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બાયતીમ ફધંાયણ ક્લીઝ -1 

1. બાયતીમ ફધંાયણ નુ ંઆમખુ તૈમાય કયનાય – જલાશયરાર નેશરૂ  

2. સ્લતતં્ર બાયતના પ્રથભ ગલનનય જનયર – રડન લઇૂવ ભાઉન્ટ ફેટન  
3. બાયતીમ ફધંાયણના ડ્રાપટીગ કશ્વભટીના અધ્મક્ષ- ડૉ.ફી.આય.આંફેડકય  

4. ફધંાયણ મવુદ્દા(ખયડા) વશ્વભશ્વતભા ંગજુયાતના વ્મક્ક્ત – કનૈમારાર મનુળી  

5. કમ કામદ તાવભા ંબ્રિટીળ ળાવનભા ંઆધાયસ્તબં ગણામ – ીટન ધાય  

6. અત્માય સધુીભા ંબાયતીમ ફધંાયણભા ંકેટરીલાય સધુાયા કયલાભા ંઆવ્મા છે – 
એકલાય  

7. ફધંાયણભા ંયાજ્મ અને કેન્રળાશ્વવત પ્રદેળની માદી ક્યા દયશ્વળષ્ટભા ંછે – પ્રથભ  

8. ફધંાયણન કમ અનચુ્છેદ અસ્શૃ્મતા નાબદૂ કયે છે ?- અનચુ્છેદ-૧૭  
9. ઉયાષ્રશ્વતની ચ ૂટંણીભા ંકણ ભતદાન કયે છે ?- યાજ્મવબા અને રકવબાના 

વભ્મ  
10. યાષ્રશ્વતને વવંદભા ંકઈ જાશ્વતના વભ્મને શ્વનયકુ્ક્ત કયલાની વત્તા  છે ?-  એંગ્ર 

ઇન્ન્ડમન  
11. બાયતના ફધંાયણભા ંભપત અને પયજીમાત શ્વળક્ષણ ભાટે ફાકની લમભમાનદા – 

૬ થી ૧૪ લન 
12. બાયતના યાષ્રશ્વતની ભશાઅબ્રબમગની પ્રદિમા અનચુ્છેદ – ૬૧  
13. અત્માય સધુીભા ંબાયતભા ંવવંદભા ંફનેં ગશૃની વયંકુ્ત ફેઠક થઇ – ત્રણ લાય  

14. યાજ્મવબાના ઉલ ુગશૃ –  

15. યાજ્મવબાનુ ંનીચલુ ંગશૃ :- શ્વલધાનવબા  

16. બાયતના યાષ્રશ્વત તાનુ ંયાજીનામુ ંકને આે છે ? – ઉયાષ્રશ્વતને  
17. બાયતના ફધંાયણન પ્રથભ સધુાય કઈ વારભા ંકયલાભા ંઆવ્મ છે ?- ૧૯૫૧ભા ં
18. ક્ષરટ શ્વલયધી કામદા વાથે ફધંાયણન કમ સધુાય વફંશં્વધત છે ?- ૫૨ભ  
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19. વભાનતાન અશ્વધકાય બાયતના ફધંાયણના ક્યા અનચુ્છેદભા ંઆલેર છે ?- 
અનચુ્છેદ-૫ (અનચુ્છેદ  ૧૪ થી ૧૮ભા ં) 

20. યાષ્રશ્વત બાયતના ફધંાયણના ક્યા અનચુ્છેદ અંતગનત રકવબાન બગં કયી ળકે 
છે ?- અનચુ્છેદ-૮૫(૨) (૮)  

21. ફધંાયણભા ંરક કલ્માણકાયી યાજ્મન ખ્માર ળેભા ંછે ?- યાજ્મના નીશ્વત શ્વનદેળક 
ત્તત્લભા.ં 

22. ય.ુી.એવ.વી.ના અધ્મક્ષની શ્વનભણકૂ કણ કયે છે ?- યાષ્રશ્વત  

23. યાજ્મવબાના વભ્મની મદુત કેટરી શઈ છે ?- ૬ લન  
24. યાજ્મારને ળથ કણ રેલડાલે છે ?- શાઈકટનના મખુ્મ ન્મામાધીળ  

25. કઈ કરભને ડૉ.આંફેડકયે ફધંાયણનુ ંશાદન  ગણાવ્યુ ંછે ?- કરભ-૩૨  

26. યાષ્રશ્વત ફધંાયણની કઈ કરભ નીચે યાજ્મ વયકાયને ફયતયપ કયી ળકે છે ?- 
કરભ- ૩૫૬  

27. વવંદની વયંકુ્ત ફેઠકની અધ્મક્ષતા કણ કયે છે ?- રકવબાના અધ્મક્ષ  

28. ફધંાયણના ક્યા અનચુ્છેદ અનવુાય યાષ્રશ્વતને ભદદ કયલા ભાટે અને વરાશ 
આલા ભાટે ભતં્રીભડં શઈ છે ?- અનચુ્છેદ-૭૪  

29. ફધંાયણ ઘડલા ભાટે કેટરી વશ્વભશ્વતઓ યચલાભા ંઆલી શતી ?- ૧૩  
30. આમખુને બાયતીમ ફધંાયણન આત્ભા કને ગણાવ્મ છે ?- જલાશયરાર નેશરૂ  
31. બાયતીમ ફધંાયણનુ ંઅંશ્વતભ લાચન ક્યા દદલવે કયલાભા ંઆલે છે ?- ૧૫ભી 

નલેમ્ફય ૧૯૪૯  
32. મૂ ફધંાયણભા ંકેટરા અનચુ્છેદ અને અનસુબૂ્રચઓ છે ?- ૩૯૫ અનચુ્છેદ અને ૮ 

અનસુબૂ્રચઓ  

33. બાયતીમ ફધંાયણીમ સધુાયા દ્વાયા શારભા ંરગબગ કેટરા અનચુ્છેદ અને 
અનસુબૂ્રચઓ છે ?- ૪૪૪ અનચુ્છેદ અને ૧૨ અનસુબૂ્રચઓ  

34. બાયતના યાષ્રશ્વત ફનલા ભાટે ન્યનૂત્તભ કેટરી લમભમાનદા જરૂયી છે ?- ૩૫ લન  
35. બાયતના કેટરા ંયાજ્મભા ંશ્વલધાનદયદ છે ?- ૭  
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36. બાયતીમ ફધંાયણ વબાની ફેઠકના કામનલાશક અધ્મક્ષ કણ શતા?- ડૉ. 
વચ્ચ્ચદાનદંશ્વવિંશા 

37. નકયીઓ અને શ્વળક્ષણ વસં્થાઓભા ંઅનાભત ની જગલાઈ ફધંાયણના ક્યા 
અનચુ્છેદ પ્રભાણે થામ છે ?- અનચુ્છેદ-૧૬ 

38. બાયતભા ંશાઈકટનની વખં્મા કેટરી છે ?-૨૪  

39. ફધંાયણના મવુદ્દાને ફધંાયણવબાએ ક્યાયે સ્લીકામો ?- ૨૬ નલેમ્ફય ૧૯૪૯  
40. ફધંાયણના ક્યા સધુાયા દ્વાયા મૂભતૂ અશ્વધકાયની વખં્મા ઘટાડલાભા ંઆલી છે ?- 

૪૪ભા 
41. ડૉ. યાજેન્રપ્રવાદને ફધંાયણવબાના અધ્મક્ષ તયીકે ક્યાયે ચ ૂટંી કાઢલાભા ંઆવ્મા 

શતા ?-૧૧ ડીવેમ્ફય ૧૯૪૬  

42. બાયતનુ ંફધંાયણ કઈ બાાને ૨૨ ભાન્મ બાાઓભા ંસ્થાન અાયુ ંનથી ?- 
અંગે્રજી  

43. ક્યા લાચન છી ખયડ પ્રલય વશ્વભશ્વતને વલાભા ંઆલે છે ?- ફીજા  

44. લતનભાનભા ં‘ રેજજસ્રેદટલ એવેમ્ફરી’ને ક્યા નાભથી ઓખલાભા ંઆલે છે ?- 
શ્વલધાનવબા  

45. ત્રણ વેનાઓના અધ્મક્ષ કણ શમ છે ?- યાષ્રશ્વત  

46. શ્વલધાનવબાભા ંલધભુા ંલધ ુકેટરી ફેઠક શમ છે ?- ૫૦૦  
47. રકવબાભા ંલધભુા ંલધ ુકેટરા વખં્મા શઈ ળકે છે ?- ૫૫૦  
48. શ્વલધાનદયદના વભ્મ થલા ભાટેની ઓછાભા ંઓછી લમ કેટરા લનની શમ છે ?- 

૩૦ લન  

49. શ્વલધાનદયદની વભ્મ વખં્મા ઓછાભા ંઓછી કેટરી શલી જઈએ ?- ૪૦  
50. બાયતભા ંકમ્ટરાય એન્ડ ઓડીટય જનયરની શ્વનભણ ૂકં કણ કયે છે ?- યાષ્રશ્વત  


