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બાયતીમ ફધંાયણ ક્લીઝ -2 

1. બાયતના ફધંાયણ અનવુાય યાજ્મોની ધાયાવબાભા ંકેટરા ગશૃ શોલા જોઈએ ?- એક 
અથલા ફે  

2. શ્વલધાનવબાભા ંઓછાભા ંઓછી ફેઠકો કેટરી શોમ છે ?- ૬૦  
3. બાયતભા ંફધંાયણીમ કટોકટી રાદલાની વત્તા કોને છે ?- યાષ્ટ્રશ્વતને  

4. રોકવબાના શ્વલયોધક્ષના પ્રથભ નેતા કોણ શતા ?- કભરાશ્વત શ્વિાઠી  

5. યાજ્મનીશ્વતના ભાગગદળગક શ્વવદ્ાતંો ક્યા દેળના ફધંાયણભાથંી રેલાભા ંઆલેર છે ?- 
જભગની  

6. પ્રથભ રોકવબાભા ંકેટરા લક્તા શતા ?- ફે  

7. યાજ્મવબાભા ંઅશ્વધકતભ કેટરા વભ્મો ચ ૂટંી ળકામ છે ?- ૨૩૮  

8. રોસ્વાબાના ઇશ્વતશાવભા ંવૌથી લધ ુઆયષુ્ટ્મ ધયાલનાય વવંદવભ્મ કોણ શતા ?- 
એન.જી.યંગા  

9. યાજ્મવબાભા ંયાષ્ટ્રશ્વત દ્વાયા ચ ૂટંામેરા વભ્મોની વખં્મા કેટરી શોમ છે ?- ૧૨  
10. યાષ્ટ્રીમ ચિન્શ ળાનુ ંપ્રશ્વતક છે ?- એકતા  

11. બાયતભા ંભતદાનની રઘતુ્તભ આયવુીભાને ૨૫ લર્શશગથી ઘટાડીને ૧૮ લગ ક્યાયે 
કયલાભા ંઆલી ?- ૧૯૮૯  

12. કઈ બાાને પ્રથભ ળાસ્ત્રીમ બાાનો દયજ્જો આલાભા ંઆવ્મો છે ?- કન્નડ  
13. વવંદ વભ્મ ન શોમ તેલી વ્મક્ક્ત પ્રધાન ફનેં ત્માયે તેને કેટરા વભમભા ંવવંદવભ્મ 

ફનવુ ંડે છે ?- ૬ ભાવભા ં 

14. બાયતીમ ફધંાયણની ૮ભી અનસુિૂી ળાણો ઉલ્રેખ કયે છે ?- બાાઓ અંગે  

15. રોકવબાએ વાય કયેર નાણા ખયડાને યાજ્મવબાભા ંલધભુા ંલધ ુકેટરા વભમ સધુી 
ોતાની ાવે યાખી ળકે છે ?- ૧૪ દદલવ  

16. યાજ્મવબા દય કેટરા લે ફયખાસ્ત કયલાભા ંઆલે છે ?- ક્યાયેમ નદશ  
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17. બાયતના યાષ્ટ્રીમ ધ્લજને સ્લતિંતાલૂગક પયકાલલા ભાટે કોને વઘંગ કયી વપતા 
પ્રાપ્ત કયી ?- નલીન જજિંદર 

18. કયુ ંયાજ્મ યાજ્માર શ્વલધાનવબા ભાટે ભદશરાને ચ ૂટેં છે ?- જમ્મ ુકાર્શભીય  

19. ક્યા ફધંાયણીમ સધુાયા દ્વાયા ક્ષરટો ગેયકામદેવય ફનાલલાની જોગલાઈ કયલાભા ં
આલી છે ?- ૫૨ભા  

20. વવંદની ફે ફેઠક લચ્િે લધભુા ંલધ ુકેટરો વભમગાો યાખી ળકામ છે ?- ૬ ભાવ  

21. યાષ્ટ્રધ્લજ િક્રભા ંકેટરા આયા શોમ છે ?-૨૪ અ( ભા:- ૩:૨ ) 
22. બાયતની રોકવબાભા ંવૌથી લધાયે વભ્મ વખં્મા ધયાલત ુ ંયાજ્મ કયુ ંછે ?- ઉત્તયપ્રદેળ  
23. વવંદના ફનેં ગશૃોનુ ંવિંારન કોણ કયે છે ?- યાષ્ટ્રશ્વત  
24. બાયતના ફધંાયણની કઈ કરભ ‘ દશન્દી’ બાાને ખાવ દયજ્જો આે છે ?- કરભ- 

૩૪૩  
25. બાયતના ફધંાયણની વભજણ ભાટે યિામેર િંના અધ્મક્ષ  દે કોણ શતા ?- 

જસ્ટીવ લેંકટ િેરીમાશ  

26. બાયતના ફધંાયણનો ધાયો ૭૪ અને ૭૫ કોને વફંશ્વધત છે ?- ભિંી દયદ 

27. બાયતના ફધંાયણના ક્યા અનચુ્છેદ નીિે યાષ્ટ્રશ્વત રોકવબાનો બગં કયી ળકે છે ?- 
૮ભી  

28. યાજ્મવબાની ફેઠક કોની અધ્મક્ષતાભા ંભે છે ?- ઉયાષ્ટ્રશ્વત  
29. આણા યાષ્ટ્રીમ ચિન્શ ય કેટરા શઓુ દેખાડલાભા ંઆલે છે ?- ૬  

30. ારાગભેન્ટની પ્રથભ ફેઠકભા ં‘ વાયે જશા ંવે અચ્છા ‘ કોને ગયુ ંશત ુ ં?- વયોજીની નામડુ  
31. બાયતના ફધંાયણભા ંક્યા અનચુ્છેદ દ્વાયા યાજકાયણ અને ન્મામતિં અરગ ાડલાભા ં

આવ્યુ ંછે ?- કરભ-૫૦  

32. બાયતના ફધંાયણભા ંકેટરી મૂભતૂ પયજોનો ઉલ્રેખ થમેર છે ?- ૧૦ પયજો  
33. બાયતની યાષ્ટ્રીમ મદુ્રા શઠે રખાત ુ ં‘ વત્મભેલ જમતે’ સિૂ ળાભાથંી રેલાભા ંઆલેર 

છે. –મુડંક ઉશ્વનદ 

34. આમોજન િંના અધ્મક્ષ કોણ શોમ છે ?- લડાપ્રધાન  
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35. બાટીમ ફધંાયણભા ંકરભ-૩૭૦ ળાને રગતી છે?- જમ્મ ુકાર્શભીયના શ્વલયોધ દયજ્જો 
અંગે  

36. બાયતને એક પ્રજાવત્તાક યાજ્મ ળા ભાટે ભાનલાભા ંઆલે છે ?- યાજ્માધ્મક્ષની ચ ૂટંણી 
થામ છે. 

37. યાષ્ટ્રશ્વત વયકાયી કભગિાયીઓના ગાય ક્યાયે ઘટાડી ળકે ?- નાણાકીમ કટોકટી વભમે  
38. ક્યા કામદાની રૂએ બાયતભા ંારાગભેન્ટયી દ્શ્વતથી ળરૂઆત થઇ ?- ૧૮૫૮નો કામદો  

39. રોકવબાભા ંળેડયરુ રાઈબ્વના કેટરા વભ્મો યાખલાનો શ્વનમભ છે ?- ૪૨ વભ્મો  

40. બાયતના ફધંાયણભા ંિંામતી યજની જોગલાઈ ક્યા અનચુ્છેદભા ંઆેરી છે?- કરભ-
૪૦  

41. બાયતના ફધંાયણ અંગેના વરાશકાય કોણ શતા ?- ડૉ. ફી.એન.યાલ  

42. બાયતભા ંવત્તલાય શ્વલક્ષ તયીકે ક્યા ક્ષને અને ક્યાયે ભાન્મતા ભી ?- સ્લતિં 
ક્ષને (૧૯૬૯) 

43. યાજ્મારે ફશાય ાડરે લટહકુભ ય કોની ભજુંયી જરૂયી છે ?- યાજ્મ ધાયાવબા  

44. વશં્વલધાનની કઈ ધાયા કામદા વભક્ષ ફધાને વયખા શક્ક આે છે ?- ૧૪ 

45. લાણી સ્લાતતં્ર્મના અશ્વધકાયની જોગલાઈ વશં્વલધાનની કઈ ધાયાભા ંકયલાભા ંઆલેરી છે 
?- ૧૯  

46. અળોક સ્તબં ય ‘ વત્મભેલ જમતે’ કઈ ચરશ્વભા ંરખે છે ?- દેલનાગયી  

47. બાયતીમ વશં્વલધાન મજુફ બાયતના પ્રથભ નાગદયક કોણ છે ?- યાષ્ટ્રશ્વત  

48. બાયતના ફધંાયણના આમખુભા ં‘ ચફન વાપં્રદાશ્વમક’ ળબ્દ કેટરાભા ંફધંાયણીમ સધુાયા 
દ્વાયા દાખર કયલાભા ંઆવ્મો ?- ૪૨ ભા સધુાયા દ્વાયા  

49. કઈ કરભ શઠે અસ્રૃ્શમતા એ એક અયાધ છે તેવુ ંજણાલાયુ ંછે ?- કરભ-૧૭  
50. ચ ૂટંણી િંની સ્થાના કઈ કરભ શઠે થામ છે ?- કરભ-૩૨૪  

 


