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(1221)  યોગ્ય રીતે જોડકા જોડો. 
(a) ક્નયમનકારી સસં્થા - (1) રાષ્ટ્ રીય માનવાક્િકાર આયોગ 
(b) વૈિાક્નક સંસ્થા - (2) રાષ્ટ્ રીય પછાતવગગ આયોગ 
(c) અિગન્યાક્યક સંસ્થા - (3) સને્્રલ પોલ્યુશન બોડગ 
(d) બંિારણીય સંસ્થા - (4) કેન્રીય સુચના આયોગ 

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

Ans: C 

(1222)  CAG માત્ર _____ ને જવાબદાર છ.ે  

(A) સંસદ (B) વડાપ્રિાન (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) લોકસભાના અધ્યક્ષ Ans: A 

અનુચ્છદે 148 - ભારતના ક્નયંત્રક & મહાલેખા પરીક્ષક 
CAGની ક્નમણકૂ રાષ્ટ્ રપક્ત દ્વારા કરવામાં આવે છ.ે 
કાયગકાળ - 6 વર્ગ / 65 વર્ગની વય બંનેમાંથી જ ેવહેલા થાય તયાં સુિી 
ભારતના સૌપ્રથમ CAG - વી. નરહરરરાવ 

 

(1223)  લોકસભામાં શૂન્યકાળની મહત્તમ અવક્િ _____ હોઈ શકે.  

(A) 1 કલાક (B) 30 ક્મની્ (C) અક્નરદગષ્ટ્ (D) 2 કલાક Ans: C 

સંસદમાં લોકસભાની પ્રક્તરદનની કાયગવાહીના પ્રથમ કલાકના સમયને પ્રશ્નકાળ કહેવામાં આવે છ.ે 
ગૃહના સભ્ય દ્વારા મંત્રીઓને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છ.ે 
શક્નવારે પ્રશ્નકાળ હોતો નથી. 

 

(1224)  નવી લોકસભાની ચૂં્ણી પછી અને રચના પહેલા વતગમાન લોકસભાનું અંક્તમ સત્ર હોય છ ેતે કયા નામે 

ઓળખાય છ?ે 
 

(A) ક્શયાળંુ સત્ર (B) લેમડક સત્ર (C) સત્રાવસન (D) ક્વશેર્ સત્ર Ans: B 

તેને પંગુસત્ર પણ કહેવામા આવે છ.ે 
જમેાં વતગમાન લોકસભાના તે સભ્યો જ ેનવી લોકસભામાં ચૂં્ાયા નથી તેઓ પણ ભાગ લે છ.ે 

 

(1225)  નીચે જણાવેલ નામોમાંથી કયા મહાનુભાવને ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત બન્યા બાદ રાષ્ટ્ રપક્ત બનવાનો અવસર પણ પ્રાપ્ત 
થયો છ?ે 

 

(A) જ્ઞાની ઝૈલક્સંહ (B) નીલમ સંજીવ રેડ્ડી (C) રાજને્ર પ્રસાદ (D) વરાહક્ગરર વેંક્ક્ગરર Ans: D 

(1226)  કયા વરે્ નેતાજી સુભાસચંર બોઝને ભારતરતન પુરસ્કારથી સન્માક્નત કરવામાં આવ્યા હતા?  

(A) 1991 (B) 1992 (C) 1990 (D) 1989 Ans: B 

ઈ.સ. 1992માં નેતાજીને મરણોપરાંત ભારતરતન પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો. પરંતુ તેમના મૃતયુ અંગેના ક્વવાદના કારણે 
ભારત સરકારે ભારતરતન પરત લઈ લીિો હતો. 
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(1227)  ‘The Presidential Year’ કોની આતમકથા છ?ે  

(A) ડૉ.રાજને્રપ્રસાદ (B) મોહમ્મદ રહદાય તુલ્લા (C) ડૉ. રાિાકૃષ્ણન (D) આર. વેંક્રામન Ans: D 

રાજને્ર પ્રસાદ - ઈક્ન્ડયા રડવાઈડડે , સતયાગ્રહ એ્ ચંપારણ 
ડૉ. રાિાકૃષ્ણન - િ રહન્દુ વ્યુ ઑફ લાઈફ, િ ક્પ્રક્ન્સપલ ઉપક્નર્દ ઑફ ફેઈથ 

 

(1228)  “ગ્રામ ક્વકાસમાં ક્બનસામાક્જક સંસ્થાઓની ભૂક્મકા મહતવપૂણગ છ,ે” આ ક્વિાન કોણે આપેલ છ?ે  

(A) રંગરાજન સક્મક્ત 

(B) બળવંતરાય મહેતા સક્મક્ત 
(C) અશોક મહેતા સક્મક્ત 
(D) ઢબેર સક્મક્ત 

Ans: C 

(1229)  નીચેનામાંથી કયા પ્રશ્નોનો પ્રકાર ક્વિાનસભામાં પૂછાતા પ્રશ્નોના નથી?  

(A) અતારાંરકત પ્રશ્નો (B) ્ૂકંી મુદતનો પ્રશ્ન (C) તારાંરકત પ્રશ્નો (D) બહુક્વકલ્પીય પ્રશ્નો Ans: D 

(1230)  “ક્ોક્ી દરક્મયાન અનુચ્છદે-19ની જોગવાઈઓ મોકૂફ રાખવા બાબત” કયા અનુચ્છદેમાં આવંુ દશાગવવામાં 
આવ્યંુ છ?ે 

 

(A) અનુચ્છદે 352 (B) અનુચ્છદે 356 (C) અનુચ્છદે 358 (D) અનુચ્છદે 359 Ans: C 

Art 352 - રાષ્ટ્ રીય ક્ોક્ી 
Art 356 - રાજ્ય ક્ોક્ી / બંિારણીય ક્ોક્ી 
Art 359 - ભાગ-3થી અપાયેલા હકની ક્ોક્ી દરક્મયાન અમલ મોકૂફી 
Art 360 - નાણાકીય ક્ોક્ી 

 

(1231)  કયા વરે્ રાષ્ટ્ રીય મરહલા આયોગ અક્િક્નયમ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો?  

(A) 1992 (B) 1990 (C) 1991 (D) 1993 Ans: B 

(1232)  ભારતના લોકશાહી ક્વકેન્રીકરણના કેન્ર તરીકે ગામડાઓને લેવા બાબતના સૌથી ગંભીર ્ીકાકાર નીચેના 
પૈકી કોણ હતા? 

 

(A) જયપ્રકાશ નારાયણ 
(B) ડૉ. આંબેડકરજી 
(C) રાજા મનોહર લોરહયા 
(D) ગાંિીજી 

Ans: B 

(1233)  ભારતમાં સૌપ્રથમ સ્પિાગતમક પરીક્ષાઓની ભલામણ કોણે કરી?  

(A) ક્વક્લયમ બેક્ન્્ક 

(B) લોડગ મેકોલે 
(C) ચાલ્સગ વુડ 
(D) લોડગ કોનગવોક્લસ 

Ans: B 
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(1234)  યોગ્ય રીતે જોડકા જોડો. 
(a) નગરપાક્લકાઓના રહસાબોનું ઓરડ્ (b) નગરપાક્લકાઓની કર નાખવાની સત્તા (c) નગરપાક્લકાઓમાં બેઠકો 
અનામત રાખવા બાબત (d) નગરપાક્લકાઓનું બંિારણ 
(1) 243(X) (2) 243(Z) (3) 243(T) (4) 243(Q) 

 

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

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

Ans: D 

(1235)  ભારતનું એવંુ એકમાત્ર રાજયનું નામ જણાવો જ્યાં અલ્પસંખ્યકોને પંચાયતોમાં અનામત આપવામાં આવે છ?ે  

(A) તેલંગાણા (B) નાગાલેન્ડ (C) જમ્મુ કશ્મીર (D) આંધ્રપ્રદેશ Ans: D 

કેરળમાં એકસ્તરીય પંચાયત છ.ે 
રાષ્ટ્ રીય પંચાયતરાજ રદવસ 24 એક્પ્રલના રોજ ઉજવવામાં આવે છ.ે 

 

(1236)  ભારતીય સંક્વિાનના આ્ીકલ 7 મુજબ કઈ તારીખ પછી ભારતના રાજ્યકે્ષત્રમાંથી અતયારે પારકસ્તાનમાં 
સમાક્વષ્ટ્ રાજ્યકે્ષત્રમાં સ્થળાંતર કરી ગયેલ વ્યક્લત ભારતની નાગરરક ગણાશે નરહ એ પ્રકારનો ઉલ્લખે કરવામાં આવ્યો 
છ?ે 

 

(A) 1 જાન્ય,ુ 1948 (B) 26 જાન્ય,ુ 1950 (C) 1 માચગ, 1947 (D) 1 જુન, 1947 Ans: C 

Art 7 - પારકસ્તાનમાંથી સ્થળાંતર કરી ગયેલી અમુક વ્યક્લતઓના નાગરરકતા હક બાબત.  

(1237)  સાવગજક્નક ઉપક્રમ સક્મક્ત (જાહેર સાહસો અંગેની સક્મક્ત) ની રચના કોની ભલામણથી કરવામાં આવી 
હતી? 

 

(A) તેંદુલકર સક્મક્તની 
(B) ્ી.એસ. સુબ્રમણ્યમ સક્મક્તની 
(C) કૃષ્ણમેનન સક્મક્તની 

(D) એલ.એમ.ક્સંિવી સક્મક્તની 

Ans: C 

1964માં સ્થાપના કરવામાં આવી, 15 (લોકસભાના સભ્યો) + 7 (રાજ્યસભાના સભ્યો) 
કાયગકાળ - 1 વર્ગ 
લોકસભાનો સભ્ય જ અધ્યક્ષ બને, મંત્રી સભ્ય ના બની શકે. 

 

(1238)  નીચે આપેલા ક્વિાનોમાંથી કયંુ ક્વિાન સાચું નથી?  

(A) ગ્રામ પંચાયતની પ્રથમ બેઠકની તારીખ તાલુકા ક્વકાસ અક્િકારી નક્કી કરે છ.ે 

(B) ગ્રામ પંચાયતની મી્ીંગનો અધ્યક્ષ તલા્ી હોય છ.ે 
(C) ગ્રામ પંચાયતની પ્રથમ બેઠકમાં માત્ર ઉપસરપંચની ચૂં્ણીની જ કામગીરી થાય છ.ે 
(D) ગ્રામ પંચાયતની બેઠક અંગેની દરેક સભ્યને જાણ કરવાની જવાબદારી તલા્ી કમ મંત્રીની હોય છ.ે 

Ans: B 

ગ્રામ પંચાયતની મી્ીંગનો અધ્યક્ષ સરપંચ હોય છ ેઅને બેઠકનુ ંસ્થાન પણ સરપંચ નક્કી કરે છ.ે  
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(1239)  “સત્તાઓની વાત તો દૂર રહી, રાજયપાલ પાસે તો કોઈ કામ જ નથી, તેમની તો માત્ર ફરજો છ.ે” 
રાજ્યપાલના હોદ્દા ક્વશે કોણ આવો ક્વચાર િરાવતું હતું? 

 

(A) એચ.વી. કામથ 
(B) આંબેડકરજી 
(C) ગાંિીજી 
(D) સરોક્જની નાયડ ુ

Ans: B 

(1240)  ભારતીય સંક્વિાનની પ્રસ્તાવનામાં નીચેના ક્વકલ્પો પૈકી કયા ક્વકલ્પના શબ્દો સાચા ક્રમમા ંછ?ે  

(A) સાવગભૌમ, સમાજવાદી, લોકશાહી, ગણતંત્ર, ક્બનસાંપ્રદાક્યક 
(B) સાવગભૌમ, સમાજવાદી, ક્બનસાંપ્રદાક્યક, ગણતંત્ર, લોકશાહી 
(C) સાવગભૌમ, સમાજવાદી, ક્બનસાંપ્રદાક્યક, લોકશાહી, ગણતંત્ર 
(D) સાવગભૌમ, ક્બનસાંપ્રદાક્યક, સમાજવાદી, ગણતંત્ર, લોકશાહી 

Ans: C 

(1241)  જ્યારે લોકસભામાં બજ ે્  નામંજૂર થાય તયારે.....  

(A) નાણામંત્રી રાજીનામું આપે છ.ે 
(B) મંજૂરી અથે રાજ્યસભામાં મોકલવામાં આવે છ.ે 
(C) સંપૂણગ મંત્રીમંડળ રાજીનામું આપે છ.ે 
(D) રાષ્ટ્ રપક્ત રાજીનામું આપે છ.ે 

Ans: C 

Art 112 - વાક્ર્ગક નાણાકીય પત્રક (ક્વવરણ) 
બંિારણમાં બજ ે્  શબ્દનો લયાંય ઉલ્લેખ નથી. 
સ્વતંત્ર ભારતનું પ્રથમ બજ ે્  રજૂ કરનાર - ર્ણમુખમ શેટ્ટી પ્રજાસત્તાક ભારતનું પ્રથમ બજ ે્  રજૂ કરનાર - જોન મથાઈ 

 

(1242)  કયા બંિારણીય સુિારાથી ભારતીય રજવાડાના શાસકોના ‘ક્પ્રક્વપસગ’ સમાપ્ત કરી દેવામાં આવ્યા?  

(A) 34મો બંિારણીય સુિારો 
(B) 31મો બંિારણીય સુિારો 

(C) 27મો બંિારણીય સુિારો 
(D) 26મો બંિારણીય સુિારો 

Ans: D 

31મો બંિારણીય સુિારો, 1972 - અનુચ્છદે 81માં સુિારો કરી લોકસભાની બેઠક સંખ્યા 525 થી વિારી 545 કરાઈ.  

(1243)  ક્જલ્લા પંચાયતના સંદભગમાં ‘ખાસ બેઠક’ બોલાવવા મા્નેી જાણ કે્લા રદવસ અગાઉ કરવાની હોય છ?ે  

(A) 3 રદવસ 
(B) 1 રદવસ 

(C) 2 રદવસ 
(D) 5 રદવસ 

Ans: A 
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જ્યારે 1/3 સભ્યો લેક્ખતમાં પ્રસ્તાવ આપે તયારે ક્જલ્લા પ્રમુખ ખાસ બેઠક પણ બોલાવી શકે. 
સામાન્ય બેઠકની જાણ ક્જલ્લા પંચાયતના સભ્યોને 5 રદવસ અગાઉ કરવામાં આવે છ.ે 
ક્જલ્લા પંચાયતની બેઠક વર્ગમાં 4 વાર મળવી જોઈએ. 
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