ ેચંૂટણીની તારીિ પણ પંચ દ્વારા ર્ નક્કી 
કરવામાં આવે છ.ે 

 

(1220)  નાણાકીય િરડો રરૂ્ કયાગના કેટલા રદવસમાં ર્ૃહમાં પસાર થઈ ર્વો ર્રૂરી છ?ે  

(A) 90 રદવસ (B) 14 રદવસ (C) 75 રદવસ (D) 21 રદવસ Ans: C 
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