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(401)  નાણાપંચનો એક વ્યક્લત કઈ બાબતોનો ક્વશેષજ્ઞ હોય છ ે? 

(A) ન્યાક્યક બાબતોનો ક્વશેષજ્ઞ 
(B) વહીવટી બાબતોનો ક્વશેષજ્ઞ 
(C) બધા ક્વકલ્પ સાચા છ ે
(D) અથથશાસ્ત્રનો ક્વશેષજ્ઞ 

Ans: C 

(402)  નીચેનામાંથી નાણાપંચમાં એક સભ્ય કોણ હોય છ ે?  

(A) ધારાસભ્ય (B) સંસદ સભ્ય (C) હાઇકોટથના ન્યાયાધીશ (D) સંસદ સભ્ય Ans: C 

(403)  મુળભુત અક્ધકારો કયા દેશના બંધારણમાંથી લેવામાં આવ્યા છ ે?  

(A) કેનેડા (B) જાપાન (C) જમથની (D) અમેરરકા Ans: D 

(404)  રાષ્ટ્ રીય કટોકટીના સમયમાં કયા મુળભુત અક્ધકારો છોડીને બીજા બધા અક્ધકારોને મુલતવી શકાય છ ે?  

(A) અનુચ્છદે 25 ના અક્ધકારોન ે
(B) અનુચ્છદે 27 ના અક્ધકારોન ે
(C) અનુચ્છદે 20 અને 21 ના અક્ધકારોને 
(D) અનુચ્છદે 23 નાં અક્ધકારોન ે

Ans: C 

(405)  મતદાતાઓને ઓળખકાડથ કોણ આપે છ ે?  

(A) સંસદ (B) ચુંટણી પંચ (C) યોજના આયોગ (D) સુચના આયોગ Ans: B 

(406)  દેશમાં લોકતાંક્િક વ્યવસ્થાઓની કોણ સ્થાપના કરે છ ે?  

(A) મુળભુત અક્ધકારો (B) મુળભુત ફરજો (C) નીક્ત-ક્નદેશ તત્વો (D) વડાપ્રધાન Ans: A 

(407)  ચુંટણીમાં કેટલા કલાક પહેલા પ્રચાર બંધ કરવો પડ ેછ ે?  

(A) 45 (B) 36 (C) 40 (D) 48 Ans: D 

(408)  આપણા બંધારણ પ્રમાણ ેકોઈ દોક્ષત વ્યક્લતને એક અપરાધ માટ ેકેટલીવાર સજા આપી શકાય છ ે?  

(A) િણ વખત (B) ચાર વખત (C) બે વખત (D) એક જ વખત Ans: D 

(409)  ચુટંણી પંચ ક્વશે કયા અનુચ્છદેમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છ ે?  

(A) 110 (B) 155 (C) 112 (D) 324 Ans: D 

(410)  મખુ્ય ચુટંણી કક્મશનરની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે?  

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

(411)  સુપ્રીમ કોટથ અને હાઈકોટથ ક્સવાય અન્ય ન્યાયાલયને પણ રીટ જાહેર કરવાની સત્તા કોણ આપી શકે છ ે?  

(A) ક્વધાનપરીષદ (B) રાષ્ટ્ રપક્ત (C) ક્વધાનસભા (D) સંસદ Ans: D 
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(412)  રાષ્ટ્ રીય ક્વકાસ પરીષદ ( NDC ) ના સક્ચવ કોણ હોય છ ે?  

(A) નાણામંિી 
(B) મુખ્યમંિી 
(C) યોજ (નીક્ત) ના આયોગના સક્ચવ 
(D) વડાપ્રધાન 

Ans: C 

(413)  કલમ 144 ની અંતગથત ન્યાયાધીશ કયા આધાર પ્રમાણે લોકોને ભેગા થતા અટકાવી શકે છ ે?  

(A) સ્વાસ્્ય અને સુરક્ષાનો પ્રશ્ન હોય ત્યારે 
(B) માનવ જીવનને ખતરો હોય ત્યારે 
(C) તોફાન થવાનો ખતરો હોય ત્યારે 
(D) બધા ક્વકલ્પ સાચા છ.ે 

Ans: D 

(414)  રાષ્ટ્ રીય ક્વકાસ પરીષદના અધ્યક્ષ કોણ હોય છ ે?  

(A) ભારતના વડાપ્રધાન (B) ગૃહમંિી (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: A 

(415)  બંધારણમાં અસ્પૃશ્યતાનો અંત બાબતે કયા અનુચ્છદેમાં કહેવામાં આવ્યુ છ ે?  

(A) 18 (B) 16 (C) 25 (D) 17 Ans: D 

(416)  મુળભુત અક્ધકારોમાં કોણ ઘટાડો કરી શકે છ ે?  

(A) ક્વધાન પરીષદ (B) સંસદ (C) ક્વધાનસભા (D) વડાપ્રધાન Ans: B 

(417)  નીચેનામાંથી કઈ ઉપાક્ધઓ રાષ્ટ્ રપક્ત દ્વારા આપવામાં આવે છ ે?  

(A) પદ્મ ભુષણ (B) બધા ક્વકલ્પ સાચા છ.ે (C) પદ્મ ક્વભુષણ (D) પદ્મશ્રી Ans: B 

(418)  કયો અનુચ્છદે સંક્વધાનની “આત્મા” અને “હૃદય” એવંુ ડૉ.આંબેડકરે કીધંુ હતું ?  

(A) 36 (B) 32 (C) 34 (D) 31 Ans: B 

(419)  જો કોઈ વ્યક્લતના મુળભુત અક્ધકારોનો દુરપયોગ થયો હોય તો તે વ્યક્લત કોની પાસે જઈ શકે છ ે?  

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

(420)  સામાન્ય પણ ેનાણાપંચનું ગઠન કેટલા વષે કરવામાં આવે છ ે?  

(A) િણ (B) પાચં (C) ચાર (D) સાત Ans: B 

(421)  રાષ્ટ્ રીય ક્વકાસ પરીષદનું ગઠન કયારે કરવામાં આવ્યંુ હતું ?  

(A) 1951 (B) 1952 (C) 1954 (D) 1953 Ans: B 

(422)  UPSCના અધ્યક્ષ અને સભ્યોની સેવા-શરતો કોણ નક્કી કરે છ ે?  

(A) રાજ્યપાલ (B) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) વડાપ્રધાન Ans: C 
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(423)  નીચેનામાંથી કોના સંતાનો “ક્રીમીલેયર” માં આવે છ ે?  

(A) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત 
(B) રાષ્ટ્ રપક્ત 
(C) બેન્કોના કમથચારી 
(D) બધા જ ક્વકલ્પ સાચા છ.ે 

Ans: D 

(424)  કોઈપણ કાયદો જ ેમુળઅક્ધકારનું ઉલ્લંઘન કરતો હોય તેને ગેરબંધારણીય જાહેર કરવાનો અક્ધકાર સુપ્રીમ 

કોટથને કયા અનુચ્છદે પ્રમાણે મળે છ ે? 
 

(A) અનુચ્છદે-45 (B) અનુચ્છદે-48 (C) અનુચ્છદે-32 (D) અનુચ્છદે-40 Ans: C 

(425)  જો રાજ્ય મુળભુત અક્ધકારો પર કયારેક પ્રક્તબંધ લગાવે તો તે કયા કારણોથી પ્રક્તબંધ લગાવે છ,ે તેવંુ 
સરકારને કોણ પુછી શકે છ ે? 

 

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

(426)  સમગ્ર દેશમાં ચુંટણી કે્ષિમાં ચુંટણી કરાવવાનું કામ કોણ કરે છ ે?  

(A) યોજના આયોગ (B) સુચના આયોગ (C) ચુંટણી પંચ (D) નાણાપંચ Ans: C 

(427)  1993 થી હાલમાં ચુટંણી પંચમાં કેટલા સભ્યો હોય છ ે?  

(A) 3 (B) 1 (C) 4 (D) 2 Ans: A 

(428)  બંધારણના કયા ભાગમાં મુળભુત અક્ધકારનું વણથન કરેલંુ છ ે?  

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

(429)  કોની મંજૂરી વગર કોઈ નાગરરક ક્વદેશી રાજ્યની કોઈપણ ઉપાધી સ્વીકારી ન શકે ?  

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

(430)  સઘં લોક સેવા આયોગ (UPSC)ના અધ્યક્ષની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે?  

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

(431)  એવા ક્વસ્તારો કે જ્યાં “લશ્કરીશાસન” હોય ત્યાં મુળભુત અક્ધકારોને કયા અનુચ્છદે પ્રમાણ ેરોકવામાં આવે છ ે

? 
 

(A) અનુચ્છદે-34 (B) અનુચ્છદે-45 (C) અનુચ્છદે-40 (D) અનુચ્છદે-૩૩ Ans: A 

(432)  ક્સક્વલ સેવાઓ માટ ેરાષ્ટ્ રપક્ત સાથે કોણ ક્વચાર-ક્વમશથ કરતુ હોય છ ે?  

(A) MPSC (B) UPSC (C) GPSC (D) UPPSC Ans: B 

(433)  મતદાનમાં સુધારો કરવા માટ ેકોણ સલાહ સચુન કરતુ હોય છ ે?  

(A) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (B) ચુંટણી પંચ (C) વડાપ્રધાન (D) રાજ્યપાલ Ans: B 
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(434)  UPSC પોતાની વાક્ષથક રીપોટથ કોને આપે છ ે?  

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

(435)  નીચેનામાંથી કયંુ કાયથ UPSC કરે છ ે?  

(A) અક્ખલ ભારતીય સેવાઓ માટ ેભરતી 
(B) કેન્ર-શાક્સત પ્રદેશોના લોકસવેકોની ભરતી 
(C) કેન્રીય સેવાઓ માટ ેભરતી 

(D) બધા જ ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 

Ans: D 

(436)  કયા અનુચ્છદે વગર આપણં બંધારણ “અથથક્વહીન” છ ેએવંુ બાબા સાહેબે કીધંુ હતું ?  

(A) 36 (B) 34 (C) 32 (D) 31 Ans: C 

(437)  ચુટંણી પંચના સભ્યોનો કાયથકાળ સામાન્ય રીતે કેટલા વષથ હોય છ ે?  

(A) 4 વષથ (B) 6 વષથ (C) 7 વષથ (D) 3 વષથ Ans: B 

(438)  ભારતની કેન્રીય ભરતીની સંસ્થા કઈ છ ે?  

(A) UPSC (B) MPSC (C) UPPSC (D) GPSC Ans: A 

(439)  મુખ્ય ચુંટણી કક્મશનર તેમનું રાજીનામું કોને આપે છ ે?  

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

(440)  સમયે-સમયે રાષ્ટ્ રીય યોજનાઓની સમીક્ષા કોણ કરતુ હોય છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) નાણાપંચ (C) રાષ્ટ્ રીય ક્વકાસ પરીષદ (D) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: C 

(441)  યોજના - નીક્ત આયોગે બનાવેલી યોજનાઓ ઉપર કોણ ક્વચાર કરે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત 
(B) સુચના આયોગ 
(C) રાષ્ટ્ રીય ક્વકાસ પરીષદ (NDC) 
(D) નાણાપંચ 

Ans: C 

(442)  નાણાપંચમા કેટલા સભ્યો હોય છ ે?  

(A) દસ (B) આઠ (C) પાચં (D) નવ Ans: C 

(443)  UPSCના અધ્યક્ષ કેટલા વષથ માટ ેપોતાના પદ પર રહી શકે છ ે?  

(A) 3 વષથ (B) 7 વષથ (C) 6 વષથ (D) 4 વષથ Ans: C 

(444)  નીચેનામાંથી કયો સાચો ક્વકલ્પ છ ે?  

(A) ચુંટણી પંચ એક સ્વતંિ સંસ્થા નથી. 

(B) ચુંટણી પંચ એક સ્થાયી સંસ્થા છ.ે 

(C) ચુંટણી પંચમાં ચાર ચુટંણી અક્ધકારી હોય છ.ે 

(D) ચુંટણી પંચ એક અસ્થાયી સંસ્થા છ.ે 
Ans: B 
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(445)  સંઘ લોકસેવા આયોગ પોતાની સલાહ કોને-કોને આપે છ ે?  

(A) સરકારન ે
(B) બધા જ ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 
(C) રાષ્ટ્ રપક્તન ે
(D) સરકારન ે

Ans: B 

(446)  સઘં લોકસેવા આયોગના અધ્યક્ષ અને સભ્યોને વેતન કોણ આપે છ ે?  

(A) તેમનું વેતન સંક્ચતક્નક્ધ માંથી અપાય છ.ે 
(B) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત 
(C) મુખ્યમંિી 
(D) વડાપ્રધાન 

Ans: A 

(447)  UPSC ના અધ્યક્ષ કોને સંબોધીને પોતાનું રાજીનામું આપે છ ે?  

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

(448)  નીચેનામાંથી કઈ “ઉપાધી” નાગરરકોને આપી શકાય છ ે?  

(A) મહારાજા (B) રાજા મહારાજા (C) ક્વદ્યા સંબંધી ઉપાક્ધઓ (D) રાય બહાદૂર Ans: C 

(449)  નાણાપંચનું ગઠન કયા અનુચ્છદે પ્રમાણે કરવામાં આવે છ ે?  

(A) 280 (B) 315 (C) 143 (D) 324 Ans: A 

(450)  અપરાધ માટ ેદોષ ક્સક્િના સંબંધમાં સંરક્ષણ કોને કોને આપી શકાય છ ે?  

(A) બધા ક્વકલ્પ સાચા છ.ે (B) પરરષદોન ે (C) નાગરરકોન ે (D) કંપનીઓને Ans: A 

(451)  પ્રાણ અને દેરહક સ્વતંિતાના અક્ધકારની નીચે કયા-કયા અક્ધકારો આવી શકે ?  

(A) ક્વદેશ-યાિા કરવાનો અક્ધકાર 
(B) બધા ક્વકલ્પ સાચા છ.ે 
(C) ક્ન: શુલ્ક કાનુની સહાયતા મળેવવાનો અક્ધકાર 

(D) જીવન રક્ષાનો અક્ધકાર 

Ans: B 

(452)  “માશથલ લો” કઈ પરરક્સ્થક્તમાં લગાવી શકાય છ ે?  

(A) યુધ્ધમાં (B) કાનુનના ઉલ્લંઘનમાં (C) બધા ક્વકલ્પ સાચા છ.ે (D) અશાંક્તમા ં Ans: C 

(453)  પ્રાદેક્શક ચુટંણી કક્મશનરને કોની સલાહ પર જ હટાવી શકાય ?  

(A) રાજ્યપાલ (B) મુખ્યમંિી (C) મુખ્ય ચુંટણી કક્મશનર (D) વડાપ્રધાન Ans: C 

(454)  સંઘ લોકસેવા આયોગનું વણથન કયા અનુચ્છદેમાં કરવામાં આવેલું છ ે?  

(A) 155 (B) 352 (C) 315 (D) 360 Ans: C 
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(455)  ચુટંણી પંચના સભ્યો કેટલી ઉંમર સુધી પોતાના પદ પર રહી શકે છ ે?  

(A) 60 વષથ (B) 62 વષથ (C) 63 વષથ (D) 65 વષથ Ans: D 

(456)  દેશના કઠોર ક્નયમો સામે નાગરરકોની આઝાદીની સુરક્ષા કોણ કરે છ ે?  

(A) નીક્ત ક્નદેશક ત્ય (B) મુળભુત ફરજો (C) મુળભુત અક્ધકાર (D) કેન્ર સરકાર Ans: C 

(457)  સુપ્રીમ કોટથના કહેવા અનુસાર કયા અનુચ્છદેને કોઈ રદવસ ન બદલી શકાય ?  

(A) 32 (B) 31 (C) 36 (D) 34 Ans: A 

(458)  દેશમાં ઝડપી ક્વકાસ કરવા માટ ેકોની સ્થાપના કરવામાં આવી ?  

(A) રાષ્ટ્ રીય ક્વકાસ પરીષદ (NDC) 
(B) નાણાપંચ 
(C) UPSC 
(D) સુચના આયોગ 

Ans: A 

(459)  મતદાનની તારીખો કોણ નક્કી કરે છ ે?  

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

(460)  નીચેનામાંથી કયા કામો ચુંટણીપંચ કરે છ ે?  

(A) અધથ ન્યાક્યક કાયથ 
(B) સલાહકારી કાયથ 
(C) વહીવટી કાયથ 

(D) બધા જ ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 

Ans: D 

(461)  રાષ્ટ્ રીય યોજના બનાવવા માટ ેકોણ રદશા-ક્નદેશ કરતુ હોય છ ે?  

(A) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (B) રાષ્ટ્ રીય ક્વકાસ પરીષદ (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) નાણાપંચ Ans: B 

(462)  નાણાપંચના સભ્યોની ક્નમણક કોણ કરે છ ે?  

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

(463)  કર(ટકેસ)ના ક્વતરણ અંગે કોણ રાષ્ટ્ રપક્તને સલાહ આપે છ ે?  

(A) નાણાપંચ (B) સંઘ લોકસેવા આયોગ (C) રાજ્યપાલ (D) ચુંટણી પંચ Ans: A 

(464)  અનચુ્છદે 24માં કેટલા વષથથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને ખતરાવાળા કામ કરવા પર પ્રક્તબંધ છ ે?  

(A) 10 વષથ (B) 12 વષથ (C) 14 વષથ (D) 15 વષથ Ans: C 

(465)  ચુંટણી પંચની સલાહથી પ્રાદેક્શક ચુંટણી કક્મશનરોની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) વડાપ્રધાન (C) મુખ્યમંિી (D) રાજ્યપાલ Ans: A 
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(466)  સ્વતંિ અને ક્નશપક્ષ ચુંટણી કરવા માટ ેકોની સ્થાપના કરવામાં આવી છ ે?  

(A) ચુંટણી પંચ (B) સંઘ લોકસેવા આયોગ (C) નાણાપંચ (D) રાજ્ય લોકસેવા આયોગ Ans: A 

(467)  ક્વધાનસભાના સભ્યોની અયોગ્યતાઓ પર રાજ્યપાલને કોણ સલાહ સુચન કરે છ ે?  

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

(468)  નીચેનામાંથી કયુ સાચ ુછ ે?  

(A) બધા જ ક્વકલ્પ સાચા છ.ે 

(B) NDCમાં યોજના આયોગના બધા સભ્યો હોય છ ે
(C) NDCમાં બધા જ કેબીનેટ મિંીઓ હોય છ.ે 
(D) NDC માં બધા જ મુખ્યમંિીઓ હોય છ.ે 

Ans: A 

(469)  2006માં સરકારે બાળકોને કયા કામ કરવા ઉપર પ્રક્તબંધ લગાવી દીધો ?  

(A) કારખાનાઓમા ં (B) હોટલોમાં (C) ચાની દુકાનોમા ં (D) બધા ક્વકલ્પો સાચા છ.ે Ans: D 

(470)  સંગમ અન ેસંઘ બનાવવાની સ્વતંિતાની અંદર નીચેનામાંથી કઈ સ્વતંિતા આવી શકે ?  

(A) કંપની બનાવવાની સ્વતંિતા 
(B) સંગઠન બનાવવાની સ્વતંિતા 
(C) રાજનૈક્તક સઘં બનાવવાની સ્વતંિતા 
(D) બધા ક્વકલ્પ સાચા છ.ે 

Ans: D 

(471)  કાયદાની નજરમાં સૌ સમાન એ કયા અનુચ્છદેમાં કહેવામાં આવેલ છ ે?  

(A) 27 (B) 14 (C) 18 (D) 25 Ans: B 

(472)  મફત ક્શક્ષણનો અક્ધકાર ( RTE ) કયા વષથમાં લાગુ થયો ?  

(A) 2005 (B) 2009 (C) 2006 (D) 2008 Ans: B 

(473)  રાજ્ય ક્વધાનસભાની ચુટંણી કોણ કરાવે છ ે?  

(A) સંઘ લોકસેવા આયોગ (B) ચુંટણી પંચ (C) રાજ્ય લોકસેવા આયોગ (D) નાણાપંચ Ans: B 

(474)  ભારતીય દંડ સરહતાની ધારા 144 પ્રમાણ ેકેટલા લોકોથી વધારેનું સંગઠન ગૈર કાનુની બની શકે ?  

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

(475)  મુળભુત રીતે અનુચ્છદે 19માં કેટલા અક્ધકારો હતા ?  

(A) સાત (B) પાંચ (C) િણ (D) ચાર Ans: A 

(476)  કેટલી ઉમરના બાળકોન ેમફત ક્શક્ષણ આપવાનું બંધારણમાં કહેવામાં આવ્યંુ છ ે?  

(A) 6 થી 10 વષથ (B) 6 થી 15 વષથ (C) 6 થી 14 વષથ (D) 6 થી 12 વષથ Ans: C 

     

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.           44                                                                                                                             

(477)  યોજનાના કાયથમાં રાજ્યોનો સહયોગ પ્રાપ્ત કરવા માટ ેનીચેનામાંથી કોની સ્થાપના કરવામાં આવી ?  

(A) નાણાપંચ 
(B) UPSC 
(C) રાષ્ટ્ રીય ક્વકાસ પરીષદ (NDC) 
(D) સુચના આયોગ 

Ans: C 

(478)  અનુચ્છદે 19 કેટલા પ્રકારની સ્વતંિતાઓ આપે છ ે?  

(A) પાંચ (B) છ (C) િણ (D) સાત Ans: B 

(479)  ધાક્મથક અક્ધકારોની રક્ષા કયો અનુચ્છદે કરે છ ે?  

(A) 18 (B) 22 (C) 26 (D) 19 Ans: C 

(480)  પહેલા નાણાપંચના અધ્યક્ષ કોણ હતા ?  

(A) કે. સંધ્યાનમ (B) ડો.પી.વી.રાજા મન્નાર (C) વાઈ.વી.રેડ્ડી (D) કે.સી.ક્નયોગી Ans: D 

(481)  માણસોની નૈક્તક અને ભૌક્તક સુરક્ષા માટ ેકોણ આવશ્યક પરરક્સ્થક્તઓ સજ ેછ ે?  

(A) નીક્ત-ક્નદેશ તત્વો (B) મુળભુત અક્ધકારો (C) મુળભુત ફરજો (D) વડાપ્રધાન Ans: B 

(482)  નીચેનામાંથી કોના સભ્યોની સંખ્યા વધારે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રીય ક્વકાસ પરીષદ (B) નાણાપંચ (C) ચુંટણી પંચ (D) સંઘ લોકસેવા આયોગ Ans: A 

(483)  કયો અનુચ્છદે અપરાધ માટ ેદોષ ક્સક્િના સંબંધમાં સરક્ષણ આપે છ ે?  

(A) 25 (B) 18 (C) 29 (D) 20 Ans: D 

(484)  નીચેનામાંથી કયો અક્ધકાર મુળભુત અક્ધકારની સુક્ચમાં નથી.  

(A) સ્વતંિતાનો અક્ધકા 
(B) સંપક્તનો અક્ધકાર 
(C) શોષણની ક્વરુિનો અક્ધકાર 
(D) સમાનતાનો અક્ધકાર 

Ans: B 

(485)  નાણાપંચનુ ંગઠન કોણ કરે છ ે?  

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

(486)  UPSC ના અધ્યક્ષ કેટલા વષથનીં ઉંમર સુધી પોતાના પદ પર રહી શકે છ ે?  

(A) 60 વષથ (B) 63 વષથ (C) 62 વષથ (D) 65 વષથ Ans: D 

(487)  રાષ્ટ્ રીય ક્વકાસ પરીષદની વષથમાં કેટલી બેઠકો થવી જોઈએ ?  

(A) બે (B) ચાર (C) આઠ (D) િણ Ans: A 
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(488)  “પે્રસની સ્વતંિતા” કયા અક્ધકારની અંદર આવે છ ે?  

(A) અક્ભવ્યક્લતની સ્વતંિતાની અંદર 
(B) એકપણની અંદર નરહ 
(C) વ્યવસાયની સ્વતંિતાની અંદર 
(D) શાંક્તપૂવથક સંમેલન કરવાની સ્વતંિતાની અંદર 

Ans: A 

(489)  કયા અનુચ્છદે પ્રમાણે અલગ-અલગ પ્રકારની સ્વતંિતા આપવામાં આવેલી છ ે?  

(A) 20 (B) 16 (C) 25 (D) 19 Ans: D 

(490)  સૌથી પહેલા નાણાપંચનુ ંગઠન કયા વષથ કરવામાં આવ્યંુ હતું ?  

(A) 1948 (B) 1951 (C) 1950 (D) 1947 Ans: B 

(491)  નીચેનામાંથી કઈ ઉપાક્ધ રાજ્ય દ્વારા આપવામાં આવે છ ે?  

(A) મહારાજા (B) રાયબહાદુર (C) રાજબહાદુર (D) બધા ક્વકલ્પ ખોટાં છ.ે Ans: D 

(492)  નાગરરકોના કયા ક્વકાસ માટ ેમુળભુત અક્ધકારો આવશ્યક છ ે?  

(A) નૈક્તક અન ેઅધ્યાક્ત્મક ક્વકાસ 
(B) ભૌક્તક ક્વકાસ 
(C) બૌક્ધક ક્વકાસ 
(D) બધા ક્વકલ્પ સાચા છ.ે 

Ans: D 

(493)  આપણા દેશમાં અનામતનો દર કેટલા ટકાથી વધારે ન હોવો જોઈએ ?  

(A) 50% (B) 70% (C) 65% (D) 45% Ans: A 

(494)  નીચેનામાંથી કોણ વ્યક્લતગત સમ્માન ન ેજાળવી રાખે છ ે?  

(A) મુળભુત ફરજો (B) વડાપ્રધાન (C) મુળભુત અક્ધકારો (D) નીક્ત-ક્નદેશ તત્વો Ans: C 

(495)  સંપક્તના અક્ધકારને કયા અનુચ્છદે પ્રમાણે એક કાનુની અક્ધકાર બનાવી દીધો ?  

(A) 299 (B) 300-ક (C) 307 (D) 305 Ans: B 

(496)  નાણાપંચ તમેનો રીપોટથ કોને આપે છ ે?  

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

(497)  બંધારણમાં પહેલા કેટલા મુળભુત અક્ધકારો હતા ?  

(A) ચાર (B) છ (C) પાંચ (D) સાત Ans: D 

(498)  નીચેનામાંથી કોણ વ્યક્લતગત સ્વતંિતાઓના રક્ષક છ ે?  

(A) મુળભુત ફરજો (B) નીક્ત-ક્નદેશ તત્વો (C) મુળભુત અક્ધકારો (D) વડાપ્રધાન Ans: C 
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(499)  કેન્ર સરકાર, યોજના આયોગ, અને બધા જ રાજ્યોની સરકારની વચ્ચે કોણ સેતુ જવંુે કાયથ કરે છ ે?  

(A) UPSC 
(B) રાષ્ટ્ રીય ક્વકાસ પરીષદ (NDC) 
(C) સુચના આયોગ 
(D) નાણાપંચ 

Ans: B 

(500)  ક્સક્વલ સેવાઓ માટ ેરાષ્ટ્ રપક્ત સાથે કોણ ક્વચાર-ક્વમશથ કરતુ હોય છ ે?  

(A) MPSC (B) UPPSC (C) UPSC (D) GPSC Ans: C 
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