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વાભાન્મ જ્ઞાન કવટી  બાગ-૧ 

1. ફપકા અન્ડય-૧૭ ફૂટફર લર્લડડક કમા દેળભાાં મજાઈ ગમ ? 

(A)  બાયત       (B) ચીન    (C)  ાફકસ્તાન   (D) ફાાંગ્રાદેળ  

2. કેન્ર વયકાયે તાજેતયભા કેન્રીમ નાણાાં વચચલ તયીકે કની નનયકુ્તત કયી છે ? 

(A)  અળક રલાવા      (B) શવમખુ અઢીમા   (C) યજનીકાાંત નભશ્રા  (D)  યાકેળ  નભશ્રા  
3. વેન્રર ર્લયળુન કાંરર ફડે જાયી કયેર યીટડભાાં યાજસ્થાનનુાં ક્યા ળશયેને દેળને વોથી પ્રદુનત ળશયેન 

દયજ્જ ભળ્મ છે ? 

(A)     અરલય       (B)  ચબલાડી    (C)  ચફકાનેય   (D) જધયુ  

4. યનળમાના કજાનભાાં યભામેર વશુુાં લર્લડડ ચેમ્ીમનળીભાાં ગર્લડ જીતનાય પ્રથભ બાયતીમ ભફશરા ખેરાડી કણ 
શતી ? 

(A)    વચચતા નતલાયી      (B)  જૂા બાફટમા   (C) વાંથઈ દેલી    (D) જૂા કાફદમા 
5. લડ ૨૦૧૭નુાં વાફશત્મ કે્ષત્રનુાં જ્ઞાનીઠ વન્ભાન ભેલનાય વાફશત્મકાય ઈરાાંગફાભ વનભણીનવિંશ ક્યા યાજ્મની 

લતની છે ? 

(A)   ભણીયુ      (B)  ભેઘારમ    (C)  ભધ્મપ્રદેળ   (D) નભઝયભ   
6. બાયતની વોથી ઝડી કઈ રેન મુાંફઈ અને ગલા લચ્ચે દડ ેછે ? 

(A)  ગનતભાન એતવપે્રવ   (B) ળતાબ્દી એતવપે્રવ   (C)  તેજવ એતવપે્રવ  (D) દુયન્તએતવપે્રવ  

  7. આંધ્રપ્રદેળ વયકાય દ્વાયા સ્લચ્છ આંધ્ર નભળનની બ્રાન્ડ એમ્ફેવેડય તયીકે કમા ખેરાડીની વાંદગી કયલાભાાં આલી 
છે ? 

(A) ી.લી.નવિંધ ુ      (B)  વાનનમા નેશલાર   (C)  રેુરા ગીચાંદ   (D) પ્રકાળ ાદુકણ  

8. બાયતની પ્રથભ ઇરેક્ટ્તરક ફવ વેલા ક્યા યાજ્મભાાં ળફૃ થઈ છે ? 
(A)  અફૃણાચરપ્રદેળ    (B) ફશભાચરપ્રદેળ   (C) ભધ્મપ્રદેળ   (D) ઉત્તયપ્રદેળ  

9. કુભાય ભેગેઝીન દ્વાયા દય લે અાત કુભાય ચાંરક લડ -૨૦૧૬ ભાટેન કુભાય ચાંરક કને એનામત કયલાભાાં 
આવ્મ છે ? 

(A)   શડદ બ્રહ્મબટ્ટ    (B)  શડદ નત્રલેદી   (C) નલષ્ણપુ્રવાદ નત્રલેદી  (D)  ભાધલ યાભાનજુ  

10. ફરીવડુ કઈ અચબનેત્રીને રાઈપ ટાઈભ એચચલભેન્ટ એલડડથી વન્ભાનનત કયલાભાાં આલી છે. 
(A)  આળા ાયેખ     (B) શભેાભારીની   (C) ળનભિરા ટાગય  (D)  દીનકા ાદૂકણ  

11. ઓસ્ટેચરમા પ્રલાવનની પ્રથભ બાયતીમ ભફશરા બ્રાન્ડ એમ્ફેવેડય કઈ અચબનેત્રી ફની છે ? 

(A)    ફયણીતી ચયા   (B)  નપ્રમાંકા ચયા   (C)  જુશી ચાલરા  (D)  

12. ગજુયાતી વાફશત્મકે્ષતે્ર અાત લડ ૨૦૧૬ન શયીન્ર દલે એલડડ ક્યા વાફશત્મકાયને એનામત કયલાના આવ્મ 
છે ? 

(A)   લાડ અડારજા   (B) બાગ્મેળ જશા  (C) ભાધલ યાભાનજુ  (D)  દરત ફઢમાય  

13. ક્યા યાજ્મની યાજધાનીને દેળની પ્રથભ ગ્રીન પીર્લડ સ્ભાટડ  નવટી ફનાલલાભાાં આલળે ? 
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(A)    ઝાયખાંડ       (B) ગજુયાત    (C)  ઉત્તયાખાંડ   (D) ફશભાચરપ્રદેળ  

14.વીફીઆઈના સ્ેનળમર ડામયેકટય તયીકે કની નનભણ ૂાંક કયલાભાાં આલી છે ? 

(A)   યાકેળ ગસ્લાભી      (B) યાકેળ અસ્થાના   (C)  ગફુૃફચનનવિંઘ  (D) સદુી રટફકમા 
15. ાાંચભી વપ્ટેમ્ફય ૨૦૧૭ના યજ  નલભી ચબ્રતવ વાંગઠનની  ફેઠક કમા દેળભાાં ભી શતી ? 

(A)   બ્રાચઝર       (B) યનળમા    (C)  ચીન   (D) બાયત  
16. “ સ્લણડ અક્ષયે રખળે કનલઓ મળગાથા ગજુયાતની, આ ગણુલાંતી ગજુયાતની,જમ જમ ગયલી ગજુયાત ”  ાંક્તત 

ક્યા ગજુયાતી વાફશત્મકાયની છે ? 
(A)  યભેળ ઓઝા      (B) યભેળ ગપુ્તા   (C)  નભડદ   (D) ઉભાળાંકય જળી  

17. ગજુયાતી વાફશત્મ ફયદના નલા પ્રમખુ તયીકે કની લયણી કયલાભાાં આલી છે ? 

(A)   ફલાંત જાની      (B) ચન્રકાન્ત ટીલારા  (C)  નવતાાંશ ુમળચાંર  (D)  યનતરાર ફયીવાગય  

18. ગજુયાતનુાં કયુાં ળશયે ‘ ભક્કાનુાં પ્રલેળદ્વાય’ ગણાત ુાં શત ુાં ? 
(A)  સયુત         (B)  લરવાડ    (C)  નલવાયી   (D)  અભદાલાદ  

19. યાજ્મના ાાંચ ળશયેભાાં ચાલ ુકયલાભાાં આલેર એનનભર એમ્બ્યરુન્વની વેલાન શરે્લ રાઈન નાંફય કમ છે ? 

(A)     1936         (B)  1036   (C)  1063  (D) 1036 

20. તાજેતયભાાં વયદાય ટેરની કેટરાભી જન્ભજમાંતી ઉજલણી કયલાભાાં આલી શતી ? 
(A) 140ભી      (B) 141ભી   (C)  142ભી  (D) 143ભી 

21. ગજુયાતી વાફશત્મ અકાદભી દ્વાયા પ્રકાનળત ‘ ળબ્દસકૃ્ટ્ષ્ટ’ વાભનમકના તાંત્રી કણ છે ? 
(A)  શડદ નત્રલેદી      (B)  મગેળ જળી   (C)  પ્રફધ જળી  (D) ભધસૂદુન ાયેખ  

22. લડ ૨૦૧૭ ભાટેનુાં  ળાાંનત ભાટેનુાં નફર ાફયતનક કઈ વાંસ્થાને એનામત કયલાભાાં આલળે ? 

(A)  ICAN      (B)  WHO   (C)  ICRC  (D) UNHCR 

23. યનેુસ્કના નલા પ્રમખુદે કની લયણી કયલાભાાં આલી છે ? 
(A)   વોમ્મા સ્લાભીનાથન    (B)  નનળા દેવાઈ ચફસ્લાર   

 (C)  આડ્ર ેજુઓરે     (D) શાભીદ ચફન અબ્દુર અઝીઝ 

24. દેળભાાં લટય લેયીપામફર ેય ઓફડટરામર (VVPAT) ઉમગ કયનાય પ્રથભ યાજ્મ કયુાં છે ? 
(A)   ગજુયાત         (B) ફશભાચરપ્રદેળ   (C)  ાંજાફ   (D)  ભચણયુ  

25. ભફશરા શકી એનળમાક -૨૦૧૭ કમ દેળ ચેક્મ્મન ફન્મ છે ? 

(A)  ચીન       (B) બાયત    (C)  ભરેનળમા   (D) જાાન  

26. લડ ૨૦૧૭ન  શદમનાથ ભાંગેળકય એલડડ કને એનામત કયલાભાાં આવ્મ છે ?  

(A)    નલશ્વનાથ આનાંદ   (B) જાલેદ અખ્તય   (C) નલશ્વભશન બટ્ટ  (D)  એ.આય. યશભેાન  

27. રયેવ યભતના પ્રથભ બાયતીમ એમ્ફેવેડય તયીકે ક્યા ફિકેટયની વાંદગી કયલાભાાં આલી છે ? 

(A) યલુયાજનવિંશ      (B) નલયાટ કશરી   (C)  યફશત ળભાડ  (D) ળેખય ધલન  

28. ‘ યફશણી ‘ વભાનાથી શુાં થામ ? 
(A)  ગ્રશ       (B) નલજી   (C)  આકાળ   (D)  ઉાવના  
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29. ‘ કનલશ્વય દરતયામ એલડડ ’ લડ- ૨૦૧૬ભાાં કને એનામત કયલાભાાં આવ્મ શત ? 

(A)  નરીન યાલ      (B) યભેળ આચામડ   (C)  નમન દેવાઈ  (D)  શડદ નત્રલેદી   

30. ફશભાચરપ્રદેળની નલધાનવબાની ચ ૂાંટણીભા બાજાએ મખુ્મભાંત્રી તયીકે કનુાં નાભ જાશયે કયુું છે ? 

(A)   લીયબરનવિંશ      (B) પે્રભકુભાય ધભુર  (C)  યતારનવિંશ  (D) અનનર ળભાડ  

31. લર્લડડ યેવચરિંગ એન્ટય ટેઈન્ભેન્ટ (WWF) વાથે કયાય કયનાયી પ્રથભ બાયતીમ ભફશરા ખેરાડી કણ છે ? 

(A)  ભેફયકભ       (B)  વાક્ષી ભચરક   (C)  કનલતા દેલી  (D) ગીતા પગટ  

32. આવાભના નલા યાજ્માર તયીકે કની નનયકુ્તત કયલાભાાં આલી છે ? 

(A)    જગદીળ મખુી      (B) ફી.ડી.નભશ્રા    (C)  ગાંગાપ્રવાદ  (D) વત્માર ભચરક  

33. તાજેતયભાાં ફપર્લભ એન્ડ ટેચરનલઝન ઇન્સ્ટીટયટુ ઓપ ઇક્ટ્ન્ડમાના ચેયભેન તયીકે કની નનયકુ્તત થઈ છે ? 

(A)  ગજેન્ર ચોશાણ   (B) અનુભ ખેય   (C)  અનભતાબ ફચ્ચન  (D) પ્રસનૂ જળી  

34. ‘ જ્ઞાનદી’ વભાવ ઓખાલ. 
(A)   ફહનુિશી       (B)  ઉદ    (C)  કભડધાયમ  (D)  તત્ફુૃ  

35. કેન્ર વયકાય કઈ મજના અંતગડત દેળભાાં ૨૦૨૨ સધુીભાાં ૩૪,૮૦૦ ફકભીના ધયીભાગો ફનાલલાનુાં રક્ષ્મ છે ?  

(A)  બાયતવડક મજના        (B) પ્રધાનભાંત્રી વડક મજના   

 (C)  બાયતભારા ફયમજના   (D)  ગ્રાભ વડક ફયમજના  

36. શાઈડ્રજન પરઅુર વેર્લવથી ચારતી નલશ્વની પ્રથભ શાઈડ્રજન રાભ ક્યા દેળભાાં ળફૃ થઈ છે ? 

(A)    જાાન       (B) ચીન    (C)  ફ્ાાંવ   (D)  જભડની  

37. બાયતીમ સ્ટેટ ફેંકના નલા ચેયભેન તયીકે કની નનયકુ્તત કયલાભાાં આલી ? 

(A)  ચાંદા કચય       (B) યજનીળ કુભાય   (C) અજીતકુભાય  (D) યાકેળકુભાય  

38. બાયતન પ્રથભ શાઈયલૂ પ્રજેતટ ક્યા યાજ્મભાાં સ્થાલાભાાં આલળે ? 

(A)  ગજુયાત       (B) તેરાંગણા   (C)  આંધ્રપ્રદેળ  (D)  તનભરનાડુ  

39. તાજેતયભાાં શરીભા માકુફ ક્યા દેળની પ્રથભ ભફશરા યાષ્રનત  ફની છે ? 

(A)  નવિંગાયુ       (B) ઈયાન    (C)  ભેક્તવક   (D) ફાાંગ્રાદેળ  

40. ફપકા અન્ડય-૧૭ ફૂટફર લર્લડડક કમ દેળ પ્રથભ લખત ચેક્મ્મન ફન્મ ? 

(A)   ભારી        (B) બ્રાચઝર    (C)  સ્ેન   (D)  ઇંગ્રેન્ડ 

41. બાયતના પ્રલાવે આલેર શ્રીરાંકા ફિકેટ ટીભના કપ્તાન કણ છે ?  

(A) વભયનલિભા  (B) ડીકલેરા    (C) કીયીભાન  (D)  ફદનેળ ચાંફદભર  

42. તાજેતયભાાં નભવ લર્લડડ જીતનાય બાયતીમ ભાનુી છીર્લરય થઈ તે સ્ધાડ કમા દેળભાાં મજાઈ શતી ? 

(A)  નવિંગાયુ       (B)  ચીન    (C)  જાાન   (D)  જભડની   

43. નલધાનવબાભાાં વોથી લધ ુભફશરા પ્રનતનનનધ ધયાલતુાં દેળનુાં  યાજ્મ કયુાં છે ? 

(A)  ગજુયાત       (B) ચફશાય    (C)  ભધ્મપ્રદેળ   (D)  યાજસ્થાન   

44. ‘આટરા ફુર નીચે ને આટર રાાંફ વભમ ગાાંધી કદી સતૂ નશત’.- આ ાંફકત કની છે ? 
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(A)   શવમખુ ાઠક      (B) શવમખુ માચજ્ઞક   (C) શવમખુ ટેર  (D)  શડદ નત્રલેદી    

45. યાજ્મની વોપ્રથભ વયકાયી શનભમેથી કરેજ ક્યાાં ળફૃ કયલાભાાં આલી છે ? 

(A)   ાટણ       (B)  નલવનગય    (C)  નવધ્ધયુ   (D) ખેયાલ ુ    

46. ૩૭ લડથી એક શથ્થ ુળાવન કયનાય યફટડ મગુાફે ક્યા દેળના યાષ્રનતની વેનાએ ફલ કયતાાં ધયકડ 
કયલાભાાં આલી શતી ?  

(A)   ભોંગચરમા   (B) ચઝમ્ફાબ્લે   (C)  ન્યઝુીરેન્ડ   (D)  દચક્ષણ કફયમા    

47. શારભાાં ગજુયાત યાજ્મના મખુ્મ ચ ૂાંટણી કનભળનય કણ છે ? 

(A)   ડૉ. લયેળનવિંશા  (B)  ફી.ફી.સ્લૈન   (C)  અચરકુભાય જતી  (D) એક ણ નશી   

48. તાજેતયભાાં ક્યા ગજુયાતી યાંગભનૂભના બેખધાયી અને ફદગ્દળડક અને નનભાડતાનુાં અલવાન થયુાં છે ?  

(A)   નમન દેવાઈ  (B)  યાગ દેવાઈ   (C)  નનભે દેવાઈ (D)  ાંકજ દેવાઈ    

49. યાજ્મન પ્રથભ રેડડ વપાયી ાકડ  ક્યાાં ફનાલલાભાાં આલળે ? 

(A)   વાતુાયા     (B) લઘઈ   (C)  લાવાંદા   (D) લરવાડ    

50.બાયતના ક્યા સ્ટાય ખેરાડીને લર્લડડ ચફચરમડડ ચેક્મ્મનળી ટાઈટર જીત્યુાં છે ?  

(A)   ગીત ળેઠી    (B) સબુા અગ્રલાર   (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  (17) C (22) A (27) A (32) A (37) B    (42) B (47) A 

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


