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(101)  જ્યારે રાષ્ટ્ રપક્ત પદ સભંાળે ત્યારે કઈ શપથ લે છ ે? 

(A) ભારતની જનતાની સેવા અને કલ્યાણ કરીશ. 
(B) હંુ શ્રદ્ધાપૂવવક રાષ્ટ્ રપક્ત પદને સંભાળીશ. 
(C) બધા ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 
(D) બંધારણ અને કાયદાનું રક્ષણ કરીશ. 

Ans: C 

(102)  જયારે સંસદનું સત્ર ચાલુ ન હોય ત્યારે રાષ્ટ્ રપક્ત વટહુકમ કયા અનુચ્છદે પ્રમાણે બહાર પડ ેછ ે?  

(A) અનુચ્છદે ૧૪૦ (B) અનુચ્છદે ૧૮૫ (C) અનુચ્છદે ૧૫૦ (D) અનુચ્છદે ૧૨૩ Ans: D 

(103)  રાષ્ટ્ રપક્ત દ્વારા કઈ-કઈ સત્તાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છ ે?  

(A) કટોકટીની સત્તાઓ (B) સૈન્ય સત્તાઓ 
(C) બધા જ ક્વકલ્પો 
સાચા છ.ે 

(D) નાણાકીય સત્તાઓ Ans: C 

(104)  અત્યાર સુધી કેટલા રાષ્ટ્ રપક્તઓ ઉપર મહાક્ભયોગ પસાર કરીને તેમને હટાવામાં આવ્યા છ ે?  

(A) બે રાષ્ટ્ રપક્ત પર (B) ચાર રાષ્ટ્ રપક્ત પર (C) ત્રણ રાષ્ટ્ રપક્ત પર (D) એક પણ નહહ Ans: D 

(105)  પ્રત્યેક પાંચ વર્વ પછી નાણાપંચનું ગઠન કોણ કરે છ ે?  

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

(106)  નવા રાજ્યો બનાવવા માટ ેખરડો સંસદમાં પસાર કરવા માટ ેકોની મંજૂરી લેવી પડ ેછ ે?  

(A) લોકસભા અધ્યક્ષ (B) રાજયપાલ (C) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (D) રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: D 

(107)  રાષ્ટ્ રપક્ત એ બહાર પાડલેો વટહુકમ કયારે કાયદો બની જાય છ ે?  

(A) રાજયસભા તેને પસાર કરે 
(B) લોકસભા તેને પસાર કરે 
(C) રાજ્યોની ક્વધાનસભા પસાર કરે 
(D) જ્યારે સંસદના બંને ગહૃો તેન ેપસાર કરે છ.ે 

Ans: D 

(108)  રાષ્ટ્ રપક્ત કોની સલાહથી વટહુકમો બહાર પાડ ેછ ે?  

(A) કેન્રીય મંત્રી મડંળની સલાહ પર 
(B) સંરક્ષણ મંત્રીની સલાહ પર 
(C) મુખ્યમંત્રીની સલાહ પર 
(D) રાજયપાલોની સલાહ પર 

Ans: A 

(109)  રાજયસભામાં ૧૨ સભ્યોની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે?  

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

(110)  કેન્ર શાક્સત પ્રદેશોના વહીવટી અક્ધકારીની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત          (B) ગૃહમંત્રી         (C) વડાપ્રધાન     (D) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: A 
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(111)  સંસદની સંપૂણવ બેઠક કોણ બોલાવે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) પ્રધાનમંત્રી (C) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (D) ગૃહમંત્રી Ans: A 

(112)  વટહુકમો કયા મુદ્દા ઉપર બહાર પાડી શકાય ?  

(A) માત્ર રાજ્યોના મુદ્દા પર 
(B) જ ેમુદ્દાઓ પર સંસદ કાનુન બનાવતી હોય 
(C) માત્ર ન્યાયાલયના ક્વર્યો પર 

(D) માત્ર પંચાયતોના મુદ્દાઓ પર 

Ans: B 

(113)  રાષ્ટ્ રપક્તનુ ંપદ કયા-કયા પ્રકારે ખાલી પડ ેછ ે?  

(A) તેમના રાજીનામાંને કારણ ે
(B) બધા ક્વકલ્પ સાચા છ.ે 

(C) કાયવકાળ પુરો થવાથી 
(D) મૃત્યુ થવાથી 

Ans: B 

(114)  નાણા ક્વર્યક ખરડો કોની અનુમક્તથી સંસદમાં પસાર થાય છ ે?  

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

(115)  દર વરે્ સંસદની પ્રથમ બેઠકને કોણ બોલાવે છ ે?  

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

(116)  રાષ્ટ્ રપક્તને કોણ શપથ લેવડાવે છ ે?  

(A) હાઇકોટવના મખુ્ય ન્યાયાધીશ 
(B) વડાપ્રધાન 

(C) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત 
(D) સુપ્રીમ કોટવના મુખ્ય ન્યાયાધીશ 

Ans: D 

(117)  રાષ્ટ્ રપક્ત કોઈ અપરાધી વ્યક્લતને ............  

(A) સજામાં પહરવતવન કરી શકે છ.ે 
(B) સજા ઓછી કરી શકે છ.ે 

(C) સજા માફ કરી શકે છ.ે 
(D) બધા ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 

Ans: D 

(118)  નાણાપંચના અધ્યક્ષની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) લોકસભા અધ્યક્ષ (C) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (D) રાજયપાલ Ans: A 

(119)  સંસદનું સત્ર ચાલુ ન હોય ત્યારે કોણ વટહુકમ બહાર પાડી શકે છ ે?  

(A) લોકસભા અધ્યક્ષ (B) રાષ્ટ્ રપક્ત (C) રાજયપાલ (D) વડાપ્રધાન Ans: B 

(120)  રાષ્ટ્ રપક્ત બનવા માગતા ઉમેદવારના કેટલા “અનુમોદ” હોવા જોઈએ ?  

(A) ૨૦ (B) ૪૦ (C) ૫૦ (D) ૩૦ Ans: C 
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(121)  આંતરરાષ્ટ્ રીય સંક્ધઓ અને કરારો કોના નામે કરવામાં આવે છ ે?  

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

(122)  રાષ્ટ્ રપક્ત બનવા માગતા ઉમેદવારોએ કઈ શરત પૂરી કરવી પડ ેછ ે?  

(A) તે કોઈ બીજા લાભ ના પદ પર ન હોવો જોઈએ. 
(B) બધાજ ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 
(C) તે કોઈ પણ પદનો સભ્ય ન હોવો જોઈએ. 

(D) 35 વર્વ પુરા થયેલા હોવા જોઈએ. 

Ans: B 

(123)  રાષ્ટ્ રપક્ત રાજીનામું કોને આપે છ ે?  

(A) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્તને (B) મુખ્ય ન્યાયાધીશને (C) વડાપ્રધાનને (D) લોકસભાના અધ્યક્ષને Ans: A 

(124)  રાષ્ટ્ રપક્તનો કાયવકાળ કેટલા વર્વનો હોય છ ે?  

(A) 6 વર્વ (B) 2 વર્વ (C) 5 વર્વ (D) 3 વર્વ Ans: C 

(125)  ભારતના રાષ્ટ્ રપક્ત કેટલી વાર રાષ્ટ્ રપક્ત તરીકે ચુંટાય શકે છ ે?  

(A) ત્રણ વાર (B) અસંખ્ય વાર (C) ચાર વાર (D) પાંચ વાર Ans: B 

(126)  કાયવવાહક રાષ્ટ્ રપક્તના રૂપમાં કોણ કામ કરે છ ે?  

(A) સુપ્રીમ કોટવના વહરષ્ઠ ન્યાયાધીશ 
(B) બધા ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 
(C) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત 

(D) ભારતના મખુ્ય ન્યાયાધીશ 

Ans: B 

(127)  રાષ્ટ્ રપક્તના મહાક્ભયોગ પ્રસ્તાવમાં કોણ-કોણ ભાગ નથી લેતું ?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત પોત ે
(B) બધા જવાબ સાચા છ.ે 
(C) ક્વધાનસભાના સભ્યો 

(D) હદલ્લી અને પોંહડચેરી ક્વધાનસભાના સભ્યો 

Ans: B 

(128)  સંસદનું સત્ર ચાલુ ન હોય ત્યારે બહાર પાડલેા વટહુકમો સંસદની બેઠક ફરીવાર થાય ત્યારે તે વટ હુકમો કોની 
સામે રજુ થાય છ ે? 

 

(A) માત્ર લોકસભામા ં
(B) સંસદના બંને ગૃહો સામ ે
(C) રાજસભામાં પણ નહહ અને લોકસભામાં પણ નહહ 

(D) માત્ર રાજયસભા 

Ans: B 

(129)  “પોકેટ ક્વટો” સત્તાનો ઉપયોગ કયા રાષ્ટ્ રપક્તએ કયો હતો ?  

(A) પ્રક્તભા પાટીલ (B) પ્રણવ મુખરજી (C) એકપણ નહહ (D) જ્ઞાની જલૈ ક્સંહ Ans: D 
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(130)  ભારતની સંક્ચતનીધીમાંથી ખચવ કરવો હોય તો કોની મંજૂરી લેવી પડ ે?  

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

(131)  બંધારણના સુધારા પર રાષ્ટ્ રપક્ત એ તેની સહમતી દેવા માટ ેબાહ્ય કરી દીધા તે લયા વરે્ ?  

(A) ૧૯૭૧ (B) ૧૯૫૫ (C) ૧૯૭૫ (D) ૧૯૬૫ Ans: A 

(132)  આંતર રાજ્ય પહરર્દની સ્થાપના કોણ કરે છ ે?  

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

(133)  રાષ્ટ્ રપક્ત શંુ કરે તો તેમના પર મહાક્ભયોગ ચલાવીને હટાવી શકાય છ ે?  

(A) બંધારણનું ઉલ્લંઘન કરે તો 
(B) કરજ ન ભરે તો 
(C) ભ્રષ્ટ્ાચાર કરે તો 
(D) સદાચાર ના કરે તો 

Ans: A 

(134)  યુપીએસસી (સંઘ લોક સેવા આયોગ) ના અધ્યક્ષ અને સભ્યોની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) લોકસભા અધ્યક્ષ (C) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (D) રાજયપાલ Ans: A 

(135)  નીચે આપેલી સત્તાઓમાં રાષ્ટ્ રપક્ત પાસે વટહુકમ બહાર પાડવા માટ ેસૌથી મહત્વની કઈ છ ે?  

(A) નાણાકીય સત્તા (B) સૈન્ય સત્તા (C) કાયદાકીય સત્તા (D) કટોકટી સત્તા Ans: C 

(136)  રાષ્ટ્ રપક્તનું પદ ખાલી થાય તો કેટલા મહહનામાં ચુટંણી થવી જોઈએ ?  

(A) ૫ મહહનામા ં (B) ૪ મહહનામાં (C) ૬ મહહનામા ં (D) ૩ મહહનામા ં Ans: C 

(137)  જો રાષ્ટ્ રપક્ત ઉપર મહાક્ભયોગ ચલાવવાનો હોય તો તેમને ..................પૂવે નોટીસ આપવી પડ ેછ ે?  

(A) એક મહહના પહેલા (B) ચાર મહહના પહેલા (C) ત્રણ મહહના પહેલા (D) ૧૪ હદવસ પહેલા Ans: D 

(138)  અનુસુક્ચત જાક્ત, અનુસકુ્ચત જનજાક્ત અને પછાત વગવ માટ ેઆયોગની સ્થાપના કોણ કરે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (C) લોકસભા અધ્યક્ષ (D) રાજયપાલ Ans: A 

(139)  વાક્ર્વક બજટેને સંસદમાં કોણ રજુ કરે છ ે?  

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

(140)  લોકસભામાં “બે” સભ્યોની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે?  

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

(141)  રાષ્ટ્ રપક્ત બનવા માટ ેલયાં ગૃહમાં ચુટંાવા માટ ેઉમેદવાર સક્ષમ હોવો જોઈએ  

(A) ક્વધાન પહરર્દ (B) રાજયસભામાં (C) લોકસભામા ં (D) ક્વધાનસભા Ans: C 

(142)  નાણાપંચનો રીપોટવ સંસદમાં કોણ રજુ કરે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) લોકસભા અધ્યક્ષ (C) રાજયપાલ (D) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: A 
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(143)  મહાક્ભયોગનો પ્રસ્તાવ કેટલા સદસ્યો દ્વારા પસાર કરીને તેમને બીજા ગૃહમાં મોકલાય છ ે?  

(A) ૧/૩ (B) ૨/૫ (C) ૨/૬ (D) ૨/૩ Ans: D 

(144)  સુપ્રીમકોટવના ન્યાયાધીશ જયારે હાજર ન હોય ત્યારે રાષ્ટ્ રપક્તને કોણ શપથ લેવડાવે છ ે?  

(A) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત 
(B) સુપ્રીમ કોટવના સૌથી સીનીયર ન્યાયાધીશ 
(C) વડાપ્રધાન 

(D) હાઇકોટવના મુખ્ય ન્યાયાધીશ 

Ans: B 

(145)  જો બીજુ ંગૃહ મહાક્ભયોગના પ્રસ્તાવને બે તૃક્તયાંસ (૨/૩) બહુમતી થી પસાર કરે તો રાષ્ટ્ રપક્ત .....  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત ફરીથી પ્રસ્તાવને પસાર કરાવે છ.ે 
(B) રાષ્ટ્ રપક્ત એક વર્વ પછી પદ છોડી દે છ.ે 
(C) પદથી હટાવવામાં આવે છ.ે 

(D) પદ પર જ રાષ્ટ્ રપક્ત રહે છ.ે 

Ans: C 

(146)  કટોકટીની સત્તાઓ કોની પાસે હોય છ ે?  

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

(147)  સુક્પ્રમ કોટવના ન્યાયાધીશોની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે?  

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

(148)  અમેહરકાના રાષ્ટ્ રપક્ત કેટલી વાર વધારેમાં વધારે ચુંટાય શકે છ ે?  

(A) ૨ વાર (B) ૭ વાર (C) ૫ વાર (D) ૩ વાર Ans: A 

(149)  રાષ્ટ્ રપક્તનો વટહુકમ સસંદની ફરી બેઠક થાય ત્યાર પછી કેટલા અઠવાડીયામાં સમાપ્ત થઇ જાય છ ે?  

(A) પાંચ અઠવાહડયામાં (B) છ અઠવાહડયામાં (C) સાત અઠવાહડયામાં (D) આઠ અઠવાહડયામાં Ans: B 

(150)  રાષ્ટ્ રપક્ત વટહુકમ કયારે બહાર પાડી શકે છ ે?  

(A) બંને ગૃહો ચાલી રહ્યા હોય ત્યારે... 

(B) જયારે સંસદના સત્રો ચાલી રહ્યા ન હોય ત્યારે 
(C) ક્વધાન સભાના સત્રો ન ચાલતા હોય ત્યારે.. 
(D) બંને ગૃહોમાં સમજુ ન થઇ હોય ત્યારે 

Ans: B 
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