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(351)  રાજ્યપાલને મંત્રીઓની ક્નમણંક માટ ેકોણ સલાહ આપે છ ે? 

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

(352)  નીચેનામાંથી કયો અનુચ્છદે પંચાયતી રાજ માટનેો છ ે?  

(A) 352 (B) 75 (C) 155 (D) 243 Ans: D 

(353)  ક્વધાનસભા અને વહીવટી બાબતોની જાણકરી મુખ્યમંત્રી પાસેથી કોણ જાણી શકે છ ે?  

(A) નાણામંત્રી (B) ગૃહમંત્રી (C) રાજ્યપાલ (D) ક્શક્ષણમંત્રી Ans: C 

(354)  રાજ્યની સરકારના વડા તરીકે કોણ હોય છ ે?  

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

(355)  મખુ્યમંત્રી નું વેતન અને પેંશન કોણ નક્કી કરે છ ે?  

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

(356)  રાજસ્થાન પછી કયા રાજ્યમાં પંચાયતી રાજની સ્થાપના કરવામાં આવી ?  

(A) ઉત્તરપ્રદેશ (B) આંધ્રપ્રદેશ (C) મધ્યપ્રદેશ (D) ક્બહાર Ans: B 

(357)  જો મખુ્યમંત્રી ક્વધાનસભામાં બહુમત ગમુાવી દે તો તેને કોણ બરખાસ્ત કરી શકે છ ે?  

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

(358)  તે કોણ છ ેજ ેરાજીનામું આપી ને સમગ્ર મંત્રીમંડળને બરખાસ્ત કરી શકે છ ે?  

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

(359)  રાજ્ય યોજના બોડડના અધ્યક્ષ કોણ હોય છ ે?  

(A) ગૃહમંત્રી (B) વડાપ્રધાન (C) સંરક્ષણ મંત્રી (D) મુખ્યમંત્રી Ans: D 

(360)  રાજ્યની મંત્રીમંડળની બેઠકની અધ્યક્ષતા કોણ કરે છ ે?  

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

(361)  ક્વધાનપરરષદમાં રાજ્યપાલ કેટલા સભ્યોની ક્નમણંક કરતા હોય છ ે?  

(A) 1/6 સભ્યો (B) 1/8 સભ્યો (C) 1/3 સભ્યો (D) 1/4 સભ્યો Ans: A 

(362)  રાજ્યના કાયદા પ્રમાણે કોઈ વ્યક્લત ગુનેગાર સાક્બત થાય તો તેમને કોણ સજા કરી શકે છ ે?  

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

(363)  સંસદ સભ્યોની અયોગ્યતાઓ પર રાષ્ટ્ રપક્તને કોણ સલાહ સુચન કરે છ ે?  

(A) ચુંટણી પંચ (B) રાજ્યપાલ (C) વડાપ્રધાન (D) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: A 

(364)  રાજ્યપાલ અને મંત્રી મડંળની વચ્ચે મુખ્ય સંવાદનું તંત્ર કોણ છ ે?  

(A) વડાપ્રધાન (B) મુખ્યમંત્રી (C) રાજ્યપાલ (D) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: B 
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(365)  રાજ્યના મંત્રીઓને અલગ-અલગ ખાતાઓની ફાળવણી કોણ કરે છ ે?  

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

(366)  મખુ્યમંત્રીને કોણ શપથ લેવડાવે છ ે?  

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

(367)  રાજ્યપાલ કોની ક્નમણકં કરતા હોય છ ે?  

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

(368)  બંધારણ દ્વારા સરકારની સંસદીય વ્યવસ્થામાં રાજ્યની વાસ્તક્વક સત્તાઓ કોની પાસે હોય છ ે?  

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

(369)  સૌ પ્રથમ કયા રાજ્યમાં પંચાયતી રાજની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી ?  

(A) ગુજરાત (B) રાજસ્થાન (C) ગોવા (D) ક્બહાર Ans: B 

(370)  રાજ્યના મંત્રીમંડળની સામુરહક જવાબદારી કોની પ્રત્યે હોય છ ે?  

(A) આપેલ એકપણ નરહ (B) ક્વધાનસભા (C) રાજસભા (D) લોકસભા Ans: B 

(371)  ગામ સ્તર ઉપર કઈ સ્તરની પંચાયત હોય છ ે?  

(A) જીલ્લા પરરષદ (B) પંચાયત સક્મક્ત (C) ગ્રામ પંચાયત (D) રાજ્ય પરરષદ Ans: C 

(372)  રાજનીક્તક દળોને ચુટંણીના ક્ચહ્નો કોણ આપે છ ે?  

(A) ગૃહમંત્રી (B) વડાપ્રધાન (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) ચુંટણી પંચ Ans: D 

(373)  રાષ્ટ્ રીય અને રાજ્યસ્તરીય દળોના દરજ્જા કોણ આપે છ ે?  

(A) ચુંટણી પંચ (B) વડાપ્રધાન (C) રાજ્યપાલ (D) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: A 

(374)  આચાર સંરહતા કોણ લાગુ કરાવે છ ે?  

(A) ગૃહમંત્રી (B) ચુંટણી પંચ (C) વડાપ્રધાન (D) રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: B 

(375)  પંચાયતી રાજના ક્પતા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છ ે?  

(A) બી.વી.કે રાય (B) બળવંતરાય મહેતા (C) કે સંથાનમ (D) અશોક મહેતા Ans: B 

(376)  રાજ્યના મંત્રીને પદ પરથી હટાવવાની સલાહ રાજ્યપાલને કોણ આપે છ ે?  

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

(377)  નાગોર જીલ્લો કયા રાજ્યમાં આવેલો છ ે?  

(A) રાજસ્થાન (B) ગુજરાત (C) ગોવા (D) ક્બહાર Ans: A 

(378)  નીચેનામાંથી કઈ સક્મક્ત પંચાયતી રાજ પર બનાવવામાં આવી હતી ?  

(A) બધા જ ક્વકલ્પો સાચા છ.ે (B) અશોક મહેતા સક્મક્ત (C) બળવંતરાય મહેતા સક્મક્ત (D) બી.આર.રાવ સક્મક્ત Ans: A 
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(379)  પંચાયતોના કાનુન કે્ષત્રમાં કુલ કેટલા ક્વષયો સમાવવામાં આવ્યા છ ે?  

(A) 42 (B) 50 (C) 29 (D) 35 Ans: C 

(380)  પંચાયતી રાજને કયા બંધારણીય સુધારા દ્વારા બંધારણમાં જોડવામાં આવ્યંુ ?  

(A) 71મા ં (B) 73મા ં (C) 68માં (D) 78મા ં Ans: B 

(381)  બંધારણના કયા અનુચ્છદે પ્રમાણે રાજ્યપાલની ક્નમણંક કરવામાં આવે છ ે?  

(A) 75 (B) 143 (C) 155 (D) 175 Ans: C 

(382)  રાજનીક્તક દળોને કોણ માન્યતા આપે છ ે?  

(A) ગૃહમંત્રી (B) રાષ્ટ્ રપક્ત (C) વડાપ્રધાન (D) ચુંટણી પંચ Ans: D 

(383)  મતદાનમાં કોઈ ગરબડ કરવામાં આવે તો મતદાન કોણ રદ કરાવે છ ે?  

(A) રાજ્યપાલ (B) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (C) વડાપ્રધાન (D) ચુંટણી પંચ Ans: D 

(384)  જ ેક્વધાનપરરસદ કે ક્વધાનસભાનો સભ્ય ન હોય તેને કેટલા મરહના સુધી મુખ્યમંત્રી તરીકે ક્નમણંક કરી શકાય 

છ ે? 
 

(A) પાંચ મરહના (B) ત્રણ મહીના (C) ચાર મરહના (D) છ મરહના Ans: D 

(385)  ચુટંણીની તારીખો અને સમયપત્રક કોણ ક્નધાડરરત કરતુ હોય છ ે?  

(A) દેશની સરકાર (B) વડાપ્રધાન (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) ચુંટણી પંચ Ans: D 

(386)  પંચાયતી રાજને બંધારણીય દરજ્જો આપવાની ભલામણ કઈ સક્મક્ત એ કરી હતી ?  

(A) બી.વી.કે.રાવ સક્મક્ત (B) કે સંથાનમ સક્મક્ત (C) એલ.એમ.ક્સંધવી સક્મક્ત (D) અશોક મહેતા સક્મક્ત Ans: C 

(387)  રાજ્યના બધા મંત્રીઓને માગડદશડન કોણ પૂરં પાડ ેછ ે?  

(A) સંરક્ષણ મંત્રી (B) મુખ્યમંત્રી (C) ગૃહમંત્રી (D) વડાપ્રધાન Ans: B 

(388)  પંચાયતી રાજમાં કેટલા સ્તરની પંચાયતો હોય છ ે?  

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

(389)  પંચાયતોમાં ચુંટણી લડવા કેટલી ઉંમર હોવી જરૂરી છ ે?  

(A) 25 (B) 21 (C) 18 (D) 26 Ans: B 

(390)  નગરપાક્લકાઓ અને મહાનગરપાક્લકાઓનું વણડન કયા પરરક્શષ્ટ્માં કરવામાં આવ્યંુ છ ે?  

(A) 11 (B) 10 (C) 8 (D) 12 Ans: D 

(391)  જીલ્લા સ્તર ઉપર કયા સ્તરની પંચાયત હોય છ ે?  

(A) પંચાયત સક્મક્ત (B) ગ્રામ પંચાયત (C) તાલુકા પંચાયત (D) જીલ્લા પંચાયત Ans: D 
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(392)  પંચાયતોનો કાયડકાળ કેટલા વષડ હોવો જોઈએ ?  

(A) ચાર વષડ (B) તીન વષડ (C) ચાર વષડ (D) પાંચ વષડ Ans: D 

(393)  રાજ્યોના મંત્રીઓ પોતાના પદ કોના આદેશથી ધારણ કરતા હોય છ ે?  

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

(394)  તાલુકા સ્તર ઉપર કયા સ્તરની પંચાયત હોય છ ે?  

(A) તાલુકા પંચાયત (B) જીલ્લા પરરષદ (C) પંચાયત સક્મક્ત (D) ગ્રામ પંચાયત Ans: A 

(395)  મુખ્યમંત્રી કોના આદેશથી પોતાના પદ પર રહી શકે છ ે?  

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

(396)  રાજ્યની ક્વધાનસભાનું ક્વસજ ડન કોણ કરી શકે છ ે?  

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

(397)  પંચાયતોના કાનુન અને તેની વસ્તુ કયા પરરક્શષ્ટ્માં આપવામાં આવેલ છ ે?  

(A) 10 (B) 8 (C) 11 (D) 12 Ans: C 

(398)  નાગોર ક્જલ્લામાં પંચાયતી રાજ કયારે લાગુ થયુ ?  

(A) 3 ઓલટોબર 1959 (B) 2 ઓલટોબર 1959 (C) 5 ઓલટોબર 1959 (D) 7 ઓલટોબર 1959 Ans: B 

(399)  રાજ્યની મંત્રી પરરષદના વડા તરીકે કોણ હોય છ ે?  

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

(400)  ક્વધાનસભામાં કોઈપણ અનુદાનની માંગ કરવા માટ ેકોની પહેલા સહમતી હોવી જોઈએ ?  

(A) મુખ્યમંત્રી (B) રાજ્યપાલ (C) એડવોકેટ જનરલ (D) નાણામંત્રી Ans: B 
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