દદલેકય અશ્વિનકુ ભાય ળંકયરાર
૧૭૨/એ,ઉર્જાનગય શ્વલબાગ-૨
પ્રશ્વતક ભરની ાછ યાંદેવણ
તા..જી.- ગાંધીનગય
તા.૧૦/૧૧/૨૦૧૭
પ્રશ્વતશ્રી,
વચિલ શ્રી,
ુ યાત ભાધ્મશ્વભક અને ઉચ્િત્તય ભાધ્મશ્વભક શ્વળક્ષણ ફડા ,
ગજ
ગાંધીનગય

જ્ઞાન વદયતા
1. દપકા અન્ડય-૧૭ ફૂટફર લર્લડા ક કમા દે ળભાં મર્જઈ ગમ ?
(A) બાયત

(B) િીન

(C) ાદકસ્તાન

(D) ફાંગ્રાદે ળ

2. કેન્ર વયકાયે તાજેતયભા કેન્રીમ નાણાં વચિલ તયીકે કની શ્વનયક્ુ તત કયી છે ?
(A) અળક રલાવા

ુ અઢીમા
(B) શવમખ

(C) યજનીકાંત શ્વભશ્રા

(D) યાકેળ શ્વભશ્રા

ુ ન કં રર ફડે ર્જયી કયે ર યીટા ભાં યાજસ્થાનન ંુ ક્યા ળશેયને દે ળને વોથી પ્રદુશ્વત ળશેયન
3. વેન્રર ર્લયળ
દયજ્જ ભળ્મ છે ?
(A)

અરલય

(B) ચબલાડી

(C) ચફકાનેય

ુ
(D) જધય

ુ ંુ લર્લડા િેમ્ીમનળીભાં ગર્લડ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભદશરા ખેરાડી કણ
4. યશ્વળમાના કર્જનભાં યભામેર વશ
શતી ?
(A) વચિતા શ્વતલાયી

(B)  ૂર્જ બાદટમા

(C) વંથઈ દે લી

(D)  ૂર્જ કાદદમા

5. લા ૨૦૧૭ન ંુ વાદશત્મ ક્ષેત્રન ંુ જ્ઞાનીઠ વન્ભાન ભેલનાય વાદશત્મકાય ઈરાંગફાભ વનભણીશ્વવિંશ ક્યા યાજ્મની
લતની છે ?
ુ
(A) ભણીય

(B) ભેઘારમ

(C) ભધ્મપ્રદે ળ

(D) શ્વભઝયભ

6. બાયતની વોથી ઝડી કઈ રેન મફ
ંુ ઈ અને ગલા લચ્િે દડે છે ?
(A) ગશ્વતભાન એતવપ્રેવ (B) ળતાબ્દી એતવપ્રેવ

(C) તેજવ એતવપ્રેવ

(D) દુયન્તએતવપ્રેવ

7. આંધ્રપ્રદે ળ વયકાય દ્વાયા સ્લચ્છ આંધ્ર શ્વભળનની બ્રાન્ડ એમ્ફેવેડય તયીકે કમા ખેરાડીની વંદગી કયલાભાં આલી
છે ?
(A) ી.લી.શ્વવિંધ ુ

(B) વાશ્વનમા નેશલાર

ુ ેરા ગીિંદ
(C) ર

(D) પ્રકાળ ાદુકણ

8. બાયતની પ્રથભ ઇરેક્ટ્તરક ફવ વેલા ક્યા યાજ્મભાં ળફૃ થઈ છે ?
(A) અફૃણાિરપ્રદે ળ

(B) દશભાિરપ્રદે ળ

(C) ભધ્મપ્રદે ળ

(D) ઉત્તયપ્રદે ળ

9. કુ ભાય ભેગેઝીન દ્વાયા દય લે અાત કુ ભાય િંરક લા -૨૦૧૬ ભાટેન કુ ભાય િંરક કને એનામત કયલાભાં
આવ્મ છે ?
(A) શાદ બ્રહ્મબટ્ટ

(B) શાદ શ્વત્રલેદી

ુ વાદ શ્વત્રલેદી (D) ભાધલ યાભાનજ
ુ
(C) શ્વલષ્ણપ્ર

10. ફરીવડુ કઈ અચબનેત્રીને રાઈપ ટાઈભ એચિલભેન્ટ એલડા થી વન્ભાશ્વનત કયલાભાં આલી છે .
(A) આળા ાયે ખ

(B) શેભાભારીની

(C) ળશ્વભિરા ટાગય

(D) દીશ્વકા ાદૂ કણ

11. ઓસ્ટેચરમા પ્રલાવનની પ્રથભ બાયતીમ ભદશરા બ્રાન્ડ એમ્ફેવેડય કઈ અચબનેત્રી ફની છે ?
(A) દયણીતી િયા

(B) શ્વપ્રમંકા િયા

(C) જુશી િાલરા

(D)

ુ યાતી વાદશત્મક્ષેત્રે અાત લા ૨૦૧૬ન શયીન્ર દલે એલડા ક્યા વાદશત્મકાયને એનામત કયલાના આવ્મ
12. ગજ
છે ?
(A) લાા અડારર્જ

(B) બાગ્મેળ જશા

ુ
(C) ભાધલ યાભાનજ

(D) દરત દઢમાય

13. ક્યા યાજ્મની યાજધાનીને દે ળની પ્રથભ ગ્રીન પીર્લડ સ્ભાટા શ્વવટી ફનાલલાભાં આલળે ?
(A) ઝાયખંડ

ુ યાત
(B) ગજ

(C) ઉત્તયાખંડ

(D) દશભાિરપ્રદે ળ

14.વીફીઆઈના સ્ેશ્વળમર ડામયે કટય તયીકે કની શ્વનભણક
ં ૂ કયલાભાં આલી છે ?
(A) યાકેળ ગસ્લાભી

(B) યાકેળ અસ્થાના

(C) ગફૃુ ફિનશ્વવિંઘ

ુ ી રટદકમા
(D) સદ

15. ાંિભી વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૭ના યજ નલભી ચબ્રતવ વંગઠનની ફેઠક કમા દે ળભાં ભી શતી ?
(A) બ્રાચઝર

(B) યશ્વળમા

(C) િીન

(D) બાયત

ુ યાતની, આ ગણ
ુ લંતી ગજ
ુ યાતની,જમ જમ ગયલી ગજ
ુ યાત ” ંક્તત
16. “ સ્લણા અક્ષયે રખળે કશ્વલઓ મળગાથા ગજ
ુ યાતી વાદશત્મકાયની છે ?
ક્યા ગજ
(A) યભેળ ઓઝા

(B) યભેળ ગપ્ુ તા

(C) નભાદ

(D) ઉભાળંકય જળી

ુ યાતી વાદશત્મ દયદના નલા પ્રમખ
ુ તયીકે કની લયણી કયલાભાં આલી છે ?
17. ગજ
(A) ફલંત ર્જની

(B) િન્રકાન્ત ટીલારા (C) શ્વવતાંશ ુ મળિંર

(D) યશ્વતરાર ફયીવાગય

ુ યાતન ંુ કય ંુ ળશેય ‘ ભક્કાન ંુ પ્રલેળદ્વાય’ ગણાત ંુ શત ંુ ?
18. ગજ
(A) સયુ ત

(B) લરવાડ

(C) નલવાયી

(D) અભદાલાદ

ુ ન્વની વેલાન શેર્લ રાઈન નંફય કમ છે ?
19. યાજ્મના ાંિ ળશેયભાં િાલ ુ કયલાભાં આલેર એશ્વનભર એમ્બ્યર
(A)

1936

(B) 1036

(C) 1063

(D) 1036

20. તાજેતયભાં વયદાય ટેરની કેટરાભી જન્ભજમંતી ઉજલણી કયલાભાં આલી શતી ?
(A) 140ભી

(B) 141ભી

(C) 142ભી

(D) 143ભી

ુ યાતી વાદશત્મ અકાદભી દ્વાયા પ્રકાશ્વળત ‘ ળબ્દસ ૃક્ટ્ષ્ટ’ વાભશ્વમકના તંત્રી કણ છે ?
21. ગજ
(A) શાદ શ્વત્રલેદી

(B)

મગે ળ જળી

(C) પ્રફધ જળી

(D) ભધ ૂસુદન ાયે ખ

22. લા ૨૦૧૭ ભાટેન ંુ ળાંશ્વત ભાટેન ંુ નફર ાદયતશ્વક કઈ વંસ્થાને એનામત કયલાભાં આલળે ?
(A) ICAN

(B) WHO

(C) ICRC

ુ ેસ્કના નલા પ્રમખ
ુ દે કની લયણી કયલાભાં આલી છે ?
23. યન
(A) વોમ્મા સ્લાભીનાથન

(B) શ્વનળા દે વાઈ ચફસ્લાર

(D) UNHCR

(C) આડ્રે જુઓરે

(D) શાભીદ ચફન અબ્દુર અઝીઝ

24. દે ળભાં લટય લેયીપામફર ેય ઓદડટરામર (VVPAT) ઉમગ કયનાય પ્રથભ યાજ્મ કય ંુ છે ?
ુ યાત
(A) ગજ

(B) દશભાિરપ્રદે ળ

(C) ંર્જફ

ુ
(D) ભચણય

25. ભદશરા શકી એશ્વળમાક -૨૦૧૭ કમ દે ળ િેક્મ્મન ફન્મ છે ?
(A) િીન

(B) બાયત

(C) ભરેશ્વળમા

(D) ર્જાન

26. લા ૨૦૧૭ન શદમનાથ ભંગેળકય એલડા કને એનામત કયલાભાં આવ્મ છે ?
(A) શ્વલિનાથ આનંદ

(B) ર્જલેદ અખ્તય

(C) શ્વલિભશન બટ્ટ

(D) એ.આય. યશેભાન

27. રયે વ યભતના પ્રથભ બાયતીમ એમ્ફેવેડય તયીકે ક્યા દિકેટયની વંદગી કયલાભાં આલી છે ?
ુ યાજશ્વવિંશ
(A) યલ

(B) શ્વલયાટ કશરી

(C) યદશત ળભાા

(D) ળેખય ધલન

(C) આકાળ

(D) ઉાવના

28. ‘ યદશણી ‘ વભાનાથી શ ંુ થામ ?
(A) ગ્રશ

(B) શ્વલજી

29. ‘ કશ્વલિય દરતયામ એલડા ’ લા- ૨૦૧૬ભાં કને એનામત કયલાભાં આવ્મ શત ?
(A) નરીન યાલ

(B) યભેળ આિામા

(C) નમન દે વાઈ

(D) શાદ શ્વત્રલેદી

ુ મભંત્રી તયીકે કન ંુ નાભ ર્જશેય કયું ુ છે ?
30. દશભાિરપ્રદે ળની શ્વલધાનવબાની ચટ
ં ૂ ણીભા બાજાએ મખ્
(A) લીયબરશ્વવિંશ

ુ ર
(B) પ્રેભકુ ભાય ધભ

(C) યતારશ્વવિંશ

(D) અશ્વનર ળભાા

31. લર્લડા યે વચરિંગ એન્ટય ટેઈન્ભેન્ટ (WWF) વાથે કયાય કયનાયી પ્રથભ બાયતીમ ભદશરા ખેરાડી કણ છે ?
(A) ભેદયકભ

(B) વાક્ષી ભચરક

(C) કશ્વલતા દે લી

(D) ગીતા પગટ

32. આવાભના નલા યાજ્માર તયીકે કની શ્વનયક્ુ તત કયલાભાં આલી છે ?
ુ ી
(A) જગદીળ મખ

(B) ફી.ડી.શ્વભશ્રા

(C) ગંગાપ્રવાદ

(D) વત્માર ભચરક

ુ ઓપ ઇક્ટ્ન્ડમાના િેયભેન તયીકે કની શ્વનયક્ુ તત થઈ છે ?
33. તાજેતયભાં દપર્લભ એન્ડ ટેચરશ્વલઝન ઇન્સ્ટીટયટ
(A) ગજેન્ર િોશાણ

ુ ભ ખેય
(B) અન

(C) અશ્વભતાબ ફચ્િન

(D) પ્રસ ૂન જળી

(C) કભાધાયમ

(D) તત્ફૃુ 

34. ‘ જ્ઞાનદી’ વભાવ ઓખાલ.
(A) ફહુશ્વિશી

(B) ઉદ

ુ ીભાં ૩૪,૮૦૦ દકભીના ધયીભાગો ફનાલલાન ંુ રક્ષ્મ છે ?
35. કેન્ર વયકાય કઈ મજના અંતગા ત દે ળભાં ૨૦૨૨ સધ
(A) બાયતવડક મજના

(B) પ્રધાનભંત્રી વડક મજના

(C) બાયતભારા દયમજના

(D) ગ્રાભ વડક દયમજના

ુ ર વેર્લવથી િારતી શ્વલિની પ્રથભ શાઈડ્રજન રાભ ક્યા દે ળભાં ળફૃ થઈ છે ?
36. શાઈડ્રજન પરઅ
(A) ર્જાન

(B) િીન

(C) ફ્ાંવ

(D) જભાની

37. બાયતીમ સ્ટેટ ફેંકના નલા િેયભેન તયીકે કની શ્વનયક્ુ તત કયલાભાં આલી ?
(A) િંદા કિય

(B) યજનીળ કુ ભાય

(C) અજીતકુ ભાય

(D) યાકેળકુ ભાય

38. બાયતન પ્રથભ શાઈયલ ૂ પ્રજેતટ ક્યા યાજ્મભાં સ્થાલાભાં આલળે ?
ુ યાત
(A) ગજ

(B) તેરગ
ં ણા

(C) આંધ્રપ્રદે ળ

39. તાજેતયભાં શરીભા માકુ ફ ક્યા દે ળની પ્રથભ ભદશરા યાષ્રશ્વત ફની છે ?

(D) તશ્વભરનાડુ

ુ
(A) શ્વવિંગાય

(B) ઈયાન

(C) ભેક્તવક

(D) ફાંગ્રાદે ળ

40. દપકા અન્ડય-૧૭ ફૂટફર લર્લડા ક કમ દે ળ પ્રથભ લખત િેક્મ્મન ફન્મ ?
(A) ભારી

(B) બ્રાચઝર

(C) સ્ેન

(D) ઇંગ્રેન્ડ

41. બાયતના પ્રલાવે આલેર શ્રીરંકા દિકેટ ટીભના કપ્તાન કણ છે ?
(A) વભયશ્વલિભા

(B) ડીકલેરા

(C) કીયીભાન

(D) દદનેળ િંદદભર

ુ ી છીર્લરય થઈ તે સ્ધાા કમા દે ળભાં મર્જઈ શતી ?
42. તાજેતયભાં શ્વભવ લર્લડા જીતનાય બાયતીમ ભાન
ુ
(A) શ્વવિંગાય

(B) િીન

(C) ર્જાન

(D) જભાની

43. શ્વલધાનવબાભાં વોથી લધ ુ ભદશરા પ્રશ્વતશ્વનશ્વધ ધયાલત ંુ દે ળન ંુ યાજ્મ કય ંુ છે ?
ુ યાત
(A) ગજ

(B) ચફશાય

(C) ભધ્મપ્રદે ળ

(D) યાજસ્થાન

44. ‘આટરા ફુર નીિે ને આટર રાંફ વભમ ગાંધી કદી સ ૂત નશત’.- આ ંદકત કની છે ?
ુ ાઠક
(A) શવમખ

ુ માચજ્ઞક
(B) શવમખ

ુ ટેર
(C) શવમખ

(D) શાદ શ્વત્રલેદી

45. યાજ્મની વોપ્રથભ વયકાયી શશ્વભમેથી કરેજ ક્યાં ળફૃ કયલાભાં આલી છે ?
(A) ાટણ

(B) શ્વલવનગય

ુ
(C) શ્વવધ્ધય

(D) ખેયાલ ુ

ુ ાફે ક્યા દે ળના યાષ્રશ્વતની વેનાએ ફલ કયતાં ધયકડ
46. ૩૭ લાથી એક શથ્થ ુ ળાવન કયનાય યફટા મગ
કયલાભાં આલી શતી ?
(A) ભોંગચરમા

(B) ચઝમ્ફાબ્લે

ુ ીરેન્ડ
(C) ન્યઝ

(D) દચક્ષણ કદયમા

ુ યાત યાજ્મના મખ્
ુ મ ચટ
47. શારભાં ગજ
ં ૂ ણી કશ્વભળનય કણ છે ?
(A) ડૉ. લયે ળશ્વવિંશા

(B) ફી.ફી.સ્લૈન

(C) અિરકુ ભાય જતી (D) એક ણ નશી

ુ યાતી યં ગભ ૂશ્વભના બેખધાયી અને દદગ્દળાક અને શ્વનભાા તાન ંુ અલવાન થય ંુ છે ?
48. તાજેતયભાં ક્યા ગજ
(A) નમન દે વાઈ

(B) યાગ દે વાઈ

(C) શ્વનભે દે વાઈ

(D) ંકજ દે વાઈ

49. યાજ્મન પ્રથભ રેડા વપાયી ાકા ક્યાં ફનાલલાભાં આલળે ?
ુ ાયા
(A) વાત

(B) લઘઈ

(C) લાવંદા

(D) લરવાડ

50.બાયતના ક્યા સ્ટાય ખેરાડીને લર્લડા ચફચરમડા િેક્મ્મનળી ટાઈટર જીત્ય ંુ છે ?
ુ ા અગ્રલાર
(B) સબ

(A) ગીત ળેઠી

(C) ંકજ અડલાણી

(D) વોયલ કઠાયી

જલાફ
(1) A

(6) C

(11) A (16) B (21) A (26) B (31) C (36) B (41) D (46) B

(2) B

(7) A

(12) B

(3) B

(8) B

(13) A (18) A (23) C (28) B (33) B (38) C (43) B (48) C

(4) D

(9) B

(14) B (19) A (24) B (29) C (34) C (39) A (44) A (49) B

(5) A

(10) C (15) C

(17) C (22) A (27) A (32) A (37) B (42) B (47) A

(20) C (25) B (30) B (35) C (40) D (45) C (50) C

