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બાયતીમ ફધંાયણ પ્રશ્નોત્તયી બાગ -૫ 

1. બાયતના ફધાયણભા ં સ્લીકૃત બાાઓભા ં કઈ બાાનો વભાલેળ થતો નથી ?- 
યાજસ્થાની  

2. ફધંાયણભા ંકમો બાગ ફધંાયણનો આત્ભા ગણામ છે ?- મૂભતૂ અધધકાય  

3. નાણાચંના વભ્મોની ધનભણ ૂકં કોણ કયે છે ?- યાષ્ટ્રધત  

4. મૂભતૂ અધધકાયોના ધલચાયોની પે્રયણા કમા દેળના ફધંાયણભાંથી રીધી છે ?- 
ય.ુએવ.એ. 

5. યાજ્મના મખુ્મ ભાહશતી કધભશ્નયશ્રીને વોગધં કોણ રેલડાલે છે ?- ગલનનય  

6. ફધંાયણવબાની યચના ક્ા ંપ્રાન શઠે થઇ શતી ?- કેબફનેટ ધભળન  

7. કટોકટીની વ્મલસ્થાનો ધલચાય ક્ા યાષ્ટ્રના ફધંાયણભાથંી રેલાભા ંઆવ્મો છે ?- જભનની  

8. વલોચ્મ ન્મામાધીળ ધવલામ સપુ્રીભકોટનભા ંઅન્મ કેટરા ન્મામાધીળ શોમ છે ?- ૨૫  

9. વભલતી માદીભા ંશાર કેટરા ધલમ છે ?- ૫૨  

10. શાઈકોટનના ન્મામાધીળોની ધનવધૃત્ત લમભમાનદા કેટરી છે ?- ૬૫ લન  

11. બાયતના પ્રધાનભતં્રી ફનલા ભાટે ઓછાભા ંઓછી ઉંભય કેટરા લનની શોલી જોઈએ ?- 
૨૫ લન  

12. યાજ્મવબાભા ં ધલધળષ્ટ્ટ કે્ષત્રોભા ંવદં કયીને યાષ્ટ્રધત દ્વાયા ધનભણ ૂકં કયાતા વભ્મોની 
વખં્મા કેટરી યાખલાભાં આલી છે ?- ૧૨  

13. ફધંાયણના ત્રીજા હયધળષ્ટ્ઠભા ંળાનુ ંલણનન છે ?- ળથગ્રશણ ધલધધ  

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

15. બાયતના ફધંાયણવબાભા ંઅનસુબૂચત જાધતના કેટરા વભ્મો શતા ?- ૩૦  

16. રોકવબાભા ંઅધલશ્વાવની દયખાસ્ત વાય કયલા ઓછાભા ંઓછા કેટરા વભ્મોનો ટેકો 
જોઈએ ?- ૫૦  

17. યાજ્મારને ળથ કોણ રેલડાલે છે ?- શાઈકોટનના મખુ્મ ન્મામાધીળ  

18. ગશૃ ફેઠકભા ં વભ્મોની કેટરા હદલવની યલાનગી લગયની ગેયશાજયી ધપ્રવાઈડીંગ 
ઓહપવયને તે વભ્મની ફેઠકને ખારી ડેરી જાશયે કયી ળકાળે ?- 60 હદલવો  

19. કમો બાયતના ફધંાયણનો મૂભતૂ શક્ક નથી ?- આશ્રમનો શક્ક  

20.  બાયતના ફધંાયણનો ક્ા અનચુ્છેદ વ્મક્તતને ોતાની વદંગીણી વ્મક્તત વાથે રગન 
કયલાના શક્કની સયુક્ષા ફકે્ષ છે ?- અનચુ્છેદ- 21  

21. બાયતીમ ફધંાયણ વબાના પ્રથભ વબાધત કોણ શતા ?- વચ્ચ્ચદાનદં ધવન્શા  
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22. “ મશ ફધંાયણ જીન આદળો ય આધાહયત શૈ ઉનકા બાયત કી આત્ભા વે કોઈ વફંધં 
નહશ શૈ.... મશ વધંલધાન મશા ં કી હયક્સ્થધતમો ભે કામન નશી કય ામેગા” ફધંાયણ 
વબાના ક્ા વભ્મનો આ ભત છે ? – રક્ષ્ભીનાયામણ વાહ ૂ 

23.  વત્મભેલ જમતે ક્ા ઉધનદભાથંી રેલાભા ંઆલેર છે ?- મડુકોહયદ  

24.  ભાહશતી અધધકાય અધધધનમભ ધલશ્વભા ં વૌપ્રથભ ક્ા દેળે અભરભા ં મકૂ્ો શતો ?- 
સ્લીડન  

25.  ક્ા યાજ્મભા ં યાજ્મારે ફધંાયણીમ પયજીમાત યીતે આહદલાવી ફાફતોના ભતં્રીની 
ધનભણ ૂકં કયલી ડે છે ?- ભધ્મપ્રદેળ  

26.  બાયતના ફધંાયણનુ ં આમખુ ફધંાયણના બાગ જ ગણામ તેભ કમા ચકુાદાથી 
ઠયાલલાભા ંઆવ્યુ ંછે ?- કેળલાનદં બાયતી ધલ. કેયારા યાજ્મ  

27.  લાણી અને અબબવ્મક્તતના સ્લાતતં્ર્મ ઉય ક્ા આધાયે ધનમતં્રણ મકૂી ળકામ છે ?- 
ધળષ્ટ્ટતા અને નીધતભત્તા  

28.  ફધંાયણના ક્ા બાગભા ં બાયતના વભગ્ર પ્રદેળભાં નાગહયકો ભાટે વભાન નાગહયક 
વહંશતા સયુબક્ષત કયલા ભાટે પ્રમત્ન કયાળે તેલી જોગલાઈ છે ? – બાગ –IV 

29.   યાષ્ટ્રધત કોઈણ કામદાના અભરભાંથી ભોટા ફદંયો અને ધલભાનભથકોને 
જાશયેનાભાથંી ફાકાત યાખી ળકે તેલી જોગલાઈ ક્ા અનચુ્છેદભા ંછે ?- અનચુ્છેદ-364 

30.  ફધંાયણના કેટરાભા ં સધુાયાથી ભતાધધકાય ભાટેની લમ 21 થી ઘટાડી 18 લનની 
કયલાભા ંઆલી છે ?- 61ભો સધુાયો  

31.  બાયતીમ ફધંાયણભા ંવશલતી સબૂચનો સ્ત્રોત કમો છે ?- ઓસ્ટેબરમા  

32.  બાયતભા ંવૌપ્રથભ ભશાનગયાબરકાની સ્થાના ક્ા ંકયલાભા ંઆલી શતી ?- ભદ્રાવ  

33.  ફધંાયણ વભીક્ષા વધભધત લન 2000ભા ંયચલાભા ંઆલી શતી તેના અધ્મક્ષ કોણ શતા 
?- ન્મામમધૂતિ એભ. એન. લેંકટચેરૈમાશ  

34.  બાયત ફધંાયણની કઈ કરભ શઠે ચ ૂટંણી ચંની યચના થમેરી છે ?- કરભ 

35.  “ બાયતનુ ંફધંાયણ, બાયતના રોકોની ઈચ્છાને અનરુૂ શોવુ ંજોઈએ’ એ ળબ્દો ક્ા 
યાષ્ટ્રીમ નેતાએ ઉચ્ચામાન શતા ?-  ભશાત્ભા ગાંધી  

36. વભગ્ર બાયતીમ પ્રદેળ ભાટે વભાન નાગહયક ધાયો ઘડલા ભાટે બાયતના ફધંાયણના 
ક્ા અનચુ્છેદભા ંજણાલાયુ ંછે ?- અનચુ્છેદ-44  

37.   બાયતભા ંરોકાયતુત તેભજ રોકાર ળબ્દનો ઉમોગ કોના દ્વાયા કયલાભા ંઆવ્મો ?- 
રક્ષ્ભીભર ધવિંઘલી  



 

ASHWIN DIVEKAR  Page 3 

 

38. ‘ ળાધંતથી અને ળસ્ત્રો ધલના બેગા થલાનુ ંસ્લાતતં્ર્મ બાયતના ફધંાયણના ક્ા અનચુ્છેદ 
દ્વાયા પ્રાપ્ત થામ છે ?- અનચુ્છેદ – 19(1)(B) 

39.  ફધંાયણની કરભ – 356નો ઉમોગ 1959ભા ંક્ા યાજ્મભા ંથમો શતો ?- કેય  

40. “ બાયતભા ં કોઈ નાગહયકની વાભે પતત ધભન, જાધત,જ્ઞાધત, બરિંગ, જન્ભસ્થાન અથલા 
એભાનંા કોઈ કાયણે યાજ્મ બેદબાલ કયી ળકાળે નશી”- આ જોગલાઈ ક્ા આટીકરભા ં
દળાનલલાભા ંઆલેરી છે ?- 15  

41.  એટની જનયર દ્વાયા જે કામો કયલાના યશ ે છે તેની જોગલાઈ લાબ્ધાયણના ક્ા 
આટીકરભા ંકયલાભા ંઆલેરી છે ?- 76 

42.  આણા દેળનુ ંયાષ્ટ્રીમ જચય પ્રાણી કયુ ંછે ?- ડોલ્ફપન  

43. પ્રારૂ વધભધતના અધ્મક્ષ કોણ શતા ? અને તેભાં ગજુયાતી વભ્મ કોણ શતા? - 
ડો.ફાફાવાશફે આંફેડકય અને ક.ભા. મનુળી  

44. ફધંાયણની ફેઠકના અસ્થામી અધ્મક્ષ કોણ શતા ? – વચ્ચ્ચદાનદં ધવિંશા  

45. ફધંાયણના ક્ા અનચુ્છેદ અનવુાય ચ ૂટંણીચંની યચના થામ છે ? – કરભ- 324 

46.  બાયતના પ્રથભ ચીપ ઓપ હડપેન્વ સ્ટાપ કોણ ફન્મા શતા ?- જનયર બફધન યાલત  

47. મૂભતૂ પયજોની જોગલાઈ ફધંાયણના ક્ા અનચુ્છેદભા ંછે ? – કરભ 51 -ક  

48.  ફધંાયણના ધનભાનણ ભાટે કેટરો વભમ રાગ્મો શતો ?- 2 લન, 11 ભહશના 18 હદલવ  

49. બાયતીમ ફધંાયણની કઈ અનસુબૂચભા ં યાજ્મવબાભાનંી ફેઠકોની પાલણીનો ઉફરેખ 
કયલાભા ંઆવ્મો છે ? – ચોથી અનસુબૂચ  

50. એટની જનયરની જોગલાઈ ફધંાયણના ક્ા અનચુ્છેદભા ંછે ?-કરભ -76  


