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ભભારતનનન સનવવિધભાન (બનધભારણ) ઘડવિભાનન સસૌપ્રથમ વવિચભાર કનનન આવ્યન હતન ?

સર એમ.એન. રનય
(મભાનવિન્ન દ્રનભાથ રનય)
ભભારતનનન સનવવિધભાન કનટલભા ભભાગ (આવટર્ટિકલ્સ) મભાન વિહહેંચભાયલન ન છન ?
22 ભભાગ (આવટર્ટિકલ્સ)મભાન
ભભારતનભા મમળ બનધભારણમભાન કનટલભા અનનચ્છનદન (કલમન) છન ?
395 અનનચ્છનદન
ભભારતનભા હભાલનભા સનવવિધભાનમભાન કનટલભા અનનચ્છનદન છન ?
446 અનનચ્છનદન
ભભારતનભા સનવવિધભાનમભાન કનટલલ અનનસવમ ચઓ (પવરવશિષન) છન ?
12 અનનસવમ ચઓ(પવરવશિષન)
ભભારતનનન બનધભારણ ઘડવિભાનલ શિરૂઆત ક્યભારન અનન કઇ યનજનભા હનઠળ થઇ હતલ ?
જન લભાઇ-1946 મભાન કનવબનટન વમશિન
યનજનભા હનઠળ થઇ.
ભભારતલય સનવવિધભાન સભભામભાન કન લ કનટલભા સભ્યન હતભા ?
389 સભ્યન
ભભારતલય સનવવિધભાન સભભામભાન અનનસવમ ચત જાવતનભા કનટલભા સભ્યન હતભા ?
30 સભ્યન
ભભારતનલ સનવવિધભાન સભભાનભા કભાયર્ટિકભારલ(અસ્થભાયલ) પ્રમનખ કનણ હતભા ?
ડડ. સવચ્ચદભાનનદ વસનહભા
ભભારતલય સનવવિધભાન સભભાનભા પ્રમનખ(ચમટન ભાયલન ભા અધ્યક) કનણ હ્તભા ?
ડડ. રભાજનન્દ્રપ્રસભાદ
ભભારતનનન બનધભારણ ઘડવિભા મભાટનનલ ખરડભા સવમવત (ડભાફવટનગ સવમવત કન મનસદભા સવમવત) નભા ડડ. ભલમરભાવિ આનબડન કર
અધ્યક કનણ હતભા ?
ભભારતલય સનવવિધભાનનલ ખરડભા સવમવતમભાન કન લ કનટલભા સભ્યન હ્તભા ?
7 (સભાત) સભ્યન
ન ભાલભાલ મનનશિલ
કયભા ગનજરભાતલ સભાવહત્યકભાર ભભારતલય સનવવિધભાનનલ ખરડભા સવમવતનભા સભ્ય હતભા ?
કનય
ભભારતનનન બનધભારણ ઘડવિભાનલ શિરૂઆત ક્યભારન થઇ ?
9, વડસમ્ન બર,1946 મભાન થઇ
ભભારતલય બનધભારણ સભભાનલ પ્રથમ બઠન ક ક્યભારન અનન કનનભા પ્રમનખ સ્થભાનન મળલ ?
9, વડસમ્ન બર,1946 મભાન
ડડ. સવચ્ચદભાનનદ વસનહભાનભા પ્રમનખપદન
ભભારતલય બનઘભારણનન સ્વિલકભાર ક્યભારન થયન ? અથવિભા ભભારતલય સનવવિધભાન સભભા દભારભા ક્યભારન 26, નવિમ્ન બર, 1949 મભાન
સનવવિધભાન અપનભાવિવિભામભાન આવ્યનન હતનન ?
ભભારતલય સનવવિધભાનનન અમલ ક્યભારન થયન ?
26, જાન્યનઆરલ, 1950 નભા રનજ
ભભારતનન પ્રજાસતભાક રભાષ ક્યભારન જાહનર કરભાય ન ?
26, જાન્યનઆરલ, 1950 નભા રનજ
ભભારતનનન બનધભારણ ઘડવિભામભાન (પમરૂ કરવિભામભાન) કનટલન સમય લભાગ્યન હતન ?
2 વિરર્ટિ,11 મભાસ અન1ન 8 વદવિસ
વવિશ્વમભાન સસૌથલ વવિસ્તતત અનન લભાનબ ન લનવખત બનધભારણ કયભા દનશિનનન છન ?
ભભારત દનશિનનન
ભભારતનભા સનવવિધભાનનનન આમનખ કનણન લખ્યનન હતનન ?
જવિભાહરલભાલ નહનરૂ
આમનખ કઇ સભાલથલ બનધભારણનન એક ભભાગ બન્યનન ?
ઇ.1973 થલ
ન (વબન સભાનપ્રદભાવયક) એકતભા અનન ઇ. 1976 મભાન 42 મભા સનધભારભાથલ
ભભારતલય સનવવિધભાનનભા આમનખમભાન “સમભાજવિભાદલ, ધમર્ટિવનરપક
અખવન ડતતભા “ જનવિભા શિબ્દન ક્યભારન અનન ક્યભા સનધભારભાથલ ઉમરન ભાયભા ?
“ઈવન્ડયભા અથભાર્ટિત ત ભભારત રભાજ્યનનન સનઘ રહનશિન” આવિનન વવિધભાન ભભારતલય સનવવિધભાનનભા કયભા અનનચ્છનદ- 1 મભાન
અનનચ્છનદમભાન લખભાયલન છન ?
ન કયભા ભભાગ (આવટર્ટિકલ્સ) મભાન ભભાગ - 2
ભભારતનભા સનવવિધભાનમભાન “નભાગવરકતભા” વવિરયનન સમભાવિશિ
કરવિભામભાન આવ્યન છન ?
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ન કરનલ છન ?
ન ન રભાજ્યકનત
ભભારતલય બનધભારણનભા ભભાગ- 1 મભાન કયભા વવિરયનન સમભાવિશિ
સનઘ અનન તન
બભારતનભા બનધભારણમભાન અનનચ્છનદ 5 થલ 11 કયભા વવિરયનન લગતભા છન ?
નભાગવરકતભા
ન ભભાગ- 3
ભભારતનભા સનવવિધભાનનભા કયભા ભભાગ (આવટર્ટિકલ્સ)મભાન મમળભમત અવધકભારન (હકન)નન સમભાવિશિ
કરનલ છન ?
ભભારતનભા બનધભારણમભાન અનનચ્છનદ 12 થલ 35 કયભા વવિરયનન લગતભા છન ?
મમળભમત અવધકભારન (હકન)
ભભારતલય બનધભારણનભા અનનચ્છનદ 14 થલ 18 કયભા અવધકભારનન લગતભા છન ?
સમભાનતભાનન અવધકભાર (હક)
ભભારતનભા સનવવિધભાનમભાન મમળભમત અવધકભારન કનટલભા છન ?
અથવિભા મમળભમત અવધકભારન છ (6) છન.
ભભારતલય બનધભારણમભાન લનકનનન કન લ કનટલભા અવધકભારન મળનલભા છન ?
મળનલભા અવધકભારન સભાત (7) છન.
ડડ. ભલમરભાવિ આનબડન કરન ભભારતનભા બનધભારણનભા કયભા હક( અવધકભાર)નન “બનધભારણનન સનવવિધભાનનભા ઉપભાયનનન હક (બનધભારણલય
આત્મભા” કહ્યન છન ?
ઇલભાજનનન હક)
ભભારતલય બનધભારણમભાન “સનવવિધભાનનભા ઉપભાયનનન હક અથવિભા “બનધભારણલય ઇલભાજનનભા હક” નન અનનચ્છનદ- 32
ન કયભા અનનચ્છનદમભાન કરવિભામભાન આવ્યન છન ?
સમભાવિશિ
ભભારતલય સનવવિધભાનમભાન કનટલભા પ્રકભારનલ રલટનન ઉલ્લનખ છન ?
પભાનચ (5) રલટ
“કભાયદભાનલ નજરમભાન સસૌ સમભાન” એવિનન ભભારતલય સનવવિધભાનનભા કયભા અનનચ્છનદમભાન જણભાવિભાયનન છન અનનચ્છનદ-14
?
ભભારતનભા બનધભારણમભાનથલ કયભા અનનચ્છનદમભાન આવિલન ભા કયભા મમળભમત અવધકભારનન રદ કરવિભામભાન અનનચ્છનદ-31
આવિલન છન ?
વમલ્કતનન અવધકભાર
ભભારતનભા સનવવિધભાનમભાનથલ વમલ્કતનન મમળભમત અવધકભાર ક્યભારન રદ કરવિભામભાન આવ્યન ?
ઇ. 1978 નભા 44 મભા સનધભારભાથલ રદ
કયનર્ટિ.
ભભારતનભા સનવવિધભાનમભાનથલ રદ કરનલ વમલ્કતનન મમળભમત અવધકભાર મભાત ક્યભા એક રભાજ્યમભાન જમ્મન અનન કભાવશમર રભાજ્યમભાન
આજન પણ અમલમભાન છન ?
ભભારતલય બનધભારણનન અનનચ્છનદ-17 કનનન લગતન છન ?
અસ્પ તશયતભા નભાબમદલ
“જાહનર નનકરલમભાન સસૌનન સમભાન તક” એવિનન ભભારતલય સનવવિધભાનનભા કયભા અનનચ્છનદમભાન જણભાવિભાયનન અનનચ્છનદ- 16
છન ?
ભભારતલય બનધભારણનભા અનનચ્છનદ-21 મભાન કયભા અવધકભારનન ઉલ્લનખ કરવિભામભાન આવ્યન છન ?
દરનક નભાગવરકનન જીવિન જીવિવિભાનન હક
ભભારતલય બનધભારણનભા કયભા અનનચ્છનદ હનઠળ મનનષ્ય વિપન ભાર અનન વિઠન પ્રથભા પર પ્રવતબનધ અનનચ્છનદ- 23
લગભાવિવિભામભાન આવ્યન છન ?
ન ન પ્રવતબનધ (બભાળમજમરલ પર અનનચ્છનદ- 24
ન ભા બભાળકનનન નનકરલ રભાખવિભા અનગન
ભભારતમભાન 14 વિરર્ટિથલ નલચન
પ્રવતબનધ) નન ઉલ્લનખ બનધભારણનભા કયભા અનનચ્છનદમભાન કરનલ છન ?
ભભારતમભાન 6 થલ 14 વિરર્ટિનલ વિયનભા બભાળકનનન મફત અનન ફરવજયભાત વશિકણનન અવધકભાર અનનચ્છનદ- 21 (ક)
(વશિકણનન હક) કયભા અનનચ્છનદમભાન આપવિભામભાન આવ્યન છન ?
ભભારતનભા બનધભારણમભાન ઇ.2002 મભાન 86 મભા સનધભારભાથલ કયન અવધકભાર ઉમરન ભાયન છન ?
અનનચ્છનદ- 21 (ક)
6 થલ 14 વિરર્ટિનલ વિયનભા બભાળકનનન મફત
અનન ફરવજયભાત વશિકણનન અવધકભાર
ભભારતલય સનવવિધભાનમભાન “રભાજ્યનલવતનભા મભાગર્ટિદશિર્ટિક વસદભાનતન” નન ઉલ્લનખ કયભા ભભાગ ભભાગ- 4
(આવટર્ટિકલ) મભાન કરભાયન છન ?
સમગ ભભારતલય પ્રદનશિ મભાટન સમભાન નભાગવરક ધભારન (Uniform Civil Code) ઘડવિભા અનનચ્છનદ- 44
મભાટન ભભારતનભા બનધભારણનભા કયભા અનનચ્છનદમભાન જણભાવિભાયનન છન ?
ન ભા બભાળકનનલ સનભભાળ અનન તમન નન વશિકણ આપવિભાનલ જનગવિભાઇ રભાજ્ય કરશિન અનનચ્છનદ- 45
6 વિરર્ટિથલ નલચન
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ભભારતનનન સનવવિધભાન (બનધભારણ) Most IMP-100 Questions લલખન-સન કલન : હવર પટલલ (બ્લલોગર)
એવિન ઉલ્લનખ ભભારતનભા બનધભારણનભા કયભા અનનચ્છનદમભાન કરભાયન છન ?
ભભારતનભા સનવવિધભાનમભાન ઇ. 1976 મભાન 42 સનધભારભા દભારભા કયભા અનનચ્છનદથલ નભાગવરકનલ અનનચ્છનદ-51 (ક)
ન કરવિભામભાન આવ્યન છન ?
મનળભમત ફરજનનન સમભાવિશિ
ન કયભા ભભાગમભાન ભભાગ- 4 (ક)
ભભારતનભા સનવવિધભાનમભાન નભાગવરકનલ મનળભમત ફરજન(કતર્ટિવ્યન)નન સમભાવિશિ
કરવિભામભાન આવ્યન છન ?
ભભારતનભા બભાનધભારણમભાન કનટલલ મમળભમત ફરજન દશિભાર્ટિવિલન લ છન ?
10 ફરજન
“ મભાતભાવપતભાએ અથવિભા વિભાલલએ બભાળક અથવિભા પભાલ્યનન વશિકણનલ તકન પમરલ પભાડવિલ”એવિલ ઇ. 2002 મભાન 86 મભા સનધભારભાથલ
અવગયભારમલ ફરજ ભભારતનભા સનવવિધભાનમભાન ક્યભારન અનન કયભા સનધભારભાથલ ઉમરન વિભામભાન આવિલ ?
ભભારતનભા બનધભારણ મનજબ નભાગવરકન કનટલલ ફરજનનનન પભાલન કરવિભાનનન છન ?
11 ફરજન
ન થભાય છન ?
ભભારતલય સનસદમભાન કનનન સમભાવિશિ
લનકસભભા, રભાજ્યસભભા અનન રભાષપવત
સનસદ સભ્ય (લનકસ્ભભાનભા સભ્ય) અથવિભા વવિધભાનસભભાનભા સભ્ય બનવિભા મભાટન ઓછભામભાન ઓછલ 25 વિરર્ટિ
કનટલલ ઉંમર હનવિલ જનઇએ?
રભાષપવત અથવિભા ઉપરભાષપવત અથવિભા રભાજ્યપભાલ બનવિભા મભાટન ઓછભામભાન ઓછલ કનટલલ ઉંમર 35 વિરર્ટિ
હનવિલ જનઇએ?
રભાજ્યસભભા અથવિભા વવિધભાન પવરરદનભા સભ્ય બનવિભા મભાટન ઓછભામભાન ઓછલ કનટલલ ઉંમર હનવિલ 30 વિરર્ટિ
જનઇએ?
વિડભાપ્રધભાન અથવિભા મનખ્યમનતલ બનવિભા મભાટન ઓછભામભાન ઓછલ કનટલલ ઉંમર હનવિલ જનઇએ?
25 વિરર્ટિ
રભાષપવતનન હનદન ભભારતલય બનધભારણનભા કયભા અનનચ્છનદનન આધભારન છન ?
અનનચ્છનદ-52
ભભારતનભા બનધભારણનભા કયભા અનનચ્છનદ હનઠળ ભભારતનભા રભાષપવત સભામ ન મહભાવભયનગનલ અનનચ્છનદ-61
કભાયર્ટિવિભાહલ કરલ દમ ર કરલ શિકભાય છન ?
ઉપરભાષપવતનન હનદન ભભારતલય બનધભારણનભા કયભા અનનચ્છનદનન આધભારન છન ?
અનનચ્છનદ- 63
ન કલમ (અનનચ્છનદ)-76
ભભારતલય બનધભારણનલ કઇ કલમ (અનનચ્છનદ) હનઠળ ભભારતનભા એટનલર્ટિ જનરલનલ વનમણમક
થભાય છન ?
ભભારતનભા બનધભારણલય વિડભા કનણ છન ? અથવિભા ભભારતલય સન્ન ય અથવિભા સનરકણ દળનનલ તણન રભાષપવત
ય પભાનખનભા સવિનર્ટિપવર (વિડભા) કનણ છન ?
રભાજ્યનભા બનધભારણલય વિડભા કનણ છન ?
રભાજ્યપભાલ
રભાજ્યપભાલનન હનદન ભભારતલય બનધભારણનભા કયભા અનનચ્છનદનન આધભારન છન ?
અનનચ્છનદ- 153
રભાજ્યસભભાનભા સભાનસદ અથવિભા વવિધભાન પવરરદનભા સભ્યનલ મનદત (કભાયર્ટિકભાલ) કનટલલ હનય છન ? 6 (છ) વિરર્ટિ
લનકસભભાનભા સભાનસદ અથવિભા વવિધભાનસભભાનભા સભ્યનલ મનદત (કભાયર્ટિકભાલ) કનટલલ હનય છન ?
5 (પભાનચ) વિરર્ટિ
રભાષપવતનન તમન નભા હનદભાનભા શિપથ કનણ લનવિડભાવિ ન છન ?
સવિનર્ટિચ્ચ અદભાલત (સનવપ્રમ કનટર્ટિ) નભા મનખ્ય
ન્યભાયવધશિ
રભાજ્યપભાલનન તમન નભા હનદભાનભા શિપથ કનણ લનવિડભાવિ ન છન ?
રભાજ્યનલ વિડલ અદભાલત (હભાઇકનટર્ટિ)નભા
મનખ્ય ન્યભાયભાવધશિ
રભાષપવત અનન ઉપરભાષપવતનલ ગરન હભાજરલમભાન રભાષપવત તરલકનનલ ફરજન કનણ વનભભાવિ ન છન ?
સનવપ્રમભા કનટર્ટિનભા ચલફ જસ્ટલસ (સવિનર્ટિચ્ચ
અદભાલતનભા મનખ્ય ન્યભાયભાવધશિ)
રભાજ્યસભભાનભા અધ્યક કનણ હનય છન ?
ઉપરભાષપવત
આપણભા દનશિમભાન વિડલ અદભાલત (સનવપ્રમ કનટર્ટિ)નભા ન્યભાયમમવતર્ટિઓનન કનણ નલમ ન છન ?
રભાષપવત
રભાજ્યપભાલનન તમન નભા હનદભા પરથલ હટભાવિવિભાનલ સતભા કનનલ પભાસન છન ?
રભાષપવત પભાસન
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ભભારતનનન સનવવિધભાન (બનધભારણ) Most IMP-100 Questions લલખન-સન કલન : હવર પટલલ (બ્લલોગર)
સનવપ્રમ કનટર્ટિ(સવિનર્ટિચ્ચ અદભાલત)નભા ન્યભાયભાવધશિ વનવિ તવત મયભાર્ટિદભા કનટલલ છન ?
65 વિરર્ટિ
ભભારતલય બનધભારણનભા કયભા અનનચ્છનદ મનજબ ચમટણલપનચનલ રચનભા કરવિભામભાન આવિલન છન ?
અનનચ્છનદ- 324
ન કનણ કરન છન ?
ચમટણલપનચનભા અધ્યકનલ વનમણમક
રભાષપવત
ગભામસભભા ભભારતલય બનધભારણનભા કયભા અનનચ્છનદ અનતગર્ટિત છન ?
અનનચ્છનદ- 243 (ક)
રભાજ્યસભભા કનઇપણ નભાણભાનકલય ખરડભાનન કનટલભા વદવિસ સનધલ રનકલ શિકન છન ? અથવિભા 14 વદવિસ સનધલ
લનકસભભાએ પસભાર કરનલન નભાણભાનકલય ખરડન રભાજ્યસભભા કનટલભા વદવિસ સનધલ રનકલ શિકન ?
ન કરવિભામભાન આવિ ન છન ?
રભાજ્યસભભામભાન રભાષપવત દભારભા કનટલભા સભ્યનનલ વનમણમક
12 સભ્યનનલ
ભભારતલય સનવવિધભાનનભા કયભા અનનચ્છનદ અનતગર્ટિત ભભારતલય નભાગવરકનનન પનખ્ત મતભાવધકભાર અનનચ્છનદ- 326
મળનલ છન ?
ભભારતલય નભાગવરકનન મત આપવિભાનન અવધકભાર એ બભારતલય બનધભારણ મનજબ કનવિન અવધકભાર રભાજકલય અવધકભાર
ગણભાય છન ?
રભાષપવતએ જાહનર કરનલ વિટહનકમ સનસદ શિરૂ થયભા બભાદ કનટલભા અમયમભાન મનજમર થવિન 6 (છ) અઠવિભાવડયભામભાન
જરૂરલ છન ?
ન મરલ જરૂરલ છન ?
સનસદમભાન નભાણભાનકલય ખરડન મમકવિભા મભાટન કનનલ પમવિર્ટિમજ
રભાષપવતનલ
નગરપભાવલકભાઓનન ઉલ્લનખ ભભારતલય બનધભારણનભા કયભા ભભાગ (આવટર્ટિકલ) મભાન કરવિભામભાન ભભાગ (આવટર્ટિકલ)- 9 (ક)
આવિલન છન ?
ભભારતલય બનધભારણનભા કયભા અનનચ્છનદ(કલમ) મનજબ નભાણભાન પનચ (નભાણભાન આયનગ)નલ અનનચ્છનદ- 280
રચનભા કરવિભામભાન આવિલન છન ?
લનકસભભામભાન એન્ગ્લન ઇવન્ડયન કનમનભા ઓછભામભાન ઓછભા કનટલભા સભ્યન હનવિભા જનઇએ ?
2 (બ)ન સભ્યન
રભાજ્યનલ વવિધભાનભભાઓમભાન એન્ગ્લન ઇવન્ડયન કનમનભા ઓછભામભાન ઓછભા કનટલભા સભ્યન હનવિભા 1 (એક) સભ્ય
જનઇએ ?
ન 2 (બ)ન સભ્યન
રભાષપવતનન લનકસભભામભાન વિધનમભાન વિધન કનટલભા એન્ગ્લન ઇવન્ડયન કનમનભા સભ્યનનલ વનમણમક
કરવિભાનન અવધકભાર આપલન ન છન ?
ન 1 (એક) સભ્ય
રભાજ્યપભાલનન વવિધભાનસભભામભાન વિધનમભાન વિધન કનટલભા એન્ગ્લન ઇવન્ડયન કનમનભા સભ્યનનલ વનમણમક
કરવિભાનન અવધકભાર આપલન ન છન ?
ભભારતલય સનવવિધભાનમભાન કન લ કનટલલ કટનકટલનન ઉલ્લનખ છન ?
3 (તણ)
ભભારતલય બનધભારણનભા કયભા અનનચ્છનદ (કલમ) હનઠળ રભાષપવત દનશિમભાન કટનકટલ લભાદલ શિકન ? અનનચ્છનદ (કલમ)- 352
કનઇપણ રભાજ્યમભાન રભાષપવત શિભાસન ભભારતલય બનધભારણનલ કઇ કલમ (અનનચ્છનદ) મનજબ કલમ (અનનચ્છનદ)-356
લભાગન પડન છન ? અથવિભા ભભારતલય બનધભારણનભા કયભા અનનચ્છનદનન ઉપયનગ રભાજ્યન પર
રભાષપવત શિભાસન લભાદવિભા મભાટન થભાય છન ?
કટનકટલ વિખતન કઇ કલમ (અનનચ્છનદ) હનઠળ મમળભમત અવધકભાર મનકમ ફ રભાખલ શિકભાય છન ?
કલમ (અનનચ્છનદ)- 359 (ક)
દનશિમભાન રભાષપવત દભારભા નભાણભાનકલય કટનકટલ બનધભારણનલ કઇ કલમ (અનનચ્છનદ) હનઠળ લભાદલ કલમ (અનનચ્છનદ)- 360
શિકભાય ?
ભભારતલય સનવવિધભાનનભા કયભા આવટર્ટિકલમભાન કટનકટલનન ઉલ્લનખ કરવિભામભાન આવ્યન છન ?
ભભાગ (આવટર્ટિકલ)- 18
કઇ કલમ (અનનચ્છનદ)નન આવધન જમ્મન અનન કભાવશમરમભાન નભાણભાનકલય કટનકટલ લભાદલ શિકભાતલ કલમ (અનનચ્છનદ)- 360
નથલ ?
ભભારતનભા કયભા રભાજ્યમભાન નભાણભાનકલય કટનકટલ લભાદલ શિકભાતલ નથલ ?
જમ્મન અનન કભાવશમર રભાજ્યમભાન
ભભારતનભા બનધભારણનભા કયભા અનનચ્છનદ હનઠળ જમ્મન અનન કભાવશમર રભાજ્યનન વવિવશિષ દરજ્જન અનનચ્છનદ- 370
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100

ભભારતનનન સનવવિધભાન (બનધભારણ) Most IMP-100 Questions લલખન-સન કલન : હવર પટલલ (બ્લલોગર)
આપવિભામભાન આવ્યન છન ?
ન કરવિભામભાન આવ્યન છન ?
ભભારતલય સનવવિધભાનમભાન કનટલલ મભાન્ય ભભારભાઓનન સમભાવિશિ
22 મભાન્ય ભભારભાઓ
ભભારતલય બનધભારણમભાન સનધભારન કરવિભાનલ જનગવિભાઇ કયભા અનનચ્છનદ અનતગર્ટિત કરવિભામભાન આવિલન છન અનનચ્છનદ-368
?

ન ભાર કરનલ છન.તમન છતભાન કનઇ કવત રહલ ગઇ હનય તન મભારન ધ્યભાન અવિશય દનરશિન. જનથલ તન
ન ન
નનનધ- આ પ્રશનતર ખમબજ ચલવિટ રભાખલ તય
ન ભાર કરનલ
સનધભારલ શિકભાય.આ પ્રશનતર વવિવવિધ સ્પધભાર્ટિત્મક પરલકભાઓ આપનભાર પરલકભાથલર્ટિઓનન ખમબ જ ઉપયનગલ થભાય તન હનતનથલ તય
છન.આ વવિશિન આપનભા અવભપ્રભાયન અનન સમચનન અવિશય લખલ મનકલશિન.બ્લનગ પર સનદનશિભા ફનમર્ટિ આપલન છન.જનમભાન આપનનન નભામ, આપનનન ઇમલન
આઇડલ અનન સનદનશિભામભાન આપનન અવભપ્રભાય અથવિભા સમચન લખલ મનકલશિન.આભભાર.આપનન શિનભચ્ન છક: –હવર પટનલ
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