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(251)  સંસદમાં સભ્ય કેટલા દદવસ સુધી ગેરહાજર રહે તો તેને સંસદ માંથી બરતરફ કરી દેવામાં આવે છ ે? 

(A) 70 દદવસમા ં (B) 50 દદવસમા ં (C) 40 દદવસમા ં (D) 60 દદવસમા ં Ans: D 

(252)  લોકસભાના પ્રથમ અધ્યક્ષ કોણ હતા ?  

(A) ગણેશ માવળંકર (B) સોમનાથ ચેટરજી (C) શ્રીમતી મીરાં કુમાર (D) હુકુમ ક્સહં Ans: A 

(253)  સંસદે બંધારણમાં પહેલો સુધારો કયા વરે્ષ કયો હતો ?  

(A) 1953 (B) 1951 (C) 1952 (D) 1947 Ans: B 

(254)  સંસદ સભ્ય નીચેનામાંથી કયા શપથ લે છ ે?  

(A) ભારતના બંધારણમાં સાચી શ્રદ્ધા અને ક્નષ્ઠા રાખીશ. 
(B) મારા કતતવ્યોની શ્રદ્ધાપૂવતક વહન કરીશ. 
(C) ભારતની એકતા અને અખંડતા બનાવી રાખીશ. 

(D) બધા ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 

Ans: D 

(255)  રાજ્યસભામાં સૌથી વધારે બેઠકો કયા રાજ્યની છ ે?  

(A) ક્બહાર (B) રાજસ્થાન (C) મહારાષ્ટ્ ર (D) ઉત્તરપ્રદેશ Ans: D 

(256)  સંસદના ગૃહનો કાયતક્રમ અને સમયરેખા કોણ નક્કી કરે છ ે?  

(A) ક્નયમ સક્મક્ત (B) કાયતમંત્રણા સક્મક્ત (C) લોક-લેખા સક્મક્ત (D) પ્રાકકલન સક્મક્ત Ans: B 

(257)  લોકસભામાં “અનુસુક્ચત જનજાક્તઓ” માટ ેકેટલી બેઠકો અનામત રાખવામાં આવી છ ે?  

(A) 45 (B) 80 (C) 35 (D) 41 Ans: D 

(258)  બંધારણમાં કયા અનુચ્છદેમાં “ધનક્વર્ષયેક ખરડો” ની પદરભાર્ષા આપેલી છ ે?  

(A) આપેલ એકપણ નદહ (B) 135 (C) 143 (D) 110 Ans: D 

(259)  સંસદમાં અનુસુક્ચત જાક્ત અને અનુસુક્ચત જનજાક્ત કલ્યાણ સક્મક્તમાં કુલ કેટલા સભ્યો હોય છ ે?  

(A) 30 (B) 25 (C) 10 (D) 20 Ans: A 

(260)  લોકસભામા ં“કોરમ” પૂરં કરવા માટ ેકેટલા સભ્યો હાજર જોવા જોઈએ ?  

(A) 1/6 (B) 1/10 (C) 1/5 (D) 1/3 Ans: B 

(261)  રાજ્યોના મંત્રીમંડળ સામાન્ય રીતે કોને જવાબદાર હોય છ ે?  

(A) ક્વધાનસભાને (B) ક્વધાનપદરર્ષદ (C) રાજ્યપાલ (D) રાજ્યસભા Ans: A 

(262)  રાજ્યોમાં ક્વધાનપદરર્ષદોની સ્થાપના કોણ કરે છ ે?  

(A) સંસદ (B) મુખ્યમંત્રી (C) વડાપ્રધાન (D) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત Ans: A 

(263)  ધન્યવાદ પ્રસ્તાવ ઉપર ગૃહમાં કોણ ભાર્ષણ આપે છ ે?  

(A) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (B) નાણામંત્રી (C) રાષ્ટ્ રપક્ત (D) વડાપ્રધાન Ans: C 
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(264)  લોકસભાની બેઠક માટ ેઓછામાં ઓછા કેટલા સભ્યો હાજર હોવા જોઈએ ?  

(A) 55 (B) 20 (C) 30 (D) 400 Ans: A 

(265)  લોકસભામાં ક્નણાતયક મત કોણ આપી શકે છ ે?  

(A) ઉપરાષ્ટ્ રપક્ત 
(B) વડાપ્રધાન 
(C) લોકસભાના અધ્યક્ષ 

(D) હાઇકોટતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ 

Ans: C 

(266)  બંધારણમાં કયા અનુચ્છદેમાં “સંયુલત બેઠક” ની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છ ે?  

(A) 75 (B) 112 (C) 143 (D) 108 Ans: D 

(267)  રાજ્યસભામાં દર બે વરે્ષ કેટલા સભ્યો ક્નવૃત થાય છ ે?  

(A) 1/4 (B) 1/6 (C) 1/8 (D) 1/3 Ans: D 

(268)  લોકસભાની બેઠકો કયા રાજ્યમાં સૌથી વધુ છ ે?  

(A) ઉત્તર-પ્રદેશ (B) ગુજરાત (C) ક્બહાર (D) મધ્યપ્રદેશ Ans: A 

(269)  અલ્પ સુચનાવાળા પ્રશ્નો ઓછામાં ઓછા કેટલા દદવસની નોટીસ આપીને પૂછવામાં આવે છ ે?  

(A) 25 (B) 20 (C) 30 (D) 10 Ans: D 

(270)  લોકસભામાં બધા જ સંસદીય કાયોમાં કોનો ક્નણતય અંક્તમ હોય છ ે?  

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

(271)  “એટની જનરલ” ની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે?  

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

(272)  ભારતના કોઈ રાજ્યની સીમા કે પ્રદેશની સીમા કોણ નક્કી કરે છ ે?  

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

(273)  લોકસભાના ઉપાધ્યક્ષની ચુંટણી માટ ેકોણ તારીખ નક્કી કરે છ ે?  

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

(274)  જો કોઈ વ્યક્લત સંસદમા ંબંને ગૃહમાં ચુંટાય તો તેને એક ગૃહમાંથી રાજીનામું કેટલા દદવસમાં આપવંુ પડ ેછ ે?  

(A) 70 દદવસમા ં (B) 10 દદવસમા ં (C) 40 દદવસમા ં (D) 30 દદવસમા ં Ans: B 

(275)  નીચે આપેલા પ્રશ્નોમાંથી પ્રશ્નકાલમાં કયા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છ ે?  

(A) અલ્પસૂચના વાળા પ્રશ્નો 
(B) તારા વગરના પ્રશ્નો 

(C) તારાવાળા પ્રશ્નો 
(D) બધા ક્વકલ્પો સાચા છ.ે 

Ans: D 
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(276)  રાજ્યસભામાં સભાપક્ત (અધ્યક્ષ) તરીકે કોણ હોય છ ે?  

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

(277)  સાવતજક્નક ખચતની તપાસ કઈ સક્મક્ત કરે છ ે?  

(A) ક્નયમ સક્મક્ત (B) લોકલેખા સક્મક્ત (C) આપેલ એકપણ નદહ (D) પ્રાકલ્લન સક્મક્ત Ans: B 

(278)  સંસદમાં “પહેલો કલાક” કયા નામથી ઓળખાય છ ે?  

(A) શૂન્યકાલ (B) પ્રશ્નકાલ (C) અડધા કલાકની દલીલ (D) આપાતકાલીન ચચાત Ans: B 

(279)  હાલમાં સુક્પ્રમ કોટતમાં કેટલા સભ્યો હોય છ ે?  

(A) 32 (B) 31 (C) 33 (D) 35 Ans: B 

(280)  પ્રાકકલન સક્મક્તમાં કુલ કેટલા સભ્યો હોય છ ે?  

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

(281)  નીચેનામાંથી સંસદનો ભાગ કોણ નથી ?  

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

(282)  સંસદના સભ્યો કોની સમક્ષ શપથ લેતા હોય છ ે?  

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

(283)  લોકસભાના અધ્યક્ષની ચુંટણીમાં કોણ ભાગ લે છ ે?  

(A) ક્વધાનસભાના સભ્યો 
(B) રાજ્યસભાના સભ્યો 

(C) ક્વધાન પદરર્ષદના સભ્યો 
(D) લોકસભાના સભ્યો 

Ans: D 

(284)  આપણા દેશમાં ક્વચાર-ક્વમશત માટનેી સવોચ્ચ સંસ્થા કઈ છ ે?  

(A) સંસદ (B) ક્વધાન પદરર્ષદ (C) ક્વધાનસભા (D) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: A 

(285)  લોકલેખા સક્મક્તમાં કુલ કેટલા સભ્યો હોય છ ે?  

(A) 19 (B) 30 (C) 20 (D) 22 Ans: D 

(286)  લોકસભાના અધ્યક્ષની ચુંટણીની તારીખ કોણ નક્કી કરે છ ે?  

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

(287)  રાજ્યોના ઉપલા ગૃહને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છ ે?  

(A) ક્વધાનસભા (B) એકપણ નદહ (C) ક્વધાન પદરર્ષદ (D) લોકસભા Ans: C 

(288)  લોકસભામાં અલગ-અલગ સક્મક્તઓના સભ્યોની ક્નમણંક કોણ કરે છ ે?  

(A) લોકસભા અધ્યક્ષ (B) ઉપ-રાષ્ટ્ રપક્ત (C) ગૃહમંત્રી (D) રાષ્ટ્ રપક્ત Ans: A 
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(289)  ભારતના બંધારણમાં ફેરફાર કરવાની સત્તા કોની પાસે છ ે?  

(A) વડાપ્રધાન (B) મુખ્યમંત્રી (C) ગૃહમંત્રી (D) સંસદ પાસે Ans: D 

(290)  ગુજરાતમાં લોકસભાની કેટલી બેઠકો છ ે?  

(A) 24 (B) 26 (C) 25 (D) 23 Ans: B 

(291)  નીચેનામાંથી કઈ કોટત ભારતમાં અક્સ્તત્વમાં છ ે?  

(A) બધા જ ક્વકલ્પો સાચા છ.ે (B) સુક્પ્રમ કોટત (C) જીલ્લા અદાલત (D) હાઇકોટત Ans: A 

(292)  લોકલેખા સક્મક્તનો રીપોટત કોણ સંસદમાં રાખે છ ે?  

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

(293)  લોકસભામાં “અનુસુક્ચત જાક્તઓ” માટ ેકેટલી બેઠકો અનામત રાખવામાં આવી છ ે?  

(A) 60 (B) 79 (C) 85 (D) 40 Ans: B 

(294)  લોકસભામાં મખુ્ય પદાક્ધકારી કોણ હોય છ ે?  

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

(295)  ગુજરાતમાં રાજ્યસભાની કેટલી બેઠકો આવેલી છ ે?  

(A) 20 (B) 11 (C) 31 (D) 30 Ans: B 

(296)  લોકસભાના અધ્યક્ષની ચુંટણી કયારે થાય છ ે?  

(A) લોકસભાની બીજી બેઠક પછી 
(B) લોકસભાની ચોથી બેઠક પછી 

(C) લોકસભાની ત્રીજી બેઠક પછી 
(D) લોકસભાની પહેલી બેઠક પછી 

Ans: D 

(297)  ભારતની સુક્પ્રમ કોટતનું ઉદઘાટન કયારે થયુ હતુ ં?  

(A) 28 જાન્યુઆરી 1950 
(B) 18 જાન્યુઆરી 1950 

(C) 26 જાન્યુઆરી 1949 
(D) 26 જાન્યુઆરી 1950 

Ans: A 

(298)  કોઈપણ પક્ષને સરકાર બનાવવા માટ ેકેટલી બહુમતી જોઈએ ?  

(A) 1/2 (B) 1/10 (C) 2/6 (D) 2/3 Ans: A 

(299)  જો કોઈ સંસદ સભ્ય શપથ લીધા વગર ગૃહમાં બેસે તો તેને કેટલો દડં ભોગવવો પડ ે?  

(A) એક દદવસનો રૂ. 300 

(B) એક દદવસનો રૂ. 400 

(C) એક દદવસનો રૂ. 500 

(D) એક દદવસનો રૂ. 200 
Ans: C 
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(300)  સંસદ સભ્યો માટ ેપેન્શનની વ્યવસ્થા કયા વર્ષતથી લાગુ કરવામાં આવી ?  

(A) 1978 (B) 1955 (C) 1980 (D) 1976 Ans: D 
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