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(201)  સત્તાધારી દળના નેતા કોણ હોય છ ે? 

(A) ક્વદેશમંત્રી (B) ગૃહમંત્રી (C) વડાપ્રધાન (D) સંરક્ષણ મંત્રી Ans: C 

(202)  ભારતમાં સૌથી વધારે વર્ષો સુધી વડાપ્રધાન તરીકે કોણ રહ્ું હતું ?  

(A) રાજીવ ગાંધી (B) ઇક્દદરા ગાંધી (C) જવાહરલાલ નહેરુ (D) મનમોહન ક્સંહ Ans: C 

(203)  મંત્રી મડંળમાં કઈ-કઈ શ્રેણીમાં મંત્રી હોય છ ે?  

(A) બધા ક્વકલ્પો સાચા છ.ે (B) કેક્બનેટ મંત્રી (C) રાજ્યમંત્રી (D) ઉપ-મંત્રી Ans: A 

(204)  મંત્રીપરરર્ષદના સભ્યોની સંખ્યા, લોકસભાના કુલ સભ્યોની સંખ્યા કરતા કેટલા ટકાથી વધારે હોવી જોઈએ નહી 
? 

 

(A) 30 (B) 40 (C) 15 (D) 20 Ans: C 

(205)  સંસદના બે સત્રો વચ્ચેનો સમયગાળો કેટલા મરહનાથી વધુ ન હોવો જોઈએ ?  

(A) છ મરહના (B) આપેલ એક પણ નહી (C) ચાર મરહના (D) ત્રણ મરહના Ans: A 

(206)  ઇક્દદરા ગાંધી સરકારમાં કોણે નાયબ વડાપ્રધાનના રૂપમાં કામ કયુું હતું ?  

(A) મોરારજી દેસાઈ (B) જગજીવન રામ (C) એલ.કે.અડવાણી (D) દેવીલાલ Ans: A 

(207)  લોકસભામાં સરકારની નીક્તઓની જાહેરાત કોણ કરતુ હોય છ?ે  

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

(208)  નીચેનામાંથી કોણ પહેલા મુખ્યમંત્રી હતા અન ેપછી વડાપ્રધાન બદયા હતા ?  

(A) વી.પી.ક્સંહ (B) મોરારજી દેસાઈ (C) બધા ક્વકલ્પો સાચા છ.ે (D) નરેદર મોદી Ans: C 

(209)  રાજ્યસભામાં “કોરમ” પૂરંુ કરવા માટ ેઓછામાં ઓછા કેટલા સભ્યો હાજર હોવા જોઈએ ?  

(A) 15 (B) 20 (C) 25 (D) 10 Ans: C 

(210)  રાષ્ટ્ રીય જળ સંશોધન પરરર્ષદના અધ્યક્ષ કોણ હોય છ ે?  

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

(211)  લોકસભામાં સંસદસભ્ય બનવા માટ ેકેટલા વર્ષષની ઉંમર જોઈએ ?  

(A) 25 વર્ષષ (B) 35 વર્ષષ (C) 30 વર્ષષ (D) 40 વર્ષષ Ans: A 

(212)  સંસદ એક વર્ષષમાં ઓછામાં ઓછી કેટલી વાર મળવી જોઈએ ?  

(A) ત્રણ વાર (B) છ વાર (C) પાંચ વાર (D) બે વાર Ans: D 

(213)  બધા રાજ્યોના કેટલા પ્રક્તક્નક્ધ લોકસભામાં હોય છ ે? (માત્ર રાજ્યો કેદર શાક્સત પ્રદેશો નહીં)  

(A) 545 (B) 552 (C) 540 (D) 530 Ans: D 
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(214)  ચુંટણી થઇ જાય પછી લોકસભાની મુદ્ત (કાયષકાળ) કેટલા વર્ષષ સુધીનો હોય છ ે?  

(A) પાંચ વર્ષષ (B) સાત વર્ષષ (C) આઠ વર્ષષ (D) ત્રણ વર્ષષ Ans: A 

(215)  રાજ્યસભામાં તેના સભ્યોનો કાયષકાળ કેટલા વર્ષો સુધી હોય છ ે?  

(A) ત્રણ વર્ષષ (B) આઠ વર્ષષ (C) છ વર્ષષ (D) સાત વર્ષષ Ans: C 

(216)  રાજ્યસભાના ઉપસભાપક્ત(ઉપાધ્યક્ષ) કોને રાજીનામું આપે છ ે?  

(A) વડાપ્રધાનને 

(B) રાષ્ટ્ રપક્તન ે

(C) લોકસભાના અધ્યક્ષને 

(D) રાજ્યસભાના સભાપક્તન ે
Ans: D 

(217)  કેદરીય મંત્રી મંડળ સામુરહક રૂપે કોના તરફ જવાબદાર હોય છ ે?  

(A) ક્વધાનસભા (B) રાજ્યસભા (C) ક્વધાન પરરર્ષદ (D) લોકસભા Ans: D 

(218)  લોકસભાની વધારેમાં વધારે કેટલી બેઠકો હોય છ ે?  

(A) 530 (B) 520 (C) 580 (D) 552 Ans: D 

(219)  મંત્રી કોના આદેશથી પદ ધારણ કરતા હોય છ ે?  

(A) રાષ્ટ્ રપક્તના (B) ગૃહમંત્રી (C) સંરક્ષણ મંત્રી (D) ક્વદેશમંત્રી Ans: A 

(220)  રાજ્યસભાની મદુ્ત કેટલા વરે્ષ હોય છ ે?  

(A) પાંચ વર્ષષ (B) તે કાયમી ગૃહ છ.ે (C) આઠ વર્ષષ (D) ત્રણ વર્ષષ Ans: B 

(221)  અક્િલ ભારતીય સેવાઓનું સુશાસન કરવા માટ ેકોની પાસે અક્ધકાર છ ે?  

(A) ક્વધાન-પરરર્ષદના સભ્યો પાસે 

(B) લોકસભાના સભ્યો પાસે 
(C) ક્વધાનસભાના સભ્યો પાસે 
(D) રાજ્યસભાના સભ્યો પાસ ે

Ans: D 

(222)  મતદારની ઉંમર 21 વર્ષષ થી 18 વર્ષષ કયા વર્ષષમાં કરવામાં આવી હતી ?  

(A) 1988 (B) 1975 (C) 1949 (D) 1965 Ans: A 

(223)  વડાપ્રધાન રાષ્ટ્ રપક્તને જ ેજાણકારી આપે છ ેતે જાણકારીઓ આપવાનું કામ બંધારણના કયા અનુચ્છદેમાં વણષન 
કરેલંુ છ ે? 

 

(A) 78 (B) 112 (C) 45 (D) 118 Ans: A 

(224)  બંધારણમા ંસંસદનો ઉલ્લેિ કયા ભાગમાં કરવામાં આવેલો છ ે?  

(A) પાંચમા ભાગમા ં (B) ચોથા ભાગમા ં (C) ત્રીજા ભાગમાં (D) સાતમાં ભાગમા ં Ans: A 

(225)  ભારતીય સંસદના કયા-કયા અંગો છ ે?  

(A) બધા ક્વકલ્પો સાચા છ.ે (B) રાષ્ટ્ રપક્ત (C) રાજ્યસભા (D) લોકસભા Ans: A 
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(226)  રાષ્ટ્ રીય ક્વકાસ પરરર્ષદના અધ્યક્ષ કોણ હોય છ ે?  

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

(227)  પક્ષ-પલટા માટ ેરાજ્યસભામાં અયોગ્યતાનો ક્નણષય કોણ કરે છ ે?  

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

(228)  કેદરીય મંત્રીઓને કોણ શપથ લેવડાવે છ ે?  

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

(229)  નીચેનામાંથી ઉપલું ગહૃ કયંુ છ ે?  

(A) રાજ્યસભા (B) ક્વધાનસભા (C) મંત્રીમંડળ (D) લોકસભા Ans: A 

(230)  રાષ્ટ્ રપક્ત કોઈ પણ મંત્રીને કોની સલાહ અનુસાર જ હટાવી શકે છ ે?  

(A) ગૃહમંત્રી (B) નાણામંત્રી (C) વડાપ્રધાન (D) લોકસભાના અધ્યક્ષ Ans: C 

(231)  બંધારણના સુધારા પર રાષ્ટ્ રપક્ત એ તેની સહમતી દેવા માટ ેબાહ્ કરી દીધા તે લયા વરે્ષ ?  

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

(232)  નાણા ક્વર્ષયક િરડો કોની અનુમક્તથી સંસદમાં પસાર થાય છ ે?  

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

(233)  મંત્રી મંડળનો ઉલ્લેિ કયા અનુચ્છદેમાં કરવામાં આવેલ છ ે?  

(A) 45 (B) 80 (C) 50 (D) 74 અને 75 Ans: D 

(234)  ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન કોણ હતા ?  

(A) લાલબહાદુર શાસ્ત્રી (B) જવાહરલાલ નહેરુ (C) રાજીવ ગાંધી (D) ઇક્દદરા ગાંધી Ans: B 

(235)  રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્ રપક્ત કેટલા સભ્યોની ક્નમણંક કરે છ ે?  

(A) 10 (B) 12 (C) 2 (D) 13 Ans: B 

(236)  સામાદય રીતે એક વર્ષષમાં કેટલા સત્ર હોય છ ે?  

(A) ત્રણ સત્ર (B) નવ સત્ર (C) સાત સત્ર (D) પાંચ સત્ર Ans: A 

(237)  સંસદમાં બંને ગૃહોના “સત્રની શરૂઆત” અને “સત્રનું સમાપન” કોણ કરતુ હોય છ ે?  

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

(238)  રાજ્યસભામાં સંસદસભ્ય બનવા માટ ેકેટલા વર્ષષની ઉંમર જોઈએ ?  

(A) 40 વર્ષષ (B) 30 વર્ષષ (C) 25 વર્ષષ (D) 35 વર્ષષ Ans: B 

(239)  વડાપ્રધાન પદ પર હતા ત્યારે કોનુ મૃત્યુ થયુ હતું ?  

(A) મોરારજી દેસાઈ (B) ઇક્દદરા ગાંધી (C) રાજીવ ગાંધી (D) ચરણક્સંહ Ans: B 
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(240)  ભારતના લોકોનું સંપૂણષ રીતે પ્રક્તક્નક્ધત્વ કોણ કરતુ હોય છ ે?  

(A) રાજ્યસભા (B) લોકસભા (C) ક્વધાનસભા (D) ક્વધાનપરરર્ષદ Ans: B 

(241)  કેદર સરકારના મુખ્ય પ્રવલતા કોણ હોય છ ે?  

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

(242)  જમેાં કેક્બનેટ મંત્રીઓ સામેલ હોય, તેને કયા નામથી ઓળિવામાં આવે છ ે?  

(A) લોકસભા (B) મંત્રી-પરરર્ષદ (C) મંત્રીમંડળ (D) રાજ્યસભા Ans: C 

(243)  પક્ષ-પલટા માટ ેલોકસભામાં અયોગ્યતાનો ક્નણષય કોણ કરે છ ે?  

(A) લોકસભાના અધ્યક્ષ (B) સભાપક્ત (C) ઉપ-સભાપક્ત (D) ઉપાધ્યક્ષ Ans: A 

(244)  ભારતમાં વાસ્તક્વક કાયષકારી સત્તાઓ કોની પાસે હોય છ ે?  

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

(245)  કટોકટીની ક્સ્થક્તમાં લોકસભાનો મુદ્ત (કાયષકાળ) એકવારમાં કેટલા વર્ષષ વધારી શકાય છ ે?  

(A) એક વર્ષષ (B) ત્રણ વર્ષષ (C) પાંચ વર્ષષ (D) ચાર વર્ષષ અધ્યક્ષ Ans: A 

(246)  કેક્બનેટ મંત્રીઓના સહયોગ માટ ેકયા મંત્રીઓ હોય છ ે?  

(A) રાજ્યમંત્રી (B) ગૃહમંત્રી (C) રક્ષામંત્રી (D) નાણામંત્રી Ans: A 

(247)  આપણા દેશમાં બીજુ ંસવોચ્ચ પદ કોનું છ ે?  

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

(248)  કોણ રાજીનામું આપે તો આિુ મંત્રી મંડળ ભાંગી પડ ે?  

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

(249)  રાજ્યસભામાં કેટલા સભ્યો હોય છ ે?  

(A) 240 (B) 250 (C) 235 (D) 270 Ans: B 

(250)  ક્ત્રપુરાની રાજ્યસભામાં કેટલી બેઠકો છ ે?  

(A) 2 (B) 10 (C) 1 (D) 5 Ans: C 
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