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(301)  રાજ્યપાલની ક્નયુક્લત કોણ કરે છ ે? 

(A) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (B) મુખ્યમંત્રી (C) મુખ્ય-ન્યાયાધીશ (D) રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: D 

(302)  ભારતના નાગરરકોના અક્ધકારોની વ્યાખ્યતા કઈ કોર્ટ હોય છ ે?  

(A) હાઇકોર્ટ (B) અક્ધતસ્થ અદાલત (C) સુક્િમ કોર્ટ (D) જીલ્લા અદાલત Ans: C 

(303)  જીલ્લા-અદાલતોના ન્યાયાધીશોની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે?  

(A) વડાિધાન (B) રાજ્યપાલ (C) મુખ્યમંત્રી (D) ગૃહમંત્રી Ans: B 

(304)  રાજ્યના ચુંર્ણી અક્ધકારીની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે?  

(A) મુખ્યમંત્રી (B) રાષ્ટ્ રપક્ત (C) રાજ્યપાલ (D) વડાિધાન Ans: C 

(305)  હાઈકોર્ટમાં પડલેા મામલાઓની ક્નકાલ કોણ કરી શકે છ ે?  

(A) મુખ્યમંત્રી (B) રાષ્ટ્ રપક્ત (C) રાજ્યપાલ (D) સુક્િમ કોર્ટ Ans: D 

(306)  બંધારણનો કોઈ પણ મામલો સુક્િમ કોર્ટમાં આવે તો કેર્લા ન્યાયાધીશની પીઠ તેનો ફેસલો કરે છ ે?  

(A) ત્રણ (B) બે (C) પાંચ (D) ચાર Ans: C 

(307)  સુક્િમ કોર્ટમાં કયા-કયા મામલામાં અપીલ કરી શકાય છ ે?  

(A) બંધારણીય મામલોમાં (B) અપરાક્ધક મામલો માર્ ે (C) દીવાની મામલો માર્ ે (D) બધા જ ક્વકલ્પો સાચા છ.ે Ans: D 

(308)  જો ગુનેગારને સજા-એ-મોત(ફાંસી) આપવામાં આવે તો એ કઈ કોર્ટમાં અપીલ કરી શકે છ ે?  

(A) જીલ્લા અદાલતમા ં (B) સુક્િમ કોર્ટમાં (C) હાઈકોર્ટમાં (D) એકપણ નરહ Ans: B 

(309)  રાષ્ટ્ રપક્ત બીજા ન્યાયાધીશોની ક્નમણંક કોની સલાહ પર કરતા હોય છ ે?  

(A) રાજ્યપાલ (B) મુખ્ય ન્યાયાધીશ (C) ગૃહમંત્રી (D) વડાિધાન Ans: B 

(310)  રાજ્યની આકક્સ્મક ક્નક્ધ માંથી કોણ ઉપાડ કરી શકે છ ે?  

(A) મુખ્યમંત્રી (B) રાષ્ટ્ રપક્ત (C) રાજ્યપાલ (D) સુક્િમ કોર્ટ Ans: C 

(311)  રાજ્ય સરકારના બધા જ કામો કોના નામ પર કરવામાં આવે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્તના (B) રાજ્યપાલના (C) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્તના (D) મુખ્યમંત્રીના Ans: B 

(312)  રાજ્યના લોકસેવા આયોગના અધ્યક્ષની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે?  

(A) વડાિધાન (B) રાજ્યપાલ (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: B 

(313)  રાજ્યપાલની પાસે કઈ-કઈ સત્તાઓ આપેલી હોય છ ે?  

(A) રાજદ્વારી સત્તાઓ 
(B) બધા જ ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 

(C) સૈન્ય સત્તાઓ 
(D) કર્ોકર્ીની સત્તાઓ 

Ans: B 
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(314)  એડવોકેર્ જનરલનું પદ કોની ઇચ્છાનુસાર રહે છ ે?  

(A) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (B) રાજ્યપાલ (C) વડાિધાન (D) રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: B 

(315)  રાષ્ટ્ રપક્તને રાજ્યમાં રાષ્ટ્ રપક્ત-શાસન લગાડવાની સલાહ કોણ આપે છ ે?  

(A) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (B) રાજ્યપાલ (C) વડાિધાન (D) મુખ્યમંત્રી Ans: B 

(316)  સુક્િમ કોર્ટ કોનાથી સ્વતંત્ર છ ે?  

(A) મંત્રી પરરષદ 

(B) બધા જ ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 
(C) સંસદ 
(D) ક્વધાનમંડળ 

Ans: B 

(317)  રાષ્ટ્ રપક્ત કોની પાસેથી સલાહ લઇ શકે છ ે?  

(A) રાજ્યપાલ (B) જીલ્લા અદાલત (C) સુક્િમ કોર્ટ (D) હાઈકોર્ટ Ans: C 

(318)  સુક્િમ કોર્ટમાં કાયટકારી મુખ્ય ન્યાયાધીશની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) રાજ્યપાલ (C) વડાિધાન (D) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: A 

(319)  સુક્િમ કોર્ટના ન્યાયાધીશના વેતન, ભથ્થા, પેંશન વગેરે કોણ ક્નધાટરરત કરત ુહોય છ ે?  

(A) વડાિધાન (B) રાજ્યપાલ (C) ક્વધાનસભા (D) સંસદ Ans: D 

(320)  સુક્િમ કોર્ટના ન્યાયકે્ષત્રનો ક્વસ્તાર કોણ કરી શકે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) સંસદ (C) રાજ્યપાલ (D) ક્વધાનસભા Ans: B 

(321)  નાણાકીય ખરડાઓ કોની મંજૂરી પછી જ રાજ્યની ક્વધાનસભાઓમાં રજુ થાય છ ે?  

(A) મંત્રીમંડળ (B) સુક્િમ કોર્ટ (C) રાજ્યપાલ (D) હાઈકોર્ટ Ans: C 

(322)  કયા-કયા રાજ્યોમાં રાજ્યપાલ એક જનજાક્ત કલ્યાણ મંત્રીની ક્નમણંક કરતા હોય છ ે?  

(A) બધા જ ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 
(B) ઉડીસા 

(C) મધ્યિદેશ 
(D) છતીસગઢ 

Ans: A 

(323)  ક્વશ્વક્વદ્યાલયોના કુલપક્તઓની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે?  

(A) રાજ્યપાલ (B) મુખ્યમંત્રી (C) વડાિધાન (D) રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: A 

(324)  રાજ્ય વહીવર્માં કોણ-કોણ સામેલ હોય છ ે?  

(A) એડવોકેર્ જનરલ 

(B) બધા જ ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 

(C) મુખ્યમંત્રી 

(D) રાજ્યપાલ 
Ans: B 
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(325)  રાજ્ય-લોક(જાહેર) સેવા આયોગની રીપોર્ટ રાજ્ય ક્વધાનસભામાં કોણ રજુ કરે છ ે?  

(A) હાઈકોર્ટ (B) સુક્િમ કોર્ટ (C) જીલ્લા અદાલત (D) રાજ્યપાલ Ans: D 

(326)  રાજ્ય ક્વધાનસભાના સત્રની શરૂઆત અને સત્રનું સમાપન કોણ કરે છ ે?  

(A) રાજ્યપાલ (B) વડાિધાન (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) મુખ્યમંત્રી Ans: A 

(327)  રાજ્યપાલ પદ પર કેર્લા વષટ સુધી રહી શકે છ ે?  

(A) ત્રણ વષટ (B) સાત વષટ (C) પાંચ વષટ (D) ચાર વષટ Ans: C 

(328)  રાષ્ટ્ રપક્ત અને ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્તની ચુંર્ણીના ક્વવાદોનું ક્નરાકરણ કોણ કરે છ ે?  

(A) મંત્રીમંડળ (B) રાજ્યપાલ (C) સુક્િમ કોર્ટ (D) હાઈકોર્ટ Ans: C 

(329)  રાજ્ય માર્ ેપંચાયતોની નાણાકીય ક્સ્થક્તની જાણકારી માર્ ેકોણ નાણા-પંચનું ગઠન કરે છ ે?  

(A) સંસદ (B) ક્વધાનસભા (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) રાજ્યપાલ Ans: D 

(330)  રાષ્ટ્ રપક્ત ને રાજ્યપાલની ક્નમણંક કરવા માર્ ેકોણ સલાહ સુચન કરે છ ે?  

(A) સંસદ (B) ક્વધાનમંડલ (C) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (D) કેન્ર-સરકાર Ans: D 

(331)  ભારતના િથમ મખુ્ય ન્યાયાધીશ કોણ હતા ?  

(A) એચ.એલ.દતુ્ત (B) હરીલાલ કાણીયા (C) વી.વી.રાજચંરચુડ (D) આર.એસ.પાઠક Ans: B 

(332)  ક્વધાનમંડળના પહેલા સત્રને દર વષે કોણ સંબોક્ધત કરે છ ે?  

(A) મુખ્યમંત્રી (B) ગૃહમંત્રી (C) રાજ્યપાલ (D) વડાિધાન Ans: C 

(333)  રાજ્યપાલ કોના આદેશથી પદ ધારણ કરે છ ે?  

(A) ગૃહમંત્રી (B) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) મુખ્યમંત્રી Ans: C 

(334)  જયારે ક્વધાનમંડળનું સત્ર ચાલતું હોય ત્યારે અધ્યાદેશની જાહેરાત કોણ કરે છ ે?  

(A) રાજ્યપાલ (B) મુખ્યમંત્રી (C) ગૃહમંત્રી (D) રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: A 

(335)  રાજ્યના એડવોકેર્ જનરલની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) વડાિધાન (C) ગૃહમંત્રી (D) રાજ્યપાલ Ans: D 

(336)  સુક્િમ કોર્ટની સ્વતંત્રતા જાળવવા માર્ ેબંધારણમાં કઈ-કઈ સુરક્ષાઓ મુકેલી છ ે?  

(A) ન્યાયાધીશના કાયટકાળની સુરક્ષા 
(B) ન્યાયાધીશના કાયટકે્ષત્રની સુરક્ષા 
(C) બધા જ ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 
(D) ન્યાયપાક્લકા એ વહીવર્થી અલગ હોવી. 

Ans: C 

(337)  રાજ્યપાલ તેમનું રાજીનામું કોને આપે છ ે?  

(A) મુખ્યમંત્રીન ે (B) રાષ્ટ્ રપક્તને (C) વડાિધાનને (D) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: B 
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(338)  સુક્િમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ કેર્લા વષટની ઉંમર સુધી તેના પદ પર રહી શકે છ ે?  

(A) 65 (B) 55 (C) 75 (D) 70 Ans: A 

(339)  મુખ્યમંત્રીની ક્નમણકં કોણ કરે છ ે?  

(A) ગૃહમંત્રી (B) મુખ્ય ન્યાયાધીશ (C) રાજ્યપાલ (D) વડાિધાન Ans: C 

(340)  સુક્િમ કોર્ટના અક્ધકાર કે્ષત્ર ને કોણ ઘર્ાડી શકે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (C) વડાિધાન (D) સંસદ Ans: D 

(341)  સકુ્િમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ બનવા માર્ ેકેર્લા વષટ વકીલાત કરેલ હોવી જોઈએ ?  

(A) 30 વષટ (B) 20 વષટ (C) 10 વષટ (D) 5 વષટ Ans: C 

(342)  રાજ્યના વહીવર્માં કયંુ પદ નથી હોતું ?  

(A) ઉપ-રાજ્યપાલ (B) મુખ્યમંત્રી (C) એડવોકેર્ જનરલ (D) રાજ્યપાલ Ans: A 

(343)  સુક્િમ કોર્ટના ન્યાયાધીશો પોતાનું રાજીનામું કોને આપે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) રાજ્યપાલ (C) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (D) વડાિધાન Ans: A 

(344)  રાજ્યપાલ કેર્લા એંગ્લો ઇક્ન્ડયન સભ્યોની ક્નમણંક ક્વધાનસભામાં કરે છ ે?  

(A) બે (B) ચાર (C) એક (D) ત્રણ Ans: C 

(345)  સુક્િમ કોર્ટના ન્યાયાધીશોની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (C) વડાિધાન (D) ગૃહમંત્રી Ans: A 

(346)  રાજ્ય નાણાપંચની રીપોર્ટ ક્વધાનસભામાં કોણ રજુ કરે છ ે?  

(A) રાજ્યપાલ (B) ગૃહમંત્રી (C) વડાિધાન (D) મુખ્યમંત્રી Ans: A 

(347)  સુક્િમ કોર્ટમાં મુખ્ય ન્યાયાધીશ ક્સવાય બીજા કેર્લા ન્યાયાધીશ હોય છ ે?  

(A) 29 (B) 30 (C) 28 (D) 32 Ans: B 

(348)  કેન્ર-સરકારના િક્તક્નક્ધ તરીકે કોણ કામ કરે છ ે?  

(A) રાજ્યપાલ (B) ગૃહમંત્રી (C) મુખ્યમંત્રી (D) એડવોકેર્ જનરલ Ans: A 

(349)  રાજ્યનો કાયટકાર િમુખ કોણ હોય છ ે?  

(A) રાજ્યપાલ (B) મુખ્યમંત્રી (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) વડાિધાન Ans: A 

(350)  સુક્િમ કોર્ટના ન્યાયાધીશ કોની પાસે શપથ લે છ ે?  

(A) ગૃહમંત્રી (B) વડાિધાન (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) રાજ્યપાલ Ans: C 
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