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ધોરણ: 8,

સત્ર: 1

પ્રકરણ - 8 લોકશાહી દે શમાાં સાંસદની ભ ૂવમકા

1.સાંસદમાાં આમાાંથી કોનો સમાિેશ થતો નથી ?
(C) રાષ્ટ્રપવત

(B) રાજ્યસભા

(D) લોકસભા

2.લોકસભામાાં કોને ઉદ્દે શીને પ્રશ્ન પ ૂછિામાાં આિે છે ?
(A) રાષ્ટ્રપવત

(C) િડાપ્રધાન

(B) સભાપવત

(D) અધ્યક્ષ

3.રાજ્યસભાના સભાપવત હોદ્દાના રૂએ કોણ બને છે ?
(A) રાષ્ટ્રપવત

(C) ઉપરાષ્ટ્રપવત

(B) િડાપ્રધાન

(D) રાજ્યપાલ

4.લોકસભાની સભ્યસાંખ્યા કેટલી છે ?
(A) 250

(C) 270

(B) 545

(D) 550

5.ઍગ્લો ઈન્ડડયન વસિાયના લોકસભાના સભ્યોને કોણ ચટ
ાં ૂ ે છે ?
(A) દે શના લોકો

(C) હારે લા ધારાસભ્યો

(B) ચટ
ાં ૂ ાયેલા ધારાસભ્યો

(D) રાજ્યસભાના સભ્યો

6.રાજ્યસભાના કુ લ સભ્યોમાાંથી કેટલા ભાગના સભ્યોની ચટ
ાં ૂ ણી દર બે િર્ષે થાય છે ?
(A) ચોથા

(C) પાાંચમાાં

(B) બીજા

(D) ત્રીજા
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(A) લોકપાલ
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7.રાષ્ટ્રપવતની વનમણક
ાં ૂ વસિાયના રાજ્યસભાના સભ્યોને કોણ ચટ
ાં ૂ ે છે ?
(A) દે શના લોકો

(C) દે શની વિધાનસભાઓના હારે લા

(B) દે શની વિધાનસભાઓના ચટ
ાં ૂ ાયેલા

ધારાસભ્યો

ધારાસભ્યો

(D) રાજ્યસભાના સભ્યો

8.રાજ્યસભાના સભાપવતને કોણ ચટ
ાં ૂ ે છે ?
(D) રાજ્યસભા અને લોકસભાના ચટ
ાં ૂ ાયેલા

(B) લોકસભાના ચટ
ાં ૂ ાયેલા સભ્યો

સભ્યો

(C) દે શના લોકો
9.સાંસદમાાં સૌથી પહેલા શાના માટેનો સમય નક્કી કરિામાાં આવ્યો છે ?
(A) ચચાા

(C) પ્રશ્નોત્તરી

(B) ખરડા

(D) રજૂઆત

10.લોકસભાના અધ્યક્ષને કોણ ચટ
ાં ૂ ે છે ?
(A) લોકસભાના ચટ
ાં ૂ ાયેલા સભ્યો

(C) રાજ્યસભા અને લોકસભાના ચટ
ાં ૂ ાયેલા

(B) દે શના લોકો

સભ્યો
(D) વિધાનસભાના ધારાસભ્યો

11.સાંસદન ાંુ ઉપલ ાંુ ગૃહ કય ાંુ છે ?
(A) લોકસભા

(C) વિધાનસભા

(B) વિધાનપરરર્ષદ

(D) રાજ્યસભા

12.રાજ્યસભાની સભ્યસાંખ્યા કેટલી છે ?
(A) 550

(C) 275

(B) 250

(D) 545

13.સાંસદમાાં કેટલા ગૃહો છે ?
(A) 1

(C) 4

(B) 3

(D) 2
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(A) વિધાનસભાના ધારાસભ્યો
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ુ રાતની સભ્યસાંખ્યા કેટલી છે ?
14.લોકસભામાાં ગિ
(A) 11
(B) 182

(C) 545
(D) 26

15.રાજ્યસભામાાં કેટલા સભ્યોની વનમણક
ાં ૂ રાષ્ટ્રપવત કરે છે ?
(A) 11

(C) 12

(B) 14

(D) 26

(A) 2

(C) 6

(B) 5

(D) 4

17.સાંસદમાાંથી પસાર કરે લો ખરડો કોની સહી પછી કાયદો બને છે ?
(A) િડાપ્રધાન

(C) ઉપરાષ્ટ્રપવત

(B) રાષ્ટ્રપવત

(D) રાજ્યપાલ

18.લોકસભાન ાંુ સાંચાલન કોણ કરે છે ?
(A) સભાપવત

(C) વિરોધપક્ષ

(B) અધ્યક્ષ

(D) માંત્રીમાંડળ

ુ રાતની સભ્યસાંખ્યા કેટલી છે ?
19.રાજ્યસભામાાં ગિ
(A) 26

(C) 182

(B) 11

(D) 250

20.સાંસદન ાંુ નીચલ ાંુ ગૃહ કય ાંુ છે ?
(A) વિધાનસભા

(C) વિધાનપરરર્ષદ

(B) રાજ્યસભા

(D) લોકસભા
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16.લોકસભાની ચટ
ાં ૂ ણી કેટલા િર્ષે થાય છે ?
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1) A
2) D
3) C
4) B
5) A
6) D
7) B

( 8) D
( 9) C
(10) A
(11) D
(12) B
(13) D
(14) D

(15) C
(16) B
(17) B
(18) B
(19) B
(20) D
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