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પાઠ -9 મૂળભૂત હકો ,ફરજો અને રાજ્યનીતતના માર્ગદર્ગક તિદ્ાાંતો 
 

1   કેટરા લષની ઉંભયના ફાકને જખભકાયક કાભભાાં યાખી ળકામ નશીં ? 

જલાફ  14  

2  બાયતને કલ્માણ યાજ્મ ફનાલલાની ફાંધાયણની જગલાઈ કઈ છે ? 

જલાફ  યાજ્મનીતતના ભાગષદળષક તવદ્ાાંતની  

3 કય ાં આચયણ વાભાજજક કરાંક ગણામ ? 

જલાફ  અસ્શૃ્મતા  

4  કઈ ઉંભયનાાં ફાકને ભપત અને ની;શ લ્ક પ્રાથતભક તળક્ષણ ભેલલાન અતધકાય છે ? 

જલાફ  14 લષના  

5  ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકયે કમા શકને ફાંધાયણના આત્ભા વભાન કહ્ય છે ? 

જલાફ  ફાંધાયણીમ ઇરાજન શક  

6  પ્રતતફાંતધત અટકામત શઠેના આયીને કેટરા વભમ સ ધી અટકામત શઠે યાખી ળકામ 
છે  

જલાફ  3 ભાવ  

7  કના ભતે યાજ્મનીતતના ભાગષદળષક તવદ્ાાંત દેળના ામારૂ તવદ્ાાંત છે ? 

જલાફ  ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકય  

8  કઈ ણ વ્મક્તત ાવે પયજજમાતણે કાભ કયાલવ ાં તેભાાં કમા મૂભતૂ શકન બાંગ થામ છે 
? 

જલાફ  ળણ તલર દ્ન શક  

9  ફાંધાયણે આેરા મૂભતૂ શક ૈકી કમા શકન વભાલેળ થત નથી ? 

જલાફ  અપ્રભાણ તભરકતન શક  
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10  યાજ્મની વત્તાન કણ અભમાષદદત કયે છે ? 

જલાફ  યાજ્મનીતતના ભાગષદળષક તવદ્ાાંત  

11  ફધાયણભાાં મૂભતૂ શક કેટરા છે ? 

જલાફ  6  

12  એક શાયીજન ફશનેને ગાભના કલૂાભાાંથી ાણી બયલા ન દીધ ાં આભાાં કમા શકન ાં ઉલ્રાંઘન 
થય ાં ? 

જલાફ  વભાનતાન શક  

13  ધયકડ કે અટકામત કયામેર વ્મક્તતને કેટરા કરાકભાાં ભેજજસ્રેટ વભક્ષ શાજય કયલ ડે 
? 

જલાફ  24  

14  યાજ્મની વત્તાને કણ તલસ્તાયે છે ? 

જલાફ  મૂભતૂ  શક  

15  બાયતભાાં વાભાજજક અને આતથિક રકળાશી સ્થાલા ફાંધાયણભાાં ળી જગલાઈ છે ? 

જલાફ  યાજ્મનીતતના ભાગષદળષક તવદ્ાાંત  

16  રીવે ખનૂના આયવય એક નાગદયકની ધયકડ કયી વીધ જેરભાાં યૂી દીધ .આભાાં 
કમા મૂભતૂ શકન ાં ઉલ્રાંધન થય ાં ગણામ ? 

જલાફ  સ્લતાંત્રતાન શક  

17  એક અન સ ચચત જાતતના ઉભેદલાયે વયકાયી નકયી ભાટેની અનાભત ફેઠકન ાં અયજીત્રક 
બય ાં.આભાાં કમ શમ મૂભતૂ શક વભામેર છે ? 

જલાફ  વભાનતાન શક  

18  દય લષ 10 દડવેમ્ફયના દદલવને કમા દદન તયીકે ઊજલીએ છીએ ? 

જલાફ  ભાનલશકદદન  

19  વાંય કત યાષ્ટ્રની(UN) ભશાવબાએ ભાનલશક કમાયે જાશયે કમાષ ?  

જલાફ  10 દડવેમ્ફય 1948ના યજ  
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20  ભાનલ શકની લૈતિક ઘણાને કને સ્લીકતૃ આી? 

જલાફ  વાંય તત યાષ્ટ્રએ  

21  કણે ફધાયણીમ ઇરાજના શકને ફાંધાયણના આત્ભા વભાન કહ્ય છે ? 

જલાફ  ડૉ.ફાફાવાશફે આંફેડકયે  

22  દય લષ કમા દદલવે મૂભતૂ પયજદદન તયીકે ઊજલલાન ાં નક્કી કયલાભાાં આવ્ય ાં છે ? 

જલાફ  6 જાન્ય માયીના દદલવને  

23  યાજ્મનીતતના ભાગષદળષક તવદ્ાાંત ફાંધાયણના કમા બાગભાાં દળાષવ્મ છે ? 

જલાફ  ચથા(4)  

24  વભાજના છાત લગોને યક્ષણ આલાની નીતત કમા નાભે ઓખામ છે ? 

જલાફ  શકાયાત્ભક બેદબાલ  

25  વાભાજજક અને  આતથિક રકળાશી સ્થાલાન આદેળ કણ આે છે ? 

જલાફ  ભાગષદળષક તવદ્ાાંત  

પાઠ -10 િરકારનાાં અાંર્ો 
 

1  યાષ્ટ્રતત દ ભાટે ઓછાભાાં ઓછી કેટરી લામ શલી જઈએ ? 

જલાફ  35  

2  ભશાચબમગ કામષલાશી કની ય કયલાભાાં આલે છે ? 

જલાફ  યાષ્ટ્રતત  

3  બાયતના વાંયક્ષણ દના વલોચ્ચ લડા કણ છે ? 

જલાફ  યાષ્ટ્રતત  

4  યાષ્ટ્રતત ળાવન કેટરા વભમ સ ધી યાજ્મભાાં રાગ  ડી ળકે છે ? 

જલાફ  3  
 
 



 

Material By :- www.hiteshpatelmodasa.com & www.ojasjobs.com 

5  ઉયાષ્ટ્રતતની ચ ૂાંટણી કણ કયે છે ? 

જલાફ  રકવબાના વભ્મ અને યાજ્મવબાના વભ્મ  

6  આમજન ાંચના અધ્મક્ષ કણ શમ છે ? 

જલાફ  લડાપ્રધાન  

7  યાષ્ટ્રપ્રમ ખ કમા ગશૃભાાં ફે એગર-ઇન્ન્ડમન વભ્મની તનભણકૂ કયે છે ? 

જલાફ  રકવબા  

8  વાંવદના ફાંને ગશૃન ાં વત્ર ફરાલલાની અને ભકપૂ યાખલાની વત્તા કની ાવે છે ? 

જલાફ  યાષ્ટ્રપ્રમ ખ  

9  ક્યા યાજમભાાં ધાયાવબાભાાં ફે ગશૃ અક્સ્તત્લભાાં છે ? 

જલાફ  કણાષટક ,ઉત્તય પ્રદેળ .જમ્મ -કશ્ભીય ,અને તેરાંગણા  

10  તલતલધ દેળભાાં બાયતના યાજદૂતની તનભણકૂ કણ કયે છે ? 

જલાફ  યાષ્ટ્રપ્રમ ખ  

11  બાયતના ઉયાષ્ટ્રપ્રમ ખની ચ ૂાંટણી કણ કયે છે ? 

જલાફ  વાંવદના ફાંને ગશૃના વભ્મ  

12  વાંઘવયકાયની કાયફાયી લાસ્તતલક લડા કણ છે ? 

જલાફ  લડા પ્રધાન  

13  વાંઘન ાં પ્રધાનભાંડ વાંય  તત યીતે કને જલાફદાય શમ છે ? 

જલાફ  રકવબાને  

14  યાજ્મારની તનભણકૂ કણ કયે છે ? 

જલાફ  યાષ્ટ્રપ્રમ ખ  

15  જજલ્રા ાંચામતના લશીલટી લડા કણ છે ? 

જલાફ  જજલ્રા તલકાવ અતધકાયી  
 



 

Material By :- www.hiteshpatelmodasa.com & www.ojasjobs.com 

16  ભશાનગયાચરકાની લશીલટી ાાંખના લડા કણ શમ છે ? 

જલાફ  મ્ય તનતવર કતભળનય  

17  કમા તવદ્ાાંત મ જફ ન્મામતાંત્રને ધાયાવબા અને કાયફાયીથી અરગ યાખલાભા આલ છે ? 

જલાફ  વત્તા તલિરેના તવદ્ાાંત મ જફ  

18  વાંવદભાાં અંદાજત્ર કણ યજૂ કયે છે ? 

જલાફ  નાણાાંપ્રધાન  

19  રકવબાના વભ્મની વભમભમાષદા કેટરાાં લષની છે ? 

જલાફ  5 લષ  

20  યાજ્મવબાભાાં યષ્ટ્રાપ્રમ ખ કેટરા વભ્મ નીભે છે ? 

જલાફ  12  

21  રકવબાભાાં ગ જયાતની વભ્મવાંખ્મા કેટરી છે ? 

જલાફ  26  

22  ભશાચબમગની કામષલાશી કની ય કયલાભાાં આલે છે ? 

જલાફ  યાષ્ટ્રપ્રમ ખ ય  

23  તલધાનવબાના વભ્મદ ભાટે લમભમાષદા કેટરાાં લષની નક્કી થઈ છે ? 

જલાફ  25 લષ  

24  વાંઘવયકાયની કાયફાયી વલોચ્ચ લડા કણ છે ? 

જલાફ  યાષ્ટ્રપ્રમ ખ  

25  વલોચ્ચ અદારતના ન્મામાધીળને કણ નીભે છે ? 

જલાફ  યષ્ટ્્પ્રમ ખ  

26  યાષ્ટ્રપ્રમ ખના ળાવન દયતભમાન યાજ્મન ાં વાંચારન કણ કયે છે ? 

જલાફ  યાજ્માર  
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27  ફધા જ નાણાકીમ ખયડાને વોપ્રથભ કમા ગશૃભાાં યજૂ કયલાભાાં આલે છે ? 

જલાફ  રકવબાભાાં  

28  ખયડા ય તલગતણૂષ તલગતણૂષ ચચાષ કયલા ભાટે ખયડ કને વલાભાાં આલે છે ? 

જલાફ  પ્રલય વતભતતને  

29  યાજ્મના લાતિક અંદાજત્રને તલધાનવબાભાાં કની બરાભણથી યજૂ થામ છે ? 

જલાફ  યાજ્મારની  

30  વાંઘવયકાયના લાતિક અંદાજત્રને રકવબાભાાં કની બરાભણથી યજૂ થામ છે ? 

જલાફ  યાષ્ટ્્પ્રમ ખ  

31  રકવબાના પ્રથભ અધ્મક્ષ કણ શતા ? 

જલાફ  શ્રી ગણેળ લાસ દેલ ભાલાાંકાય   

32  કન્સ્ટગ લૉટ(તનણાષમક ભત) કણ આી ળકે છે ? 

જલાફ  અધ્મક્ષ  

33  યાજ્મવબાના વભ્મદન ઉભેદલાય કેટરાાં લષ કે તેથી લધ  લમન શલ જઈએ? 

જલાફ  30 કે તેથી લધ   

34  રકવબાન ાં વાંખ્માફ અને યાજ્મવબાન ાં વાંખ્માફ કેટલ ાં તનધાષદયત કય ાં છે ? 

જલાફ  545 અને 250  

35  લડા પ્રધાનને શદ અને ગ પ્તતાના ળથ કણ રેલડાલે છે ? 

જલાફ  યાષ્ટ્રપ્રમ ખ  

36  યાષ્ટ્રપ્રમ ખ તાના શદાન ાં યાજીનામ ાં કને વે છે ? 

જલાફ  ઉયાષ્ટ્રપ્રમ ખને  

37  ગ્રાભાંચામતન લશીલટ કણ વાંબાે છે ? 

જલાફ  તરાટી-ક્રભ-ભાંત્રી  
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38  વાંવદભાાં અંદાજત્ર કણ યજૂ કયે છે ? 

જલાફ  નાણાપ્રધાન  

39  વયકાયન ાં કય ાં અંગ કામદા ઘડલાન ાં કાભ કયે છે ? 

જલાફ  ન્મામતાંત્ર  
 

40  વયકાયન ાં કય ાં અંગ કામદાઓન અભર કયલાન ાં કાભ કયે છે ? 

જલાફ  કાયફાયી  

41  વાંઘવયકાયની કાયફાયીભાાં કન વભાલેળ થત નથી ? 

જલાફ  મ ખ્મ ન્મામમતૂતિન  

42  રકવબાભાાં વાય કયેર નાણાકીમ ખયડ યાજ્મવબા કેટરાાં દદલવભાાં યત કયે છે ? 

જલાફ  14  

43  રકવબાભાાં કેટરાાં વભ્મ કેન્રળાતવત પ્રદેળના શમ છે ? 

જલાફ  13  

44  યાજમન ાં લશીલટી તાંત્ર કમા નાભે ઓખામ છે ? 

જલાફ  વાંદી વેલા  

45  યાજ્મારની તનભણકૂ કણ કયે છે ? 

જલાફ  યાષ્ટ્રતત  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


