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Instructions: 
1.  Attempt all the questions. 
2.  Make suitable assumptions wherever necessary. 
3.  Draw diagrams wherever necessary. 
4.  Figure to the right side indicates marks.  
5.  Do not write anything in question paper. 

 

પ્રશ્ન.૧ વકૈલ્પિક પ્રશ્નોના જવાબ આિો. 
૧ ઉિરાષ્ટ્િલ્િ ને રાષ્ટ્િલ્િન ું રાજીનામ ું મળે ત્યારે િેમણે િરિ જ કોને જાણ કરવી જોઈએ ? 

 અ. ઉિરોક્િ એક િણ નલ્િ                           ક. રાજ્યસભાના અધ્યક્ષને 
 બ. લ્વધાનસભાના અધ્યક્ષને                       ડ. લોકસભાના અધ્યક્ષને   
૨ સુંઘની _______સત્તા રાષ્ટ્િલ્િમાું સ્થાલ્િિ થશે. 
 અ. રાજ ધારી                                          ક. કારોબારી 
 બ. ન્યાયને લગિી                                    ડ. ઉિરોક્િ એક િણ નલ્િ                           
૩ વેિાર વાલ્ણજયના સ્વાિુંત્ર્ય િર લ્નયત્રણ મ કિો ખરડો િસાર કરવાની ________ને સત્તા છે. 
 અ. રાષ્ટ્િલ્િ    ક. લોકસભા 
 બ. રાજ્યસભા ડ. ઉિરાષ્ટ્િલ્િ 

૪ સુંસદ મોફૂક રાખવાનો િ કમ કરિા િિેલા જો વટિ કમ પ્રલ્સદ્ધ કરાયો િોય િો િે ______છે. 

 અ. સાથથક ક. વ્યથથ   
 બ. યોગ્ય   ડ. ઉિરોક્િ એક િણ નલ્િ                           
૫ રાષ્ટ્િલ્િએ સત્તાઓનો અમલ અને ફરજો બજાવિા િેમણે કરેલ કૃત્ય માટે 

અદાલિને_______બનશે નલ્િ. 
 અ. જવાબદાર ક. લ્બન જવાબદાર 
 બ. કિેવા યોગ્ય ડ. ઉિરોક્િ એક િણ નલ્િ                           
૬ ભારિમાું વડી અદાલિની સ્થાિના સોપ્રથમ ક્યારે થયેલ ?  

 અ. ૧૯૪૦ ક. ૧૯૬૨ 

 બ. ૧૯૬૦ ડ. ૧૮૬૨ 

૭ ઉિરાષ્ટ્િલ્િ અન રછેદ ૬૫ મ જબ રાષ્ટ્િલ્િ િરીકેની ફરજો બજાવે ત્યારે િેઓ _____ના અધ્યક્ષ 
િરીકેની ફરજો બજાવી શકે નલ્િ.  

 અ. િોિાના િક્ષ  ક. લોકસભા  
 બ. રાજ્યસભા  ડ. ઉિરોક્િ એક િણ નલ્િ                           
૮ મુંત્રીમુંડળ લોકસભાને _____રીિે જવાબદાર રિેશે. 
 અ. ઉિરોક્િ એક િણ નલ્િ                          ક. વ્યલ્ક્િગિ  
 બ. સામ લ્િક અને વ્યલ્ક્િગિ  ડ. સામ લ્િક 
૯ રાજ્યસભાના સભ્યો લોકો દ્વારા _____ચ ુંટાિા નથી. 
 અ. િરોક્ષ  ક. સીધા  
 બ. પ્રત્યક્ષ કે િરોક્ષ ડ. ઉિરોક્િ એક િણ નલ્િ                           
૧૦ લોકસભાના ક લ સભ્યોની  સુંખ્યા______છે. 
 અ. ૫૫૨ ક. ૫૦૦ 

 બ. ૫૨૪ ડ. ૫૩૦ 
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૧૧ લોકસભાના ઉિાધ્યક્ષ_____સુંબોધન કરી િોિાના િોદાન ું રાજીનામ ું આિી શકે. 
 અ. ઉિરોક્િ એક િણ નલ્િ                          ક. વડાપ્રધાન  
 બ. રાજ્યિાલ  ડ. અધ્યક્ષ  
૧૨ રાજ્યિાલ લોકો દ્વારા ચ ુંટાયેલ પ્રલ્િલ્નલ્ધ છે કે નલ્િ ? 

 અ. ના નથી   ક. િા છે. 
 બ. ક્યારેક િોય છે. ડ. ઉિરોક્િ એક િણ નલ્િ 

૧૩ સુંસદ સભ્યોને અન રછેદ ૧૯૪ થી સ્િષ્ટ રીિે કેટલા લ્વશેષાલ્ધકાર આપ્યા છે. 
 અ. ૫ ક. ૩  
 બ. ૬  ડ. ૨  
૧૪ અન રછેદ ૧૦૫ થી દરેક સુંસદ સભ્યને વાણીનો અલ્ધકાર છે આ લ્વધાન _____છે. 
 અ. અસત્ય  ક. સત્ય  
 બ. અુંશિ: સત્ય  ડ. અુંશિ: અસત્ય 

૧૫ અન રછેદ ૧૦૫ મ જબ સુંસદ સભ્ય લાુંચ લઈને મિ આિિો િોય િો િણ િેમની સામે ફોજદારી 
કાયથવાિી કરી શકાિી નથી આ લ્વધાન_____છે. 

 અ. સત્ય ક. અસત્ય 

 બ. અુંશિ: અસત્ય ડ. અુંશિ: સત્ય 

૧૬ વાર્ષથક અુંદાજિત્ર રજ  થયા બાદ િેના િર મિદાનનો અલ્ધકાર ફક્િ____ને છે. 
 અ. ઉિરોક્િ એક િણ નલ્િ ક. રાજ્યસભા  
 બ. લ્વધાનસભા  ડ. લોકસભા  
૧૭ અન રછેદ ૧૧૩ મ જબ ____ની ભલામણ લ્સવાય કોઈિણ અન દાન માટેની માુંગણી રજૂ કરી 

શકાિી નથી. 
 અ. રાષ્ટ્િલ્િ  ક. રાજ્યિાલ  
 બ. વડાપ્રધાન  ડ. ઉિરોક્િ એક િણ નલ્િ 

૧૮ _____બુંધારણના સુંરક્ષક અને વાલી િરીકેન ું કાયથ કરે છે. 
 અ. ઉિરોક્િ એક િણ નલ્િ ક. વિીવટીિુંત્ર  
 બ. કારોબારીિુંત્ર ડ. ન્યાયિુંત્ર 

૧૯ કાયદાન ું સમાન રક્ષણનો ખ્યાલ ____બુંધારણમાુંથી લેવાયો છે. 
 અ. રલ્શયાના  ક. ભારિીય  
 બ. અમેરીકન ડ. આયલેન્ડ  
૨૦ માલ્િિી માુંગનાર વ્યલ્ક્િ કઈ ભાષામાું અરજી કરી શકે ? 

 અ. અુંગ્રેજી  ક. માત્ર લ્િન્દી  
 અ. માત્ર સ્થાલ્નક ભાષા  ક. અુંગ્રેજી,લ્િન્દી કે જે િે લ્વસ્િારની સ્થાલ્નક 

ભાષા 
 

પ્રશ્ન.૨ કોઈ િણ બ ેપ્રશ્નનો લ્વગિવાર જવાબ આિો.  (અ) લ્શક્ષણ ન ું વ્યાિારીકરણ અને ખાનગીકરણ , લ્શક્ષણ મેળવવાના અલ્ધકારની આડે આવે છે.ચચો  (બ) ન્યાયીક સક્રિયિાના મૂળ બુંધારણમાું છે. ચચાથ કરો. (ક) ભારિમાું ન્યાયાધીશોની ભૂલ્મકા અુંગે થિી ચચાાઁન ું વણાઁન કરો. (ડ) લ્બન સાુંપ્રદાલ્યક રાજ્યોના અથથ સમજાવો.ભારિ ના બુંધારણ િેઠળ ધમથને લગિા સ્વાિુંત્ર્ય        
       િકની ટીકાત્મક સમાલોચના કરો. 

૨૦ 

પ્રશ્ન.૩ કોઈ િણ બ ેપ્રશ્નનો લ્વગિવાર જવાબ આિો.  (અ) સમવાયી બુંધારણમાું મ ખ્ય (આવશ્યક) લક્ષણો જણાવો.શ ું ભારિ ન ું બુંધારણ સુંિ ણ સમવાયી  
       છે?ચચાાઁ કરો.સમવાયીિુંત્ર ના નવા િડકારો ક્યાું છે.ઉદા.આિી સમજાવો  (બ) િડિાળ અને બુંધનો અલ્ધકાર ચચો. (ક) અલ્ભવ્યલ્ક્િન ું સ્વાિુંત્ર્ય અને નૈલ્િક મ પયોની જાળવણી ની ચચાાઁ કરો.  (ડ) ન્યાયીક િ નરાવલોકન નો લ્સદ્ધાુંિ સમજાવો. 

૨૦ 

પ્રશ્ન.૪ કોઈ િણ બ ેપ્રશ્નનો લ્વગિવાર જવાબ આિો.  (અ) અન રછેદ ૩૫૬ િેઠળ કેન્રની સત્તાઓની ટીકાત્મક ચચાથ કરો.  (બ) કોલેલ્જયન લ્સસ્ટમ એટલે સગાવાદ અને ભ્રષ્ટાચાર લ્વગિે ચચાથ. 
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  Seat No:________ (ક) ”વિથમાનિત્રોન ું સ્વાિુંત્ર્ય અને વૈજ્ઞાનીક લ્વકાસ“ અુંગે િડકારો ઉિર લઘ  લ્નબુંધ લખો. (ડ) લઘ  લ્નબુંધ લખો “સ્ત્રી સશલ્ક્િકરણ અને ભારિીય બુંધારણ“ .  
પ્રશ્ન.૫ કોઈ િણ બ ેપ્રશ્નનો લ્વગિવાર જવાબ આિો.  (અ) રાજ્યના માગથદશથક લ્સદ્ધાુંિ અને મૂળભૂિ અલ્ધકારો વચ્ચેના સબુંધની અદાલિ ના ચ કાદા અને  

        બુંધારણીય સ ધારાને લક્ષમાું રાખી સમીક્ષા કરો. (બ) “અફઝલ” ના કેસમાું સુંદભથ ન્યાયીક સક્રિયિા ચચાથ. (ક) િાુંલ્િકારી અભીગમ િરીકે લોકલ્િિ લ્વવાદની લ્વચારસરણી ની ચચાથ કરો . (ડ) આિણા બુંધારણમાું આિેલ મૂળભૂિ અલ્ધકાર સમાનિા ના અલ્ધકાર અને નવા ક્યાું િડકારો છે.          
      સલ્વસ્િર ચચાથ કરો. 

૨૦ 

 

ENGLISH VERSION 

 

Que.1 Attempt all the multiple-choice questions given below: 
1 When the vice president receives the resignation of the president to whom 

he should inform immediately? 

 a. None of the above  c. Speaker of Rajyasabha 

 b. Speaker of vidhansabha d. Speaker of Loksabha 
2 The ___ power of union is vested in the president? 

 a. Political c. Executive 

 b. Judicial d. None of the above  

3 The_____ has the power to pass the resolution imposing restriction on 
freedom of trade and commerce.  

 a. President c. Loksabha 

 b. Rajyasabha d. Vice president 
4 Before the order of postponing parliament, if ordinance is published then 

it is______. 

 a. Fulfilled c. Futile 

 b. Suitable  d. None of the above  
5 The President while implementing powers and performing his duties, the 

court will not consider him ____for his acts. 

 a. Responsible  c. Irresponsible 

 b. Advisable d. None of the above 
6 When was the high court first established in india ? 

 a. 1940 c.1962 

 b. 1960 d. 1862 

7 When the vice president performs the duty as a president at that time he 
cannot perform the duty of chairperson of _____as per Article 65. 

 a. His own party c. Loksabha 

 b. Rajyasabha d. None of the above 

8 Cabinet Ministers will be _____responsible to the loksabha. 
 a. None of the above c. Individually 

 b. Collectively & Personally d. Collectively 

9 The members of Rajyasabha are not____ elected by the people. 

 a. Directly c. Indirectly 
 b. Directly & indirectly d. None of the above 

1

0 

The total number of Loksabha members is_____ 

 a. 552 c. 500 
 b. 524 d. 530 

1

1 

The Deputy Speaker of Loksabha can resign from his post by addressing it 

to _______. 

20 
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 a. None of the above c. Prime Minister  

 b. Governor d. Speaker 

1
2 

Whether the Governor is elected representative by the people or not ?  

 a. No c. Yes  

 b. Sometimes d. None of the above 

1
3 

How many special privileges are specifically given to the Members of 
Parliament under Article 194 ? 

 a. 5 c. 3 

 b. 6 d. 2 

1
4 

Every Member of Parliament has a right to speech under Article 105.this 
statement is ______ 

 a. False c. True 

 b. Partly true d. Partly false 

1
5 

As per Article 105,if Member of Parliament is voting by taking a bride 
then also criminal proceeding cannot be done against him .This statement 

is_____ 

 a. True c. False 

 b. Partly true d. Partly false 
1

6 

After the presentation of the Annual Budget only the____ has right to 

vote.  

 a. None of the above c. Rajyasabha 

 b. vidhansabha d. Loksabha 
1

7 

As per Article 113 without the recommendation of _____demand for any 

grant cannot be presented. 

 a. President c. Governor 

 b. Prime minister  d. None of the above 
1

8 

________ Works as a protector and guardian of the Constitution. 

 a. None of the above c. Executive system 

 b. Working committee d. Judiciary 
1

9 

 The concept of equal protection of law has been adopted from the ______ 

constitution. 

 a. Russian c. Russian 

 b. America d. Irish 
2

0 

Which language application can be made by a person ? 

 a. English c. Only hindi 

 b. Only regional language d. English, hindi ,or in a regional 
language 

 

Que.2 Answer any two questions in detail. 
(a) Commercialization and privatization of education obstructs the right 

      to education discuss in details ? 
(b) ”The root of judicial activism is in the constitution” Discuss ?  

(c) Describe the debate in India about the role of judges? 

(d) Explain the meaning of secularism state. Critically discuss the right to 

freedom of religion under the Indian constitution? 

20 

Que.3 Answer any two questions in detail. 
(a) State the salient feature of federal constitution is constitution of India is  

      Purely federal? Discuss what are the new changes of federalism? Explain   

      With Illustrations? 
(b) Discuss right to strikes and bandh? 

20 
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(c) Discuss freedom of expression in view of moral values?  

(d) Explain the doctrine of judicial review? 

Que.4 Answer any two questions in detail. 
(a) Critically discuss the center power under Article-356? 

(b) Discuss in detail collegian system means nepotism and corruption ? 

(c) write a short easy on freedom of press and challenges of scientific  

      development ? 
(d) Write a brief essay on women empowerment and Indian constitution? 

20 

Que.5 Answer any two questions in detail. 
(a) Examine the relationship between the directive principles of state policy and  

      the fundamental right in the light of decided cases and constitutional 
      Amendment? 

(b) Discuss the judicial activism with reference to case of Afzal? 

(c) Discuss the concept of public interest litigation as a revolutionary trend? 

(d) Discuss in detail about the new challenges against right to equality which is  
      given in our Indian constitution as a fundamental right? 

20 

 


