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બાયતીમ ફધંાયણ પ્રશ્નત્ર-1 

1. નીચેના ૈકી કઈ ફાફત બાયતના ફધંાયણના અનચુ્છેદ 110 મજુફ નાણાકીમ  વલધેમક શઠે નાણાકીમ ફાફત 
ફને છે ? 

1. વઘં અથલા યાજ્મનુ ંઅન્લેણ અને હશવાફ  
2. બાયતના શાજય હશવાફન શલાર  

3. બાયત વયકાય દ્વાયા નાણા ંકયજે રેતા કે ફામંધયી આલી. 
4. બાયતના આકસ્મભક પંડભા ંશલાર અથલા ચકૂલણી   

 (A) ભાત્ર 1,2,3,અને 4  (B) ભાત્ર 2,3,અને 4 (C) ભાત્ર 1,3,અને 4 (D) ભાત્ર 1,2,અને 4 

2.વવંદીમ વલળેાવધકાય અને યક્ષણ ફાફતે નીચેના ૈકી ક્ા ંવલધાન વાચા ંછે ? 
 1. ફધંાયણભા ંવવંદના ગશૃની કામયલાશીભા ંબાગ રેલા ભાટે શદદાય વ્મસ્તતને વલળેાવધકાય   
 આલાભા ંઆલે છે.  
 2. વવંદના દયેક ગશૃ વામહૂશક રૂે વલળેાવધકાય બગલે છે.  
 3. વભ્મ દ્વાયા વલળેાવધકાય વ્મસ્તતગતરૂે બગલલાભા ંઆલે છે.  
         4. વવંદના વત્ર દયવભમાન હદલાની અને પજદાયી અને અટકામત વનલાયણના કેવભા ંવભ્મની      

ધયકડ કયલાભા ંઆલળે નશીં    

 (A) ભાત્ર 1,2,3,અને 4  (B) ભાત્ર 2,3,અને 4 (C) ભાત્ર 1,3,અને 4 (D) ભાત્ર 1,2,અને 3 
3. બાયતીમ ફધંાયણના ઘડલા ફાફતે નીચેના ૈકી કમા ંવલધાન વાચા ંછે ? 
 1. કેટરાક યજલાડાઓનુ ંફધંાયણ વબાભા ંપ્રવતવનવધત્લ કયલાભા ંઆવ્યુ ંના શત ુ.ં  
 2. ફધંાયણ વબાની ચ ૂટંણીઓ વીધી શતી, યંત ુભમાયહદત ભતાવધકાય વાથે. 
 3. ફધંાયણ વબા ણ કાભચરાઉ વાવંદ તયીકે કાભ કયતી શતી.  
 4. કેટરીક ફધંાયણીમ જગલાઇઓ 26 જાન્યઆુયી 1950 શરેા અભરભા ંઆલી શતી.  

 (A) ભાત્ર 1,2,3,અને 4  (B) ભાત્ર 2,3,અને 4 (C) ભાત્ર 1,3,અને 4 (D) ભાત્ર 1,2,અને 3 
4. બાયતના ફધંાયણની ાચંભી અનસુચૂચ શઠે કઈણ વલમતાયને ‘ અનસુચૂચત વલમતાય’ તયીકે જાશયે  કયલાના ભાદંડ 

શુ ંછે ? 
 1. આહદલાવી લમતીના પ્રબાલની ભાત્રા  
 2. વલમતાયનુ ંએકજુથે શવુ ંઅને તેનુ ંલાજફી કદ શવુ.ં  
 3. એક લશીલટી એકભ જેભ કે જજલ્ર, બ્રક અથલા તાલકુ ફની ળકે.  
 4. ાડળી વલમતાયની વયખાભણીભા ંવલમતાયનુ ંઆવથિક છાતણુ ં 
 (A) ભાત્ર 1 અને 4  (B) ભાત્ર 2 અને 3 (C) ભાત્ર 1,2,3,અને 4 (D) ભાત્ર 1,2,અને 3 

5. નીચેના ૈકી કમા ંવલધાન વાચા ંછે ? 
 1. બાયતના ફધંાયણના અનચુ્છેદ 31ને 42ભા ંફધંાયણીમ સધુાયા દ્વાયા યદ કયલાભા ંઆવ્મ. 
 2. બાયતના ફધંાયણભા ંવભરકતના અવધકાયને મૂભતૂ યીતે અનચુ્છેદ 19 (I)(f) અને 31 શઠે   
 મૂભતૂ અવધકાય તયીકે ફાશંધેયી આલાભા ંઆલી શતી.  
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 3. અનચુ્છેદ 300-A વભરકતના અવધકાયન ઉલ્રેખ કયે છે.  
 4. 25ભા ફધંાયણીમ સધુાયથી બાયતના ફધંાયણભા ંનલભી અનસુચૂચ દાખર થમેર છે.  

 (A) ભાત્ર 1 અને 4  (B) ભાત્ર 2,3,અને 4 (C) ભાત્ર 3 અને 4 (D) ભાત્ર 2,અને 3 

6. બાયતીમ ફધંાયણ ના અનચુ્છેદ 35A ફાફતે નીચેના ૈકીકયુ/ં ક્ા ંવાચુ/ં વાચા ંછે ? 
 1. યાષ્ટ્રવતના આદેળ દ્વાયા ફધંાયણભા ંતેને ઉભેયલાભા ંઆલે છે.  
 2. આ અનચુ્છેદને અનચુ્છેદ 370 વાથે દાખર કયલાભા ંઆવ્મ શત.  
 3. તે યાજ્મનીવતના ભાગયદળયક વવધધાતં શઠેની એક વલળે જગલાઈ શતી.  
 4. તે ફધંાયણીમ ઉામના અવધકાય રાગત છે.  
 (A) ભાત્ર 1   (B) ભાત્ર 1 અને 2 (C) ભાત્ર 1,3 અને 4  (D) 1,2,3,અને 4  
7.  શાઇકટયના ન્મામધીળ વલે આેર કથન ચકાવી કયુ ંકથન અવત્મ  છે ? 
 1. શાઇકટયના ન્મામાધીળની  વનવવૃત લમ 60 લય છે.  
 2. યાષ્ટ્રવતને જરૂય જણામ ત ફે લયની મદુત લધાયી શડેશક ધયણે લધાયાના કામયકાયી ન્મામાધીળ તયીકે 

વનભણ ૂકં થામ છે.  
 3. કઈણ નીચરી અદારતભા ંઓછાભા ંઓછા 10 લયન ન્માવમક શદ્દ ધાયણ કયેર શલ જઈએ.  
 4. શાઇકટયના ન્મામાધીળની બાયતના કઈણ યાજમભા ંફદરી કયી ળકામ છે.  
 (A) પકત 1  (B) 1,2 અને 3  (C) પકત 3 અને 4  (D)આેર તભાભ 
8.  બાયતભા ંફધંાયણ હદલવ કમાયે ભનાલલાભા ંઆલે છે ? 

 (A) 14 એવપ્રર   (B) 6 હડવેમ્ફય   (C) 26 નલેમ્ફય  (D) 2 ઓતટફય  
9. બાયતીમ વવંલધાનભા કમા આટીકરભા ંકટકટીની ઉદ્દઘણાની જગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 (A) આહટિકર- 357  (B) આહટિકર- 353 (C) આહટિકર- 352  (D) આહટિકર- 351 

10. 1946ભા ંભેર બાયતની વોપ્રથભ વવંલધાનવબાના કામયકાયી અધમક્ષ કણ શતા ? 

 (A)ડૉ. યાજેન્ર પ્રવાદ  (B) ડૉ. વચ્ચ્ચદાનદં વવિંશા (C) ડૉ. એચ.વી. મખુયજી  (D) વી. યાજગારચાયી  
11. બાયતીમ વવંલધાનભા કમા આટીકરભા ંવલોચ્મ ન્મામારમે પ્રવતાહદત કયેર કામદ બાયતના યાજમકે્ષત્રની અંદયના 

તભાભ ન્મામારમને ફધંનકતાય યશળેે’ આ પ્રભાણેની જગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 (A) આહટિકર- 137 (B) આહટિકર- 131 (C) આહટિકર- 141 (D) આહટિકર- 151 
12 .બાયતીમ વવંલધાનભા કમા આટીકરભા ંરકવબાભા ંએગ્ર ઇંહડમન કભના પ્રવતવનવધત્લની વનયસુ્તતની જગલાઈ છે ? 

 (A) આહટિકર- 337 (B) આહટિકર- 331 (C) આહટિકર- 341 (D) આહટિકર- 351 
13.નીચેના ૈકી કઈ બાયતની વવંદની નાણાકીમ મથામી વવભવત નથી ? 

 (A) જાશયે હશવાફ વવભવત (B) લાચણજમ વવભવત (C) અંદાજ વવભવત  (D) જાશયે ઉક્રભ વવભવત  
14.મૂભતૂ અવધકાયના વલચાયની પે્રયણા કમા દેળના ફધંાયણભાથંી રેલાભા ંઆલેર છે ? 

 (A) અભેહયકા   (B) ચિટન   (C) આમરેન્ડ   (D) ફ્ાવં 

15. નલા કયલેયા નાખલા અથલા શમાત કયલેયાભા ંલધાય ઘટાડ કયલા ભાટે જરૂયી પ્રમતાલ વવંદ વાભે ,ઊકલા ભાટે 
કની ભજૂંયી રેલી જરૂયી છે ? 

 (A) વવંદ   (B) ઓહડટય જનયર  (C) યાષ્ટ્રવત   (D) ઉયાષ્ટ્રવત  
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16. બાયતભા ંવલોચ્મ ન્મામારમનુ ંઉદ્દઘાટન કમાયે કયલાભા ંઆવ્યુ ં? 

 (A) 28 જાન્યઆુયી  1950 (B) 31 ઓતટફય 1949  (C) 26 નલેમ્ફય 1949  (D) 14 નલેમ્ફય 1950  
17. નીચે આેર જડકા જડ  

(1) બાયતના એટની જનયર   (a) આહટિકર- 120  
(2) વવંદભા ંલાયલાની બાા   (b) આહટિકર- 151 
(3) ઓહડટ હયટય     (c) આહટિકર- 79 
(4) વવંદની યચના    (d) આહટિકર- 76 

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

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

18. લડાપ્રધાનના વચચલારમનુ ંનાભ લડાપ્રધાન કામાયરમ (PMO) તયીકે ક્ા લડાપ્રધાનના કામયકા દયવભમાન  
    નાભ ફદરલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં? 
 (A) શ્રી જલાશયરાર નશરેૂ (B) શ્રી રારફશાદુય ળાસ્ત્રી(C) શ્રી ભયાયજી દેવાઇ  (D) શ્રીભતી ઇન્ન્દયા ગાધંી  
19. બાયતીમ વવંલધાનભા કમા આહટિકરભા ં‘વઘંની યાજબાા દેલનાગયી ચરવલાી હશન્દી યશળેે’ આ પ્રકાયની  જગલાઈ 

કયલાભા ંઆલી છે ? 

 (A) આહટિકર- 348 (B) આહટિકર- 353 (C) આહટિકર- 352 (D) આહટિકર- 351 

20. બાયતીમ વવંલધાનભા કમા આટીકરભા ં ‘ બાયતના યાષ્ટ્રવત એક જ યશળેે’ એવુ ંકશલેાભા ંઆવ્યુ ંછે  ? 

 (A) આહટિકર- 57  (B) આહટિકર- 53  (C) આહટિકર- 52  (D)આહટિકર- 43 
21. યાજ્મ વલધાનવબાના ચ ૂટંામેરા વભ્મ દ્વાયા યાજ્મ વલધાન હયદના એક ષ્ટ્ઠાળં વભ્મ ચ ૂટંલાભા ંઆલે  છે.  
 (A) 1,2,3,અને 4  (B) ભાત્ર 2,3, અને 4 (C) ભાત્ર 1,2, અને 3  (D) ભાત્ર 1,2 અને 4  
22. યાષ્ટ્રીમ લમતી યજીમટય અંગે નીચેના ૈકી ક્ા ંવલધાન વાચા ંછે ? 
 1. તે નાગહયકતા અવધવનમભ, 1995 શઠે તૈમાય કયલાભા ંઆલેર છે.  
 2. એનીઆય ગશૃ ભતં્રારમ શઠે આલે છે.  
 3. તેભા ંચક્કવ લમતી વલમક વલગત વાભેર છે.    

(A) ભાત્ર 1 અને 3  (B) ભાત્ર 1 અને 2 (C) ભાત્ર 2 અને 3 (D)1,2,અને 3 

23. બાયતના ફધંાયણની કઈ કરભભા ંતભાભ નાગહયકને વાભતંન મૂભતૂ અવધકાય ભળ્મ છે ? 

 (A) 15   (B) 105   (C) 302   (D) 215  
24.  બાયતની ફધંાયણની વબાભા ંયાષ્ટ્રગીત અને યાષ્ટ્રગાનન કમા દેલવે મલીકાય કયલાભા ંઆવ્મ છે ? 

 (A) 22 જુરાઇ 1949  (B) 17 એવપ્રર 1950  (C)24 જાન્યઆુયી 1950 (D) 18 જુરાઇ 1949  
25. બાયતનુ ંફધંાયણ કમા હદલવે ભજૂંય કયલાભા ંઆવ્યુ ં? 

 (A) 14 ભાચય 1949  (B) 26 નલેમ્ફય 1949 (C) 24 જાન્યઆુયી 1949 (D) 22 ભાચય 1949  
26.  બાયતીમ ફધંાયણની કઈ કરભ હશન્દી બાાને દયજ્જ આે છે ? 

 (A) કરભ-243   (B) કરભ- 143   (C) કરભ- 343  (D) એકણ નશીં  
27. બાયતીમ ફધંાયણભા ંભાનુી લેાય અને ફજફયીથી કયલાથી ભજૂયી ઉયના પ્રવતફધં અંગેની જગલાઈ કમા 

અનચુ્છેદભા ંછે ? 
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 (A) અનચુ્છેદ- 13  (B) અનચુ્છેદ-23  (C) અનચુ્છેદ- 33  (D) અનચુ્છેદ- 30  
28. યાજમવબાને કણ વલવજિત કયી ળકે છે ? 

 (A) યાષ્ટ્રવત   (B) ઉયાષ્ટ્રવત   (C)લડાપ્રધાન   (D) એકણ નશીં 
29. જ્માયે શાઇકટયના મખુ્મ ન્મામાધીળન શદ્દ ખારી શમ ત્માયે તેભની પયજ કના દ્વાયા ફજાલલાભા ંઆલે છે ? 

 (A) લહયષ્ટ્ઠતભ ઉરબ્ધ ન્મામાધીળ  
 (B) કટયના ફીજા ન્મામાધીળભાથંી યાષ્ટ્રવત વનભણ ૂકં કયે તે 
 (C) યાજ્મના યાજ્માર વાથે યાભળય કમાય ફાદ કટયના ફીજા ન્મામાધીળભાથંી યાષ્ટ્રવત વનભણ ૂકં કાટે તે 
 (D) ભતં્રીભડંના યાભળય ફાદ લહયષ્ટ્ઠતભ ઉરબ્ધ ન્મામાધીળ  

30. બાયતભા ંમલતતં્ર, મકુત અને ન્મામી ચ ૂટંણીઓના આમજન ભાટે ચ ૂટંણીચંની જગલાઈ ફધંાયનની કઈ કરભભા ં
કયલાભા ંઆલી છે ? 

 (A) કરભ- 324  (B) કરભ- 234   (C) કરભ – 370   (D) કરભ- 370  
31. બાયતીમ ફધંાયણની કઈ કરભભા ંવભાન વવવલર કડાની લાત કયલાભા ંઆલી છે ? 

 (A) કરભ- 34   (B) કરભ- 38   (C) કરભ- 48   (D) કરભ- 44 

32. ફધંાયણની મૂભતૂ પયજ કઈ વવભવતની બરાભણને આધાયે જડલાભા ંઆલી છે ? 

 (A) જાશયે હશવાફ વવભવત  (B) મલણયવવિંશ વવભવત  (C) લૈકંુઠ ભશતેા વવભવત  (D) તાયકંુડે વવભવત  
33. બાયતીમ ફધંાયણ દ્વાયા યાષ્ટ્રધલજની હડઝાઈન કમાયે મલીકાયલાભા ંઆલી ? 

 (A) 22 જુરાઇ 1647 (B) 26 નલેમ્ફય 1949  (C) 24 જાન્યઆુયી 1949 (D) 22 ભાચય 1949 

34. બાયતના યાષ્ટ્રીમ ચંાગંભા ંછેલ્ર ભહશન કમ છે ? 

 (A)કાયતક   (B)પાગણ  (C)આવ   (D)અાઢ  
35. બાયતીમ ફધંાયણન કમ અનચુ્છેદ પે્રવની મલતતં્રતા વફંવંધત છે ? 

 (A) અનચુ્છેદ- 16  (B) અનચુ્છેદ-17   (C) અનચુ્છેદ-18   (D) અનચુ્છેદ-19 

36. બાયતીમ ફધંાયણ વબાની પ્રથભ ફેઠક ક્ાયે મજાઇ શતી ? 

 (A) 1 હડવેમ્ફય 1949  (B) 9 હડવેમ્ફય 1949 (C) 25 હડવેમ્ફય 1949  (D) 19 હડવેમ્ફય 1949  
37. ફધંાયણ વબાની  પ્રારૂ (ડ્રાફ્ટ) વવભવતના અધમક્ષ કણ શતા ? 

 (A) ડૉ. ફી.આય. આંફેડકય(B) ડૉ, યાજેન્રપ્રવાદ  (C) જે.ફી. કૃરાણી (D) વયદાય ટેર  
38. ફધંાયણ વબાના મથામી અધમક્ષ તયીકે કની વનયસુ્તત કયલાભા ંઆલી શતી ? 

 (A)ડૉ. ફી.આય. આંફેડકય(B)ડૉ, યાજેન્રપ્રવાદ  (C)જે.ફી. કૃરાણી (D)વયદાય ટેર  
39. ચિહટળ વવંદ દ્વાયા કમાયે બાયતીમ મલતતં્રતા કામદાન પ્રમતાલ ાવ કયલાભા ંઆવ્મ શત ? 

 (A) 22 જુરાઇ 1947  (B) 15 ઓગમટ 1947  (C) 24 જાન્યઆુયી 1950 (D) 4 જુરાઇ 1947 

40. બાયતીમ ફધંાયણના કમા અનચુ્છેદ પ્રભાણે કઈણ વ્મસ્તત કઈણ ધભય ાી ળકે છે અને તેન પ્રચાય-પ્રવાય કયી 
ળકે છે ? 

 (A) અનચુ્છેદ- 20  (B) અનચુ્છેદ-25  (C) અનચુ્છેદ-35  (D) અનચુ્છેદ-19 
41.ચિહટળ વવંદ દ્વાયા કમાયે બાયતીમ મલતતં્રતા કામદાન પ્રમતાલને મલીકૃવત આલાભા ંઆલી  ? 

 (A) 22 જુરાઇ 1947  (B) 15 ઓગમટ 1947  (C)18 જુરાઇ 1949 (D) 4 જુરાઇ 1947 
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42.ફધંાયણવબાની યચનાની વોપ્રથભ ભાગણી કમાયે  કોંગે્રવ કાયફાયી દ્વાયા કયલાભા ંઆલી શતી ? 

 (A) 1930   (B)1934   (C) 1940   (D) 1942  
43. ફધંાયણ વનભાયણભા ંકેટર વભમ થમ શત ? 

 (A) 2 લય, 11 ભાવ અને 18 હદલવ (B) 2 લય, 10 ભાવ અને 28 હદલવ  
 (C) 1 લય, 11 ભાવ અને 18 હદલવ  (D) 2 લય,6 ભાવ અને 18 હદલવ  
44. બાયતનુ ંયાષ્ટ્રીમ વલયાવત પ્રાણી કયુ ંછે ? 

 (A) લાઘ   (B) વવિંશ    (C) શાથી   (D) ગામ  

45. યાજ્મવબાના વભ્મની ચ ૂટંણી પ્રહક્રમા કમા દેળના ફધંાયણભાથંી રેલાભા ંઆલેર છે ? 

 (A) અભેહયકા   (B) દચક્ષણ આહફ્કા (C) આમરેન્ડ   (D) ફ્ાવં 

46. યાજ્મના નીવતવનદેળન વવદ્ાતં ફધંાયણના કમા બાગભા ંછે ? 

 (A) પ્રથભ   (B) ફીજા   (C) ત્રીજા   (D) ચથા  
47. બાયતીમ ફધંાયણભા ંકામદા ક્ા અનચુ્છેદભા ંદયેક નાગહયકને વભાનતા અને કામદાનુ ંવભાન યક્ષણ આલાની 

જગલાઈ છે ? 

 (A) અનચુ્છેદ- 12  (B) અનચુ્છેદ- 13  (C) અનચુ્છેદ- 14  (D) અનચુ્છેદ- 15 
48. બાયતના પ્રથભ દચરત યાષ્ટ્રવત કણ શતા ? 

 (A) આય. લેંકટયાભન  (B) ળકંયદમાર ળભાય  (C) યાભનાથ કવલિંદ (D) કે.આય. નાયામણ  
49. બાયતીમ ફધંાયણન અનચુ્છેદ-280 નાણાચંની જગલાઈ કયે જે .....છે.  
 (A) મલામત્ત વમંથા  (B) ન્માવમક વમંથા  (C) અધય-ન્માવમક વમંથા (D) એક ણ નશીં  
50. બાયતીમ ફધંાયણભા ંકમા અનચુ્છેદભા ં ગ્રાભ ચંામતની યચના અને અવધકાયની જગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે? 

 (A) અનચુ્છેદ- 30  (B) અનચુ્છેદ- 35  (C) અનચુ્છેદ- 40  (D) અનચુ્છેદ- 55 
51. બાયતના ફધંાયણના કમા અનચુ્છેદ અન્લમે વયકાયી અવધકાયીને નકાયી ફાફતભા ંયક્ષણ અામેરી છે ? 
 (A) અનચુ્છેદ- 330 (B) અનચુ્છેદ- 235 (C) અનચુ્છેદ- 310 (D) અનચુ્છેદ- 311 
52. ફધંાયણની ળરૂઆતભા ંકેટરા અનચુ્છેદ અને હયવળષ્ટ્ટ શતા ? 

 (A) 385 અનચુ્છેદ અને 8 હયવળષ્ટ્ટ  (B) 395 અનચુ્છેદ અને 8 હયવળષ્ટ્ટ 
 (C) 498 અનચુ્છેદ અને 12 હયવળષ્ટ્ટ (D) 295 અનચુ્છેદ અને 10 હયવળષ્ટ્ટ 
53. કેન્ન્રમ તકેદાયી આમગની યચના કની બરાભણથી થઈ શતી ? 

(A) રકરેખા વવભવત  (B) વથંાનભ વવભવત (C) ચંામત વવભવત  (D) કેન્ન્રમ વવભવત  
54.  બાયતીમ ફધંાયણ વલે નીચેના ૈકી કમા ંવલધાન વત્મ  છે ? 
 1. યાજ્મવબાના વભ્મન કામયકાર વવંલધાન દ્વાયા વનવિત કયલાભા ંઆલે છે.  
 2. વળક્ષાન વલમ વભલતી સચૂચભા ંઆલે છે.  
 3. બાાના આધાયે યાજમના ગઠન શતે ુયાજ્મ નુગયઠન આમગની મથાના ઇ,વ, 1956ભા ંકયલાભા ંઆલી 
 શતી.  
 (A) પકત 1  (B) પકત 2 અને 3  (C) પકત 2   (D) પકત  1,2,અને 3 
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55. નીચે આેર જડકા જડ  
(1) બાયતના યાષ્ટ્રવત   (a) સચૂનાની ગનીમતા  
(2) વલોચ્મ ન્મામારમના જજ (b) કતયવ્મનુ ંવનષ્ટ્ઠાલૂયક વનલયશન  
(3) વવંદ વભ્મ    (c) બાયતના વવંલધાન પ્રત્મે શ્રદ્ા અને વનષ્ટ્ઠા યાખલી  
(4) વઘંના ભતં્રી    (d) વવંલધાન અને કામદાની ભમાયદા જાલી યાખલી.  
(A)  1 – c 2 – d, 3 – b, 4 – a  (B) 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d 

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

56. પ્રજાવત્તાક ળાવન વ્મલમથા , આમખુભા ંમલતતં્રતા, વભાનતા અને ફધંતુ્લની વલબાલના કમા દેળના ફધંાયણભાથંી 
રેલાભા ંઆલેર છે ? 

 (A) અભેહયકા   (B) ચિટન   (C) આમરેન્ડ   (D) ફ્ાવં 

57.બાયતીમ ફધંાયણ વલે નીચેના ૈકી કમા ંવલધાન વત્મ  છે ? 
 1. અનચુ્છેદ-23 દ્વાયા ભાનલ લેાય તથા જફયદમતીથી શ્રભ કયાલલ વનેધ છે.  
 2. અનચુ્છેદ-29 દ્વાયા અલ્વખં્મક લગોના હશતનુ ંવયંક્ષણ કયલાની જલાફદાયી છે.  
 (A)પકત 1  (B)પકત 1 અને 2 (C)પકત 2  (D) એક ણ નશીં 
58. ફધંાયણવબાની મખુ્મ વવભવત અને તેના અધમક્ષ અંગે  વલળે જડકા ગઠલ.   

  વવભવતનુ ંનાભ     અધમક્ષ  

 (1) ગશૃ વવભવત    (a) ટ્ટાચબ વીતાયાભૈમા  

 (2) રઘભુતી ેટા વવભવત   (b) એચ.વી. મખુયજી  

 (3) પ્રાવંતમ ફધંાયણ વવભવત  (c) વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર  

 (4) વઘંીમ ફધંાયણ વવભવત  (d) જલશાયરાર નશરેૂ  

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

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

59. બાયતનુ ંફધંાયણ કેટરા બાગભા ંવલબાજજત છે ? 

 (A) 20 બાગભા ં  (B) 21 બાગભા ં  (C) 22 બાગભા ં  (D) 23 બાગભા ં 
60. યાજ્મવબાના ½ વભ્મ કેટરા લે વનવતૃ થામ છે ? 

 (A) 2   (B) 4   (C) 5   (D) 6 

61. રકવબાના અધમક્ષને શદ્દાના ળદ્ કણ રેલડાલે છે ? 

 (A) પ્રટેભ મીકય  (B) રકવબાના ભશાવચચલ (C) યાષ્ટ્રવત  (D) શદ્દાના વગદં રેલાના શતા નથી 
62.યાષ્ટ્રવત વાભે ભશાચબમગ -  

 (A) વવંદના કઈણ ગશૃભા ંઆયંબ કયલાભા ંઆલે છે. 
 (B) પ્રથભ યાજમવબાભા ંઆયંબ કયલાભા ંઆલે છે. 
 (C) પ્રથભ રકવબાભા ંઆયંબ કયલાભા ંઆલે છે. 
 (D) વવંદની વયંકુત ફેઠકભા ંઆયંબ કયલાભા ંઆલે છે.  
63. બાયતના ફધંાયણભા ં“ આમખુ”ન ખ્માર કમા દેળના ફધંાયણથી પ્રબાવલત છે ? 
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 (A) અભેહયકા   (B) દચક્ષણ આહફ્કા  (C) આમરેન્ડ   (D) ફ્ાવં 

64. યાજ્મવબાભા ંદયેક યાજ્મને ફેઠક-  
 (A) તે યાજ્મની રક કે્ષત્રપના આધયે પાલામ છે/  
 (B) તેભની વલધાનવબાના વભ્મ પ્રભાણે પાલામ છે.  
 (C) તે યાજમની લમતીના પ્રભાણે પાલામ છે. 
 (D) તે યાજ્મની રકવબાના વભ્મ પ્રભાણે પાલામ છે.  
65. બાયતના યાષ્ટ્રવત ફાફતે શુ ંવાચુ ંનથી ? 

 (A) વઘં રક આમગનુ ંગઠન કયલાન અવધકાય છે.  
 (B) બાાઓ વલમકચં વનભલાન અવધકાય છે.  
 (C) વ્મસ્તતગત યીતે તાના કઈણ પ્રધાનને ફયતયપ કયલાન અવધકાય છે. 
 (D) કઈણ યાજ્મના મખુ્મભતં્રીને દૂય કયલાન અવધકાય છે. 
66. જ યાજ્મવબાના અધમક્ષ કામયકાયી યાષ્ટ્રવત ફને ત તેભની અધમક્ષ તયીકેની જલાફદાયી કણ વનબાલે છે ? 

 (A) નામફ અધમક્ષ  (B) તેઓ અધમક્ષ તયીકે ચાલ ુયશ ેછે. 
 (C) નલા ચ ૂટંામેરા અધમક્ષ  (D) અધમક્ષ દ્વાયા વનયતુત યાજ્મવબાના વદમમ  
67. ફધંાયણભા ંશારભા ંકેટરા હયવળષ્ટ્ટ છે ? 

 (A) 8    (B) 10    (C)12    (D) 9  
68. બાયતીમ ફધંાયણની ડ્રાન્ફ્ટિંગ કવભટીભા ંડી.ી. ખૈતાનનુ ંઅલવાન થતા ંકની વનયસુ્તત કયલાભા ંઆલી શતી ? 

 (A) ફી.એર. વભતય  (B) એન. ભાધલયામ  (C) ટી.ટી.હક્રશ્ભાચામય  (D) કે.એભ. મનુળી  
69. યાજ્મનીવતના ભાગયદળયક વવદ્ાતં અને તેને વફંવંધત અનચુ્છેદ  વલળે જડકા ગઠલ.   

  જગલાઈ     અનચુ્છેદ  

 (1) ખેતી અને શુારનની વ્મલમથા   (a) અનચુ્છેદ – 50  

 (2) કાયફાયીથી ન્મામતતં્રનુ ંવલબાજન   (b) અનચુ્છેદ – 48/A 

 (3) આંતયયાષ્ટ્રીમ ળાવંત અને વરાભતીને ઉતેજન  (c) અનચુ્છેદ – 48 

 (4) માયલયણની જાલણી    (d) અનચુ્છેદ – 51 

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

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

70. બાયતના ફધંાયણનુ ંમલરૂ કયુ ંછે ? 

 (A) ભાત્ર એકતતં્રી   (B) ભાત્ર પ્રમખુતતં્રી   

 (C) વભલામતતં્રી શલા છતા ંએકતતં્રી (D) ભાત્ર વભલામતતં્રી  
71. ફધંાયણને ‘ વભજલાની ચાલી’ કને કશલેાભા આલે છે ? 

 (A) આમખુને   (B) યાજ્મના ભાગયદળયક વવદ્ાતંને  
 (C) મૂભતૂ પયજને  (D) મૂભતૂ અવધકાયને  
72. નીચેના ૈકી ફધંાયણના કમા સધુાયાથી વોપ્રથભ લખત યાષ્ટ્રવત ભાટે કેન્ન્રમ ભતં્રીભડંની વરાશ અનવુાય ગરા ં

રેલાનુ ંપયજજમાત ફન્યુ ં? 
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(A) 24 ભ સધુાય  (B) 44 ભ સધુાય  (C) 42 ભ સધુાય  (D) 54 ભ સધુાય  
73. બાયતીમ ફધંાયણ વલે નીચેના ૈકી કમા ંવલધાન વત્મ  છે ? 
 1. વવંલધાનના અનચુ્છેદ 24ભા ંઉફધં છે કે , 14 લયથી ઓછી લના ફાકને કાયખાનાભા ંકાભ કયલા ભાટે 

યાખી ળકામ નશીં.  
 2. અનચુ્છેદ-45ભા ંઆયંચબક વળશતુ્લ દેખયેખ તથા 6 લયથી ઓછી લમના ફાકને વન:શલુ્ક  અવનલામય વળક્ષાન 

પ્રફધં છે.  
 (A) પકત 1  (B) પકત 1 અને 2 (C) પકત 2  (D) એક ણ નશીં 
74. વવંદની જાશયે હશવાફ વવભવત કેટરા વભ્મની ફનેરી શમ  છે ? 

 (A) 7    (B) 12    (C) 15    (D) 30  
75. બાયતીમ ફધંાયણ મજુફ રીવ ખાત ુ ંએ - 
 (A) ચંામતી માહદન વલમ છે.  
 (B) કેન્ર માદીન વલમ છે.  
 (C) યાજ્મ માદીન વલમ છે. 
 (D) વભલતી માદીન વલમ છે.  
76. ગજુયાતભા ંચંામતી યાજની ળરૂઆત કમાયથી થઈ છે ? 

 (A) 2 ઓતટફય 1959  (B) 1 ભે 1960   (C) 1 એવપ્રર 1963 (D) 2 ઓતટફય 1969  
77. 42ભા ંફધંાયણીમ સધુાયા દ્વાયા આમખુભા ંકમા ળબ્દ ઉભેયલાભા ંઆવ્મા છે ? 

 (A) ચફનવભાજલાદી, ચફનવાપં્રદાવમક, યાષ્ટ્રીમ એતતા  
 (B) વભાજલાદી, ચફનવાપં્રદાવમક, યાષ્ટ્રીમ એતતા 
 (C) વભાજલાદી, ચફનવાપં્રદાવમક, અખહંડતતા  
 (D) એકણ નશીં  

78. નીચે આેર ચંામતી યાજની વવભવત અને લય વલળે મગ્મ જડકા જડ  
 વવભવતનુ ંનાભ    લય  
(1) અળક ભશતેા વવભવત   (a) 1972  
(2) ફલતંયયામ વવભવત  (b) 1957 
(3) ઝીણાબાઈ દયજી વવભવત  (c) 1977 
(4) એર.એભ. વઘંલી વવભવત  (d) 1986  
(A)  1 – c 2 – d, 3 – b, 4 – a  (B) 1 – c, 2 – b 3 – a, 4 – d 

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

79. બાયતભા ંરડય હયનને ‘ મથાવનક મલયાજના  વતા’ તયીકે કણ ઓખામ છે ? 

 (A) રડય લેરેમરી  (B) રડય હયન  (C) રડય ભાઉન્ટ ફેટન  (D) રડય કઝયન 

80. ફધંાયણભા ંનીવત વનદેળક તત્લ કમા દેળના ફધંાયણભાથંી રેલાભા ંઆવ્મા છે ? 

 (A) અભેહયકા   (B) દચક્ષણ આહફ્કા (C) આમરેન્ડ  (D) ફ્ાવં 
81. ચ ૂટંણી ચંની મથાના કઈ કરાભ શઠે થઈ છે ? 
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 (A) કરભ- 320   (B) કરભ-324   (C) કરભ- 322   (D) કરભ-323  
82. ફધંાયણભા ંવયંકુત માદી કમા દેળના ફધંાયણભાથંી રેલાભા ંઆવ્મા છે ? 

 (A) અભેહયકા   (B) દચક્ષણ આહફ્કા (C) આમરેન્ડ   (D) ઓમરેચરમા 
83. બાયતીમ ફધંાયણભા ંકમા અનચુ્છેદભા ં માયલયણનુ ંજતન અને યક્ષણ તેભજ જગંર અને લન્મજીલની વરાભતીનુ ં
યક્ષણ કયલાની  જગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે? 

 (A) અનચુ્છેદ- 45 (B) અનચુ્છેદ- 43/A (C) અનચુ્છેદ- 46 (D) અનચુ્છેદ- 48/A 
84. દેળભા ંવલયપ્રથભ 1959ભા ંચંામતીયાજની મથાના કમા યાજમભા ંથઈ શતી ? 

 (A) ગજુયાત   (B) ભશાયાષ્ટ્ર   (C) યાજમથાન  (D) ઉત્તયપ્રદેળ  
85. ફધંાયણભા ંકમા અનચુ્છેદ અન્લમે ચ ૂટંણીચંની યચના કયલાની જગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 (A) અનચુ્છેદ 320  (B) અનચુ્છેદ 321  (C) અનચુ્છેદ 322  (D) અનચુ્છેદ 324 

86. ફધંાયણભા ંસધુાયા કયલાની જગલાઈ કમા અનચુ્છેદભા ંકયલાભા ંઆલી છે ? 

 (A) અનચુ્છેદ- 345 (B) અનચુ્છેદ- 368 (C) અનચુ્છેદ- 386 (D) અનચુ્છેદ - 410 
87. નીચે આેર ફધંાયણભા ંચંામત વલેની  અનચુ્છેદભા ંજગલાઈ  વલળે મગ્મ જડકા જડ  

 અનચુ્છેદ    જગલાઈ  
(1) અનચુ્છેદ 243/A  (a) ગ્રાભવબાની યચના  
(2) અનચુ્છેદ 243/E  (b) ચંામતની મદુત  
(3) અનચુ્છેદ 243/K  (c) ચંામતની ચ ૂટંણી વફંવંધત  
(4) અનચુ્છેદ 243/B  (d) ચંામતની યચના  
(A)  1 – c 2 – d, 3 – b, 4 – a  (B) 1 – c, 2 – b 3 – a, 4 – d 

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

88. બાયતીમ ફધંાયણભા ંકમા અનચુ્છેદભા ંકઈ યાજમ ફધંાયણીમ   જગલાઇઓનુ ંારન ન કયે ત યાષ્ટ્રવત ળાવન 
રાદલાની જગલાઈ છે ? 

 (A) અનચુ્છેદ- 356 (B) અનચુ્છેદ- 366 (C) અનચુ્છેદ- 370 (D) અનચુ્છેદ – 498 

89. દેળભા ંવોપ્રથભ કમા યાજમભા ંયાષ્ટ્રવત ળાવન રાગ ુકયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં? 

 (A) ઉત્તયપ્રદેળ   (B) જંાફ   (C) ભશાયાષ્ટ્ર   (D) ભધમપ્રદેળ  
90. યાષ્ટ્રવત  કઈ કરભ મજુફ દેળના કઈણ યાજમભા ંયાષ્ટ્રવત ળાવન રાદી ળકે છે ? 

 (A) કરભ- 354   (B) કરભ- 355   (C) કરભ-356  (D) કરભ-357  
91. બાયતના પ્રથભ નાગહયક વલળે નીચે આેર મગ્મ જડકા જડ   

(1) પ્રથભ યાષ્ટ્રવત    (a) એભ.વી. વેતરલાડ 
(2) પ્રથભ નાણાચં અધમક્ષ  (b) એભ.એ. ભાલરકંય 
(3) રકવબાના નામફ અધમક્ષ  (c) કે.વી. વનમગી  
(4) એટની જનયર   (d) ડૉ. યાજેન્્પ્રવાદ  

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

 (C)  1 – c, 2 – a, 3 – d, 4 – b  (D) 1 – a, 2 –b, 3 – c, 4 – d 
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92. વાભાજજક ન્મામ વવભવતની મથાના કયલાની બરાભણ કઈ વવભવતએ કયી શતી ? 

 (A) અળક ભશતેા વવભવત (B) ઝીણાબાઈ દયજી વવભવત(C) એર.એભ. વઘંલી વવભવત(D) ફલતંયયામ વવભવત 

93. કઈ વવભવતની બરાભણને આધાયે દેળના અનસુચૂચત વલમતાય ભાટે ચંામતની વલવળષ્ટ્ટ જગલાઈ કયત કામદ 
થમ? 

 (A) એવ. ભહૂયમા વવભવત (B) ભલ્શત્રા વવભવત (C) જી.લી.કે.યાલ વવભવત (D) લી.એન. ગાડચગર વવભવત 

94. કઈ વવભવત દ્વાયા  દેળભા ંવલયપ્રથભ એક વાથે ચ ૂટંણીની બરાભણ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 (A) જી.લી.કે.યાલ વવભવત (B) શ્માભરાર વવભવત (C) નાચચમાપ્ન વવભવત (D) લી.એન. ગાડચગર વવભવત 

95. બાયતભા ંવોપ્રથભ ભશાનગયાચરકાની મથાના ક્ા ંથઈ શતી ? 

 (A) મુફંઇ   (B) ભરાવ   (C) કરકાતા   (D) અભદાલાદ  
96. બાયતના ફધંાયણની કઈ કરભભા ંકેગ વલે જગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 (A) કરભ- 148 થી 151  (B) કરભ- 150 થી 155  (C) કરભ- 140 થી 148  (D) કરભ – 135 થી 140  

97.બાયતના પ્રથભ ભતં્રીભડં  વલળે નીચે આેર મગ્મ જડકા જડ   

     ભતં્રારમ     પ્રથભ ભતં્રી  
(1) યક્ષા ભતં્રારમ   (a) યાજકુભાયી અમતૃકોય  
(2) કામદા ભતં્રારમ   (b) વયદાય ફરદેલવવિંશ  
(3) ગશૃ ભતં્રારમ   (c) ડૉ. ફી.આય.આંફેડકય  
(4) આયગ્મ ભતં્રારમ   (d) વયદાય લલ્રબબાઇ ટેર  

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

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

98. યાજમવબાભા ંવનભામેર પ્રથભ ભહશરા અચબનેત્રી કણ શતા ? 

 (A) ળફાના આઝભી  (B) શભેાભાચરની  (C) નયચગવ  (D) જમા ફચ્ચન  
99.વવંલધાનની ક્ા અનચુ્છેદ અંતગયત વવંદને નલા યાજ્મના વનભાયણ ભાટે વત્તા આી છે ? 

 (A)અનચુ્છેદ-3  (B)અનચુ્છેદ-5   (C)અનચુ્છેદ-7   (D)અનચુ્છેદ-10  

100. બાયતીમ ચ ૂટંણીચંભા ંવલવલધ કે્ષત્ર સધુાયા ભાટે  ગઠન કયલાભા ંઆલેર વવભવતઓ વલળે મગ્મ જડકા જડ  

 વવભવતનુ ંનાભ         બરાભણ  

(1) શ્માભરાર વવભવત (1981)  (a) વનલાયચનભા ંસધુાયણા ભાટે 
(2) ઇન્રજીત વવભવત (1998)  (b) EVMના ઉમગની બરાભણ 
(3) હદનેળ ગમલાભી વવભવત (1990) (c) ભતદાયને ઓખકાડય આલાની બરાભણ 
(4) તાયકુન્ડે વવભવત (1974)  (d) ચ ૂટંણી ખચય ભાટે જાશયે બડં અંગેની બરાભણ  
(A)  1 – c, 2 – d, 3 – b, 4 – a  (B) 1 – d, 2 – c 3 – b, 4 – a 

 (C)  1 – c, 2 – a, 3 – d, 4 – b  (D) 1 – b, 2 – c, 3 – d, 4 – a 
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જલાફ 
 

Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A Q A 

1  B 11  C 21  B 31  D 41  C 51 D  61 D  71  A 81  B 91  B 

2  D 12  B 22  B 32  B 42  B 52  B 62  A 72  C 82  D 92  B 

3  C 13  B 23  A 33  A 43  A 53  B 63  C 73  B 83  D 93  A 

4  B 14  A 24  C 34  B 44  C 54  D 64  C 74  B 84  C 94  C 

5  C 15  C 25  B 35  D 45  B 55  A 65  D 75  C 85  D 95  B 

6  B 16  A 26  C 36  B 46  D 56  D 66  C 76  C 86  B 96  A 

7  A 17  A 27  B 37  A 47  C 57  C 67  C 77  C 87  D 97  D 

8  C 18  B 28  D 38  B 48  D 58  C 68  D 78  B 88  A 98  C 

9  C 19  A 29  B 39  D 49  C 59  C 69  B 79  B 89  B 99  A 

10  B  20  D 30  A 40  B 50  C 60  A 70  C 80  C 90  C 100  A 

 


