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(151)  રાષ્ટ્ રપક્તને કોણ શપથ લેવડાવે છ ે? 

(A) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત 
(B) હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ 

(C) સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ 
(D) વડાપ્રધાન 

Ans: C 

(152)  રાષ્ટ્ રપક્ત કોનુું-કોનુું પ્રક્તક્નક્ધત્વ કરતા હોય છ ે?  

(A) બધા ક્વકલ્પ સાચા છ ે (B) કેન્રશાક્સત પ્રદેશોનુું (C) રાજયોનુું (D) સુંઘ (કેન્ર) નુું Ans: A 

(153)  વડાપ્રધાનને કોણ શપથ લેવડાવે છ ે?  

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

(154)  કેન્ર શાક્સત પ્રદેશોના વહીવર્ી અક્ધકારીની ક્નમણુંક કોણ કરે છ ે?  

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

(155)  ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્તનુું મખુ્ય કાયટ કયુું છ ે?  

(A) લોકસભાની અધ્યક્ષતા કરવાનુું 
(B) દેશનો કાયટભાર સુંભાળવાનુું 
(C) વર્હુકમ બહાર પાડવાનુું કાયટ 
(D) રાજ્યસભામાું અધ્યક્ષ તરીકે કાયટ કરવાનુું 

Ans: D 

(156)  આુંતર રાજ્ય પરરષદની સ્થાપના કોણ કરે છ ે?  

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

(157)  મખુ્ય ન્યાયમૂક્તટની ક્નમણુંક કોણ કરે છ ે  

(A) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (B) લોકસભાના અધ્યક્ષ (C) મુખ્ય ન્યાયાધીશ (D) રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: D 

(158)  રાષ્ટ્ રપક્તની ચુુંર્ણીમાું કોણ ભાગ લે છ ે  

(A) સુંસદના બુંને ગૃહોના સભ્યો 
(B) રદલ્લી અને પોંરડચેરી ક્વધાનસભાના ચુુંર્ાયેલા સભ્યો 

(C) બધા ક્વકલ્પો સાચા છ ે
(D) ક્વધાનસભા અને ક્વધાન પરરષદના સભ્યો 

Ans: C 

(159)  લોકસભામાું “બે” સભ્યોની ક્નમણુંક કોણ કરે છ ે?  

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

(160)  વડાપ્રધાનની ક્નમણુંક કોણ કરે છ ે  

(A) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (B) રાષ્ટ્ રપક્ત (C) લોકસભાના અધ્યક્ષ (D) મુખ્ય ન્યાયાધીશ Ans: B 

(161)  1984માું ઇક્ન્દરા ગાુંધીની હત્યા થયા પછી કોણ વડાપ્રધાન બન્યુું હતુું ?  

(A) મોરારજી દેસાઈ (B) અર્લ ક્બહારી વાજપાઈ (C) ચુંરશેખર (D) રાજીવ ગાુંધી Ans: D 
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(162)  રાષ્ટ્ રપક્ત રાજીનામુું કોને આપે છ ે?  

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

(163)  લોકસભાન ેક્વસક્જ ટત કરવાની સલાહ રાષ્ટ્ રપક્તને કોણ આપે છ ે?  

(A) લોકસભાના અધ્યક્ષ (B) નાણામુંત્રી (C) ગૃહમુંત્રી (D) વડાપ્રધાન Ans: D 

(164)  રાષ્ટ્ રપક્ત શુું કરે તો તમેના પર મહાક્ભયોગ ચલાવીને હર્ાવી શકાય છ ે?  

(A) ભ્રષ્ટ્ાચાર કરે તો (B) સદાચાર ના કરે તો (C) બુંધારણનુું ઉલ્લુંઘન કરે તો (D) કરજ ન ભરે તો Ans: C 

(165)  રાષ્ટ્ રપક્ત અને મુંત્રી મુંડળ વચ્ચે સુંવાદની મુખ્ય કડી કોણ હોય છ ે?  

(A) વડાપ્રધાન (B) ગૃહમુંત્રી (C) લોકસભાના અધ્યક્ષ (D) નાણામુંત્રી Ans: A 

(166)  વડાપ્રધાનની ક્નમણુંક કોણ કરે છ ે?  

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

(167)  મુંત્રીઓની ક્નમણુંક માર્ ેરાષ્ટ્ રપક્તને કોણ સલાહ આપે છ ે?  

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

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

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત ફરીથી પ્રસ્તાવને પસાર કરાવે છ.ે 
(B) પદથી હર્ાવવામાું આવે છ.ે 
(C) રાષ્ટ્ રપક્ત એક વષટ પછી પદ છોડી દે છ.ે 
(D) પદ પર જ રાષ્ટ્ રપક્ત રહે છ.ે 

Ans: B 

(169)  નીચેનામાુંથી કોણ રાજ્યસભાના સભ્ય હતા અને વડાપ્રધાન બન્યા હતા ?  

(A) ઇક્ન્દરા ગાુંધી (B) બધા ક્વકલ્પ સાચા છ.ે (C) દેવ ગૌડા (D) મનમોહન ક્સુંહ Ans: B 

(170)  રાષ્ટ્ રપક્ત દેશના પ્રમુખ હોય છ,ે તો સરકારના પ્રમુખ કોણ હોય છ ે?  

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

(171)  ભારતના પ્રથમ નાગરરક કોણ છ ે  

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

(172)  જ્યારે રાષ્ટ્ રપક્ત પદ સુંભાળે ત્યારે કઈ શપથ લે છ ે?  

(A) બધા ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 
(B) ભારતની જનતાની સેવા અને કલ્યાણ કરીશ. 
(C) હુું  શ્રદ્ધાપૂવટક રાષ્ટ્ રપક્ત પદને સુંભાળીશ. 
(D) બુંધારણ અને કાયદાનુું રક્ષણ કરીશ. 

Ans: A 
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(173)  વડાપ્રધાનની શપથ લીધા પછી, તેમને સુંસદના કોઈ પણ ગહૃમાું કેર્લા સમયમાું ચુુંર્ાવુું પડ ેછ?ે  

(A) પાુંચ મરહનામાું (B) ત્રણ મરહનામાું (C) છ મરહનામાું (D) ચાર મરહનામાું Ans: C 

(174)  રાષ્ટ્ રપક્ત બનવા માગતા ઉમેદવારના કેર્લા “સમથટક” હોવા જોઈએ  

(A) ૧૯ (B) ૫૦ (C) ૪૦ (D) ૩૦ Ans: B 

(175)  વડાપ્રધાનને રાષ્ટ્ રપક્ત લયા સુધી હર્ાવી ન શકે ?  

(A) જયા સુધી રાજ્યસભામાું બહુમતી હોય ત્યાું સુધી 

(B) જયા સુધી ક્વધાનસભામાું બહુમતી હોય ત્યાું સુધી 
(C) જયા સુધી ક્વધાન-પરરષદમાું બહુમતી હોય ત્યાું સુધી 
(D) જયા સુધી લોકસભામાું બહુમતી હોય ત્યાું સુધી 

Ans: D 

(176)  વડાપ્રધાનનુું વેતન અને ભથ્થા કોણ ક્નધાટરરત કરતુ હોય છ ે?  

(A) ગૃહમુંત્રી (B) રાષ્ટ્ રપક્ત (C) નાણામુંત્રી (D) સુંસદ Ans: D 

(177)  રાષ્ટ્ રપક્તનો કાયટકાળ કેર્લા વષટનો હોય છ ે?  

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

(178)  વડાપ્રધાનની ક્નમણુંક ક્વશે બુંધારણમાું કયા અનુચ્છદેમાું ઉલ્લેખ કરેલ છ ે?  

(A) 112 (B) 115 (C) 75 (D) 61 Ans: C 

(179)  અમેરરકાના રાષ્ટ્ રપક્ત કેર્લી વાર વધારેમાું વધારે ચુુંર્ાય શકે છ ે?  

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

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

(A) એક મરહના પહેલા (B) ત્રણ મરહના પહેલા (C) ૧૪ રદવસ પહેલા (D) ચાર મરહના પહેલા Ans: C 

(181)  રાષ્ટ્ રપક્ત કોને મુંત્રી તરીકે ક્નમણુંક કરે છ ે?  

(A) જમેની ભલામણ વડાપ્રધાન કરે તેને.. 
(B) જમેની ભલામણ રાજ્યપાલ કરે તેને.. 

(C) જમેની ભલામણ ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત કરે તેન.ે. 
(D) જમેની ભલામણ ગૃહમુંત્રી કરે તેને.. 

Ans: A 

(182)  ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્તનુું પદ કોના પછી આવે છ ે?  

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

(183)  મુંત્રીમુંડળની બેઠકોની અધ્યક્ષતા કોણ કરે છ ે?  

(A) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (B) નાણામુંત્રી (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) વડાપ્રધાન Ans: D 
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(184)  સુપ્રીમકોર્ટના ન્યાયાધીશ જયારે હાજર ન હોય ત્યારે રાષ્ટ્ રપક્તને કોણ શપથ લેવડાવે છ ે?  

(A) સુપ્રીમ કોર્ટના સૌથી સીનીયર ન્યાયાધીશ 
(B) વડાપ્રધાન 
(C) હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ 
(D) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત 

Ans: A 

(185)  રાષ્ટ્ રપક્તની ચુુંર્ણીના ક્વવાદોની શોધખોળ કોણ કરે છ ે  

(A) હાઈકોર્ટ (B) સુંસદ સભ્યો (C) સુપ્રીમ કોર્ટ (D) લોકસભા અધ્યક્ષ Ans: C 

(186)  રાષ્ટ્ રપક્તની ચુુંર્ણી કેમ થાય છ ે  

(A) પ્રત્યક્ષ મતદાન દ્વારા 
(B) માત્ર લોકસભાના સભ્યો દ્વારા 
(C) માત્ર સુંસદના સભ્યો દ્વારા 

(D) અનુમાક્નત એકલ સુંક્રમણીય મતો દ્વારા 

Ans: D 

(187)  બુંધારણના ક્નમાટતાઓએ રાષ્ટ્ રપક્ત માર્ ેપ્રત્યક્ષ ચુુંર્ણી કરવાનુું કેમ પસુંદ ન કયુું  

(A) આપેલા બધા ક્વકલ્પ સાચા છ ે
(B) પ્રત્યક્ષ ચુુંર્ણી ખુબ જ ખચાટળ છ ે
(C) સમય અને ઉર્જટનો વ્યય થાય છ ે
(D) રાષ્ટ્ રપક્ત માત્ર કાયટકારી પ્રમખુ હોય છ ે

Ans: A 

(188)  કોન ુમૃત્યુ થવાથી આખુું મુંત્રીમુંડળ ક્વસક્જ ટત થઇ ર્જય છ ે?  

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

(189)  ભારતના બધાજ કાયો કોના નામે કરવામાું આવતા હોય છ ે  

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

(190)  મહાક્ભયોગનો પ્રસ્તાવ કેર્લા સદસ્યો દ્વારા પસાર કરીને તેમને બીર્જ ગૃહમાું મોકલાય છ ે?  

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

(191)  મખુ્ય ચુુંર્ણી કક્મશનરની ક્નમણુંક કોણ કરે છ ે?  

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

(192)  ભારતના રાષ્ટ્ રપક્ત કેર્લી વાર રાષ્ટ્ રપક્ત તરીકે ચુુંર્ાય શકે છ ે?  

(A) અસુંખ્ય વાર (B) ત્રણ વાર (C) પાુંચ વાર (D) ચાર વાર Ans: A 

(193)  રાજયસભામાું ૧૨ સભ્યોની ક્નમણુંક કોણ કરે છ ે?  

(A) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (B) વડાપ્રધાન (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) મુખ્યમુંત્રી Ans: C 
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(194)  અનુસુક્ચત ર્જક્ત, અનુસકુ્ચત જનર્જક્ત અને પછાત વગટ માર્ ેઆયોગની સ્થાપના કોણ કરે છ ે?  

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

(195)  સુંસદની સુંપૂણટ બેઠક કોણ બોલાવે છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્ત (B) પ્રધાનમુંત્રી (C) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (D) ગૃહમુંત્રી Ans: A 

(196)  રાષ્ટ્ રપક્ત બનવા માર્ ેરરઝવટ બેન્કમાું કેર્લા રૂક્પયા જમા કરાવવા પડ ે  

(A) ૧૫,૦૦૦ /- (B) ૩૦,૦૦૦ /- (C) ૨૦,૦૦૦ /- (D) ૪૦,૦૦૦ / - Ans: A 

(197)  દર વષે સુંસદની પ્રથમ બેઠકને કોણ બોલાવે છ ે?  

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

(198)  રાષ્ટ્ રપક્ત બનવા માગતા ઉમેદવારના કેર્લા “અનુમોદ” હોવા જોઈએ ?  

(A) ૫૦ (B) ૨૦ (C) ૩૦ (D) ૪૦ Ans: A 

(199)  ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્તની ચુુંર્ણીમાું કોણ ભાગ લેતુું હોય છ ે?  

(A) સામાન્ય જનતા 
(B) ક્વધાન-પરરષદના સભ્યો 
(C) ક્વધાનસભાના સભ્યો 
(D) સુંસદના બુંને ગૃહોના સભ્યો 

Ans: D 

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

(A) તે કોઈ બીર્જ લાભ ના પદ પર ન હોવો જોઈએ. 

(B) બધાજ ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 
(C) 35 વષટ પુરા થયેલા હોવા જોઈએ. 
(D) તે કોઈ પણ પદનો સભ્ય ન હોવો જોઈએ. 

Ans: B 
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