બાયતીમ ફંધાયણ પ્રવનત્તયી-૩
1. ફંધાયણને ‘ વભજલાની ચાલી ‘ કને કશેલાભાં આલે છે ?- આભુખને
2. બાયતીમ ફંધાયણ અનુવાય ‘ શ્ભરકતન અશ્ધકાય – કાનૂની અશ્ધકાય છે.
3. બાયતીમ ફંધાયણન કમ વુધાય મ્મુશ્નશ્વારીટીને ફંધાયણીમ દયજ્જ આે છે? – ૭૪ભ
4. બાયતના વંશ્લધાનભાં ક્મા અનુચ્છે દ અંતગગત શ્શન્દીને યાષ્ટ્રબાાન દયજ્જ આલાભાં આલે છે ? –
૩૪૩
5. યાજ્મના ફંધાયણીમ લડાને ળું કશે છે ? – યાજ્માર
6. બાયતના નાગયીકને કેટરા લગ ૂણગ થમા ફાદ ભતાશ્ધકાય ભે છે?- ૧૮ લગ
7. બાયતના ફંધાયણભાં વભાજલાદી, શ્ફનવાંપ્રદાશ્મક જે લા ળબ્દ ક્માયે ઉભેયામા શતા?- ઈ.વ.૧૯૭૬
8. બાયતના કમા યાજ્મભાં ફે ગૃશનું શ્લધાનભંડ છે? – જમ્ભુ કાશ્ભીય
9. ઓછાભાં ઓછા કેટરા વભમના અંતયે વંવદનું એક વત્ર ભલું જઈએ?- ૬ ભાવ
10.બાયતીમ ફંધાયણની કઈ કરભ અંતગગત કાશ્ભીયને શ્લળે દયજ્જ ભેર છે?- ૩૭૦ કરભ
11.બાયતના ફંધાયણભાં સ્લીકૃત બાાઓભાં કઈ બાાન વભાલેળ થત નથી? – યાજસ્થાની
12. રકવબાનાં ગૃશનું વંચારન કયનાયને ળું કશેલામ છે?- અધ્મક્ષ
13.ફંધાયણનું અથગઘટન કયલાની અને નાગદયકના ભૂબૂત શક્કનું યક્ષણ કયલાની વત્તા કઈ અદારતને
છે ? – વલોચ્મ અદારત
14.બાયતભાં ભૂબૂત શક્કના યક્ષણની પયજ કની છે ? – ન્મામતંત્ર
15.બાયતના યાષ્ટ્રશ્તને તેભના દ ઉયથી કણ શટાલી ળકે છે?- વંવદ
16.બાયતભાં ફારગ્ન પ્રશ્તફંધક અશ્ધશ્નમભ ક્માં લગથી અભરભાં છે?- ૨૦૦૬
17.ફંધાયણની કઈ કરભ ભુજફ કેન્ર યાજ્મને આર્થથક અનુદાન આી ળકે છે? – ૨૭૫
18. ફંધાયણના ૪૨ ભાં વુધાયા દ્લાયા ક્માં શ્લમને યાજ્મ વૂચીભાંથી વંવ્રતી વૂશ્ચભાં પેયલલાભાં આલે છે
? – શ્ળક્ષણ
19. ભપત અને પયજીમાત શ્ળક્ષણન અશ્ધકાય ક્માયથી અભરભાં આવ્મ? –૧રી એશ્પ્રર ૨૦૧૦
20. રકવબાભાં અશ્લવલાવની દયખાસ્ત વાય કયલા ઓછાભાં ઓછા કેટરાં વભ્મન ટેક શલું જરૂયી
છે ? – ૫૦
21. ન્માશ્મક વભીક્ષાન શ્લચાય ફંધાયણીમ વબાએ ક્મા દેળન વંશ્લધાનભાંથી રીધ છે? – મુ.એવ.એ.
22. યાજ્મારને ળથ કણ રેલડાલે છે ? – શાઈકટગના ભુખ્મ ન્મામાધીળ
23.યાજ્માર કને વંફધીને યાજીનાભું આે છે ? – યાષ્ટ્રશ્ત
24. ફંધાયણ ઘડલાન વોપ્રથભ શ્લચાય કને આવ્મ શત?- શ્રી એભ.એન.યમ
25. ભૂબૂત પયજન શ્લચાય ક્માં યાષ્ટ્રના ફંધાયણભાંથી રેલાભાં આવ્મ છે? – યશ્ળમા
26.બાયતીમ ફંધાયણભાં કઈ કટકટીન ઉલ્રેખ નથી? – યાજકીમ
27. કટકટીની વ્મલસ્થાન શ્લચાય કમા દેળના ફંધાયણભાંથી રેલાભાં આવ્મ છે? – જભગની
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28. ફંધાયણની કરભ પ્રભાણે ચૂંટણીંચની સ્થાના થઇ છે? – કરભ-૩૨૪
29.યાજ્મભાં ફધી મુશ્નલર્થવટીઓના ચાન્વેરય તયીકે કણ શમ છે?- ગલનગય
30.આમજન ંચના અધ્મક્ષ શદ્દાની રૂએ કણ શમ છે?- લડાપ્રધાન
31. બાયતની ફંધાયણ વુધાયાથી ભતાશ્ધકાયની લમ ૨૧ થી ઘટાડી ૧૮ લગની થઇ?- ૬૧
32. બાયતની ફંધાયણવબાભાં અનુવૂશ્ચત જાશ્તના કેટરા વભ્મ શતા? – ૩૦
33.બાયતીમ ફંધાયણ તૈમાય કયતાં કેટર વભમ રાગ્મ શત ?- ૨ લગ, ૧૧ ભાવ અને ૧૮ દદલવ.
34.બાયતીમ ફંધાયણભાં કેટરી કરભ આલેરી છે ?- ૩૧૫
35.બાયતીમ ફંધાયણભાં નાગદયકના ભૂબુત કેટરા શક્ક આેરા છે?- વાત
36.બાયતીમ ફંધાયણની પ્રથભ ફેઠક ક્માયે ભી શતી?- ૯ ડીવેમ્ફય ૧૯૪૬
37.ગ્રાભંચામતની ચૂંટણીભા ઉભેદલાયી કયલા ભાટે કેટરી લમભમાગદા છે?- ૨૧
38.ચૂંટણી ંચ ત્રણ કશ્ભળનયનું ક્માયે ફન્મું શતુ?ં ઈ.વ.૧૯૯૦ભાં
39.બાયતીમ ફંધાયણભાં ભૂબુત પયજન શ્લચાય ક્માંથી રેલાભાં આવ્મ શત

? – યશ્ળમાના

ફંધાયણભાંથી
40.ફંધાયણ ઘડલાભાં અંદાજીત ખચગ કેટર થમ શત?- ૬૪ રાખ
41.ઈ.વ.૧૯૧૧ શેરા બાયતની યાજધાની કઈ શતી?- કરકાત્તા
42.ફંધાયણ અભરભાં આવ્મું ત્માયે કેટરી ભાન્મ બાાઓ શતી?-૧૪
43.ફંધાયણભાં શારભાં કેટરા દયશ્ળષ્ટ છે ?- ૧૨
44.યાજ્મવબાના ૧/૩ વભ્મ કેટરા લે શ્નલૃત થઇ છે ?- ૨
45.બાયતના ફંધાયણનું સ્લરૂ ળું છે ? – વભલામીતંત્રી શલા છતાં એકતંત્રી
46. ફંધાયણવબાની પ્રથભ ફેઠકના અસ્થામી અધ્મક્ષ કણ શતા?- ડૉ.વશ્ચ્ચદાનંદ શ્વન્શા
47.બાયતભાં ફારગ્ન પ્રશ્તફંધક અશ્ધશ્નમભ ક્મા લે અભરભાં આવ્મ?- ઈ.વ.૨૦૦૬ભાં
48.ફંધાયણના ત્રીજા દયશ્ળષ્ઠભાં ળાનું લણગન છે ?- ળથગ્રશણ શ્લશ્ધ
49. ફંધાયણન અનુચ્છે દ-૧૯ કેટરી સ્લતંત્રતા પ્રદાન કયે છે ? – ૬
50. બાયતીમ ફંધાયણવબાભાં અનુવૂશ્ચત જાશ્તના કેટરા વભ્મ શતા? – ૩૦
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