બાયતીમ ફંધાયણ ક્લીઝ -2
1. બાયતના ફંધાયણ અનુવાય યાજ્મોની ધાયાવબાભાં કેટરા ગૃશ શોલા જોઈએ ?- એક અથલા ફે
2. શ્લધાનવબાભાં ઓછાભાં ઓછી ફેઠકો કેટરી શોમ છે ?- ૬૦
3. બાયતભાં ફંધાયણીમ કટોકટી રાદલાની વત્તા કોને છે ?- યાષ્ટ્રશ્તને
4. રોકવબાના શ્લયોધક્ષના પ્રથભ નેતા કોણ શતા ?- કભરાશ્ત શ્િાઠી
5. યાજ્મનીશ્તના ભાગગદળગક શ્વદધાંતો ક્મા દેળના ફંધાયણભાંથી રેલાભાં આલેર છે ?- જભગની
6. પ્રથભ રોકવબાભાં કેટરા લક્તા શતા ?- ફે
7. યાજ્મવબાભાં અશ્ધકતભ કેટરા વભ્મો ચૂંટી ળકામ છે ?- ૨૩૮
8. રોસ્વાબાના ઇશ્તશાવભાં વૌથી લધુ આમુષ્મ ધયાલનાય વંવદવભ્મ કોણ શતા ?- એન.જી.યંગા
9. યાજ્મવબાભાંયાષ્ટ્રશ્ત દલાયા ચૂંટામેરા વભ્મોની વંખ્મા કેટરી શોમ છે ?- ૧૨
10. યાષ્ટ્રીમ શ્ચન્શ ળાનું પ્રશ્તક છે ?- એકતા
11. બાયતભાં ભતદાનની રઘુત્તભ આમુવીભાને ૨૫ લર્શશગથી ઘટાડીને ૧૮ લગ ક્માયે કયલાભાં આલી ?- ૧૯૮૯
12. કઈ બાાને પ્રથભ ળાસ્િીમ બાાનો દયજ્જો આલાભાં આવ્મો છે ?- કન્નડ
13. વંવદ વભ્મ ન શોમ તેલી વ્મશ્ક્ત પ્રધાન ફંને ત્માયે તેને કેટરા વભમભાં વંવદવભ્મ ફનલું ડે છે ?- ૬ ભાવભાં
14. બાયતીમ ફંધાયણની ૮ભી અનુવૂચી ળાણો ઉલ્રેખ કયે છે ?- બાાઓ અંગે
15. રોકવબાએ વાય કયેર નાણા ખયડાને યાજ્મવબાભાં લધુભાં લધુ કેટરા વભમ વુધી ોતાની ાવે યાખી ળકે
છે ?- ૧૪ દદલવ
16. યાજ્મવબા દય કેટરા લે ફયખાસ્ત કયલાભાં આલે છે ?- ક્માયેમ નશ્શ
17. બાયતના યાષ્ટ્રીમ ધ્લજને સ્લતંિતાૂલગક પયકાલલા ભાટે કોને વંઘગ કયી વપતા પ્રાપ્ત કયી ?- નલીન જજદર
18. કમું યાજ્મ યાજ્માર શ્લધાનવબા ભાટે ભશ્શરાને ચૂંટે છે ?- જમ્ભુ કાર્શભીય
19. ક્મા ફંધાયણીમ વુધાયા દલાયા ક્ષરટો ગેયકામદેવય ફનાલલાની જોગલાઈ કયલાભાં આલી છે ?- ૫૨ભા
20. વંવદની ફે ફેઠક લચ્ચે લધુભાં લધુ કેટરો વભમગાો યાખી ળકામ છે ?- ૬ ભાવ
21. યાષ્ટ્રધ્લજ ચક્રભાં કેટરા આયા શોમ છે ?-૨૪અ( ભા:-૩:૨ )
22. બાયતની રોકવબાભાં વૌથી લધાયે વભ્મ વંખ્મા ધયાલતું યાજ્મ કમું છે ?- ઉત્તયપ્રદેળ
23. વંવદના ફંને ગૃશોનું વંચારન કોણ કયે છે ?- યાષ્ટ્રશ્ત
24. બાયતના ફંધાયણની કઈ કરભ ‘ શ્શન્દી’ બાાને ખાવ દયજ્જો આે છે ?- કરભ- ૩૪૩
25. બાયતના ફંધાયણની વભજણ ભાટે યચામેર ંચના અધ્મક્ષ દે કોણ શતા ?- જસ્ટીવ લેંકટ ચેરીમાશ
26. બાયતના ફંધાયણનો ધાયો ૭૪ અને ૭૫ કોને વંફશ્ધત છે ?- ભંિી દયદ
27. બાયતના ફંધાયણના ક્મા અનુચ્છે દ નીચે યાષ્ટ્રશ્ત રોકવબાનો બંગ કયી ળકે છે ?- ૮ભી
28. યાજ્મવબાની ફેઠક કોની અધ્મક્ષતાભાં ભે છે ?- ઉયાષ્ટ્રશ્ત
29. આણા યાષ્ટ્રીમ શ્ચન્શ ય કેટરા ળુઓ દેખાડલાભાં આલે છે ?- ૬
30. ારાગભેન્ટની પ્રથભ ફેઠકભાં ‘ વાયે જશાં વે અચ્છા ‘ કોને ગમું શતું ?- વયોજીની નામડુ
31. બાયતના ફંધાયણભાં ક્મા અનુચ્છે દ દલાયા યાજકાયણ અને ન્મામતંિ અરગ ાડલાભાં આવ્મું છે ?- કરભ-૫૦
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32. બાયતના ફંધાયણભાં કેટરી ભૂબૂત પયજોનો ઉલ્રેખ થમેર છે ?- ૧૦ પયજો
33. બાયતની યાષ્ટ્રીમ ભુદ્રા શેઠ રખાતું ‘ વત્મભેલ જમતે’ વૂિ ળાભાંથી રેલાભાં આલેર છે .–ભુંડક ઉશ્નદ
34. આમોજન ંચના અધ્મક્ષ કોણ શોમ છે ?- લડાપ્રધાન
35. બાટીમ ફંધાયણભાં કરભ-૩૭૦ ળાને રગતી છે ?- જમ્ભુ કાર્શભીયના શ્લયોધ દયજ્જો અંગે
36. બાયતને એક પ્રજાવત્તાક યાજ્મ ળા ભાટે ભાનલાભાં આલે છે ?- યાજ્માધ્મક્ષની ચૂંટણી થામ છે .
37. યાષ્ટ્રશ્ત વયકાયી કભગચાયીઓના ગાય ક્માયે ઘટાડી ળકે ?- નાણાકીમ કટોકટી વભમે
38. ક્મા કામદાની રૂએ બાયતભાં ારાગભેન્ટયી દધશ્તથી ળરૂઆત થઇ ?- ૧૮૫૮નો કામદો
39. રોકવબાભાં ળેડ્મુર ટ્રાઈબ્વના કેટરા વભ્મો યાખલાનો શ્નમભ છે ?- ૪૨ વભ્મો
40. બાયતના ફંધાયણભાં ંચામતી યાજની જોગલાઈ ક્મા અનુચ્છે દભાં આેરી છે ?- કરભ-૪૦
41. બાયતના ફંધાયણ અંગેના વરાશકાય કોણ શતા ?- ડૉ. ફી.એન.યાલ
42. બાયતભાં વતાલાય શ્લક્ષ તયીકે ક્મા ક્ષને અને ક્માયે ભાન્મતા ભી ?- સ્લતંિ ક્ષને(૧૯૬૯)
43. યાજ્મારેફશાય ાડેર લટશુ કભ ય કોની ભંજુયી જરૂયી છે ?- યાજ્મ ધાયાવબા
44. વંશ્લધાનની કઈ ધાયા કામદા વભક્ષ ફધાને વયખા શક્ક આે છે ?- ૧૪
45. લાણી સ્લાતંત્ર્મના અશ્ધકાયની જોગલાઈ વંશ્લધાનની કઈ ધાયાભાં કયલાભાં આલેરી છે ?- ૧૯
46. અળોક સ્તંબ ય ‘ વત્મભેલ જમતે’ કઈ શ્રશ્ભાં રખે છે ?- દેલનાગયી
47. બાયતીમ વંશ્લધાન ભુજફ બાયતના પ્રથભ નાગદયક કોણ છે ?- યાષ્ટ્રશ્ત
48. બાયતના ફંધાયણના આભુખભાં ‘ શ્ફન વાંપ્રદાશ્મક’ ળબ્દ કેટરાભાં ફંધાયણીમ વુધાયા દલાયા દાખર કયલાભાં
આવ્મો ?- ૪૨ ભા વુધાયા દલાયા
49. કઈ કરભ શેઠ અસ્ૃર્શમતા એ એક અયાધ છે તેલું જણાલામું છે ?- કરભ-૧૭
50. ચૂંટણી ંચની સ્થાના કઈ કરભ શેઠ થામ છે ?- કરભ-૩૨૪
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