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બાયતીમ ફધંાયણ પ્રશ્નોત્તયી-૩ 

1. ફધંાયણને ‘ વભજલાની ચાલી ‘ કોને કશલેાભા ંઆલે છે ?- આમખુને 

2. બાયતીમ ફધંાયણ અનવુાય ‘ શ્વભરકતનો અશ્વધકાય – કાનનૂી અશ્વધકાય છે. 

3. બાયતીમ ફધંાયણનો કમો સધુાયો મ્યશુ્વનશ્વવારીટીને ફધંાયણીમ દયજ્જો આે છે ? – ૭૪ભો  

4. બાયતના વશં્વલધાનભા ંક્યા અનચુ્છેદ અંતગગત દશન્દીને યાષ્ટ્રબાાનો દયજ્જો આલાભા ંઆલે છે 

? – ૩૪૩  

5. યાજ્મના ફધંાયણીમ લડાને શુ ંકશ ે છે ? – યાજ્માર  

6. બાયતના નાગયીકને કેટરા લગ પણૂગ થમા ફાદ ભતાશ્વધકાય ભે છે ?- ૧૮ લગ  

7. બાયતના ફધંાયણભા ં વભાજલાદી, બફનવાપં્રદાશ્વમક જેલા ળબ્દો ક્યાયે ઉભેયામા શતા ?- 

ઈ.વ.૧૯૭૬  

8. બાયતના કમા યાજ્મભા ંફે ગશૃોનુ ંશ્વલધાનભડં છે ? – જમ્મ ુકાશ્ભીય  

9. ઓછાભા ંઓછા કેટરા વભમના અંતયે વવંદનુ ંએક વત્ર ભવુ ંજોઈએ ?- ૬ ભાવ 

10.  બાયતીમ ફધંાયણની કઈ કરભ અંતગગત કાશ્ભીયને શ્વલળે દયજ્જો ભેર છે  ?- ૩૭૦ કરભ  

11.  બાયતના ફધંાયણભા ંસ્લીકૃત બાાઓભા ંકઈ બાાનો વભાલેળ થતો નથી ? – યાજસ્થાની  

12.  રોકવબાના ંગશૃનુ ંવચંારન કયનાયને શુ ંકશલેામ છે ?- અધ્મક્ષ  

13.  ફધંાયણનુ ં અથગઘટન કયલાની અને નાગદયકોના મૂભતૂ શક્કોનુ ં યક્ષણ કયલાની વત્તા કઈ 

અદારતને છે ? – વલોચ્મ અદારત  

14.  બાયતભા ંમૂભતૂ શક્કોના યક્ષણની પયજ કોની છે ? – ન્મામતતં્ર  

15.  બાયતના યાષ્ટ્રશ્વતને તેભના દ ઉયથી કોણ શટાલી ળકે છે ?- વવંદ  

16.  બાયતભા ંફારગ્ન પ્રશ્વતફધંક અશ્વધશ્વનમભ ક્યા ંલગથી અભરભા ંછે ?-  ૨૦૦૬  

17.  ફધંાયણની કઈ કરભ મજુફ કેન્ર યાજ્મને આશ્વથિક અનદુાન આી ળકે છે ? – ૨૭૫  

18.  ફધંાયણના ૪૨ ભા ં સધુાયા દ્વાયા ક્યા ં શ્વલમને યાજ્મ સચૂીભાથંી વવં્રતી સબૂચભા ં પેયલલાભા ં

આલે છે ? – શ્વળક્ષણ  

19.  ભપત અને પયજીમાત શ્વળક્ષણનો અશ્વધકાય ક્યાયથી અભરભા ંઆવ્મો ? – ૧રી એશ્વપ્રર ૨૦૧૦  

20.  રોકવબાભા ં અશ્વલિાવની દયખાસ્ત વાય કયલા ઓછાભા ં ઓછા કેટરા ં વભ્મોનો ટેકો શોવુ ં

જરૂયી છે ? – ૫૦ 
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21.  ન્માશ્વમક વભીક્ષાનો શ્વલચાય ફધંાયણીમ વબાએ ક્યા દેળનો વશં્વલધાનભાથંી રીધો છે ? – 

ય.ુએવ.એ. 

22.  યાજ્મારને ળથ કોણ રેલડાલે છે ? – શાઈકોટગના મખુ્મ ન્મામાધીળ  

23.  યાજ્માર કોને વફંોધીને યાજીનામુ ંઆે છે ? – યાષ્ટ્રશ્વત  

24.  ફધંાયણ ઘડલાનો વૌપ્રથભ શ્વલચાય કોને આવ્મો શતો ?- શ્રી એભ.એન.યોમ  

25.  મૂભતૂ પયજોનો શ્વલચાય ક્યા ંયાષ્ટ્રના ફધંાયણભાથંી રેલાભા ંઆવ્મો છે ? – યશ્વળમા  

26.  બાયતીમ ફધંાયણભા ંકઈ કટોકટીનો ઉલ્રેખ નથી ? – યાજકીમ  

27.  કટોકટીની વ્મલસ્થાનો શ્વલચાય કમા દેળના ફધંાયણભાથંી રેલાભા ંઆવ્મો છે ? – જભગની  

28.  ફધંાયણની કરભ પ્રભાણે ચ ૂટંણીચંની સ્થાના થઇ છે ? – કરભ-૩૨૪  

29.  યાજ્મભા ંફધી યશુ્વનલશ્વવિટીઓના ચાન્વેરય તયીકે કોણ શોમ છે ?- ગલનગય  

30.  આમોજન ચંના અધ્મક્ષ શોદ્દાની રૂએ કોણ શોમ છે ?-  લડાપ્રધાન  

31.  બાયતની ફધંાયણ સધુાયાથી ભતાશ્વધકાયની લમ ૨૧ થી ઘટાડી ૧૮ લગની થઇ ?- ૬૧  

32.  બાયતની ફધંાયણવબાભા ંઅનસુબૂચત જાશ્વતના કેટરા વભ્મો શતા ? – ૩૦  

33.  ભારતીય બધંારણ તૈયાર કરતા ં કેટો સમય ાગ્યો હતો ?- ૨ વર્ષ, ૧૧ માસ અન ે ૧૮ 

દિવસ.  

34.  બાયતીમ ફધંાયણભા ંકેટરી કરભો આલેરી છે ?- ૩૧૫  

35.  બાયતીમ ફધંાયણભા ંનાગદયકોના મૂભતુ કેટરા શક્કો આેરા છે ?- વાત  

36.  બાયતીમ ફધંાયણની પ્રથભ ફેઠક ક્યાયે ભી શતી ?- ૯ ડીવેમ્ફય ૧૯૪૬  

37.  ગ્રાભચંામતની ચ ૂટંણીભા ઉભેદલાયી કયલા ભાટે કેટરી લમભમાગદા છે ?- ૨૧  

38.  ચ ૂટંણી ચં ત્રણ કશ્વભળનયોનુ ંક્યાયે ફન્યુ ંશત ુ ં?- ઈ.વ.૧૯૯૦ભા ં

39.  બાયતીમ ફધંાયણભા ં મૂભતુ પયજોનો શ્વલચાય ક્યાથંી રેલાભા ં આવ્મો શતો ? – યશ્વળમાના 

ફધંાયણભાથંી  

40.  ફધંાયણ ઘડલાભા ંઅંદાજીત ખચગ કેટરો થમો શતો ?- ૬૪ રાખ  

41.  ઈ.વ.૧૯૧૧ શરેા બાયતની યાજધાની કઈ શતી ?- કોરકાત્તા 

42.  ફધંાયણ અભરભા ંઆવ્યુ ંત્માયે કેટરી ભાન્મ બાાઓ શતી ?-૧૪  

43.  ફધંાયણભા ંશારભા ંકેટરા દયશ્વળષ્ટ્ટ છે ?- ૧૨ 

44.  યાજ્મવબાના ૧/૩ વભ્મો કેટરા લે શ્વનવતૃ થઇ છે ?- ૨  
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45.  બાયતના ફધંાયણનુ ંસ્લરૂ શુ ંછે ? – વભલામીતતં્રી શોલા છતા ંએકતતં્રી  

46.  ફધંાયણવબાની પ્રથભ ફેઠકના અસ્થામી અધ્મક્ષ કોણ શતા ?- ડૉ.વચ્ચ્ચદાનદં શ્વવન્શા  

47.  યાષ્ટ્રશ્વત દ ખારી શોમ ત્માયે તે દ ઉયાષ્ટ્રશ્વત ક્યા ંસધુી યશી ળકે છે ?- ૬ ભાવ  

48. ફધંાયણ વબાને લચગાાની વવંદભા ંક્યા દદલવે ફદરલાભા ંઆલી ?- ૨૬ જાન્યઆુયી ૧૯૫૦  

49. યાજ્મના નીશ્વત શ્વનદેળક શ્વવદ્ાતંો ક્યા ંદેળના ફધંાયણભાથંી રેલાભા ંઆલેર છે ?- આઈયીળ  

50. બાયતભા ંપ્રથભલાય યાષ્ટ્રશ્વતળાવન ક્યા ંરાદલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં?- જંાફ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


