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જ્ઞાનવરયતા  બાગ- ૧   

 
(૧)  ઇઝયામરની ગપુ્તચય વસં્થાનુ ંનાભ શુ ંછે ?  

 (અ)વીફીઆઈ   (ફ)વાલાક  (ક)ભોવાદ   (ડ) નાઈચો 
(૨)  કીઝીસ્તાનભા ંયભામેર એશળમન સ્કનૂય ચેમ્પમનળી પાઈનરભા ંક્યા દેળને શયાલી બાયત ચેમ્પમન ફનયુ ં

શત ુ ં? 

 (અ)ચીન   (ફ)ારકસ્તાન   (ક) ફાગં્રાદેળ  (ડ) શ્રીરકંા  

(૩)  જાનયઆુયી -૨૦૧૭ભા ંપ્રલાવી બાયતીમ રદલવનુ ંઆમોજન કમા ળશયેભા ંકયલાભા ંઆવયુ ંશત ુ ં? 

 (અ) ચેન્નઈભા ં  (ફ) મુફંઈભા ં  (ક)  ફેંગલરુૂભા ં  (ડ) રદલ્રીભા ં
(૪)  વારશત્મ કે્ષત્રનો પ્રશતષ્ઠિત જ્ઞાનીિ એલોડડ લડ-૨૦૧૬ ભાટે વદંગી ાભેર કશલ ળખંા ઘો કઈ બાા 

વકંામેર છે ?  

 (અ) ભયાિી   (ફ)ફગંાી   (ક) ગજુયાતી   (ડ) તશભર  

(૫)  એચ.આઈ.લીચેગ્રસ્ત અનાથ ફાકોના ઉછેય ભાટે બફજુ શળશ ુસયુક્ષા મોજના ક્યા ંયાજ્મભા ંળરૂ થઈ છે ? 
 (અ) આંધ્રપ્રદેળ   (ફ) બફશાય   (ક)ઓડીળા  (ડ) આવાભ 

(૬)દેળનુ ંપ્રથભ ઓટોભેરટક કોસ્ટર લોશનિંગ ડીઝાસ્ટય ક્યા ંયાજ્મભા ંળરૂ થમેર છે ? 
 (અ) આંધ્રપ્રદેળ   (ફ) બફશાય   (ક) ઓડીળા  (ડ) આવાભ 

(૭) F-16યધુ્ધ શલભાનો ભાટે બાયતે ક્યા ંદેળની કંની વાથે કયાય કમાડ છે ?   
(અ)અભેયીકા   (ફ) યશળમા   (ક) ઇઝયાઇર   (ડ) જભડની  

(૮) જી-૨૦ દેળોનુ ં૧૨મ ુશળખય વભેંરન ક્યા ંદેળભા ંમોજાયુ ંશત ુ ં? 
 (અ) ફાગં્રાદેળ   (ફ)જભડની   (ક) ારકસ્તાન   (ડ) બાયત  

(૯) તાજેતયભા ંએશળમન એથ્રેરટક્વ ચેમ્પમનળી ક્યા ંયાજ્મભા ંમોજાઈ છે ? 

 (અ) આંધ્રપ્રદેળ   (ફ) બફશાય   (ક) ઓડીળા  (ડ) આવાભ 

(૧૦) તાજેતયભા ંફેડશભનટનનો સદુીયભન ક કોણ જીત્મો શતો ? 

 (અ)અભેયીકા   (ફ)દબક્ષણ કોરયમા (ક) જભડની   (ડ) ફ્ાવં  

(૧૧)ગજુયાતી ક્યા રોકવારશત્મકાયને ભેઘાણી એલોડડ એનામત કયલાભા ંઆવમો ? 

 (અ) શમે ુગઢલી   (ફ) શભેતં ચૌશાણ  (ક)દોરત બટ્ટ   (ડ)  

(૧૨) જીએવટીના બ્રાનડ એપફેવેડતયીકે કોની વદંગી કયલાભા ંઆલી છે ? 

 (અ) અશભતાબ ફચ્ચન (ફ) વરભાનખાન (ક) અક્ષમકુભાય  (ડ) યણલીયકયૂ  

(૧૩) ગજુયાતના ક્યા ભતૂલૂડ યાજ્મારનુ ંતાજેતયભા ંઅલવાન થયુ ં ? 

 (અ) આય.કે.શત્રલેદી  (ફ)નયેળ ચદં્ર  (ક) કૃઠણારશવિંશ  (ડ) ી.એન.બગલતી  
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(૧૪) વાફયકાિંા જીલ્રાના શલજમનગય ાવેના ાર-દઢલાલ ખાતે યાજ્મ વયકાય દ્વાયા કેટરાભો લન ભશોત્વલ 
ની ઉજલણી કયી  

 (અ)૬૫ભો   (ફ) ૬૬ભો  (ક) ૬૭ભો  (ડ) ૬૮ભો 
(૧૫) ગજુયાત સ્ટેટ કો ઓયેટીલ પેડયેળન (ગજુકોભાવોર)ના ચેયભેનદે કોની લયણી કયલાભા ંઆલી છે ? 

 (અ) શ્રી આત્ભાયાભ ટેર  (ફ) શ્રી રદરી વઘંાણી 
(ક) શ્રી રદરી યીખ   (ડ) શ્રીગોશલિંદબાઈ યભાય   

(૧૬) શલશ્વ સ્લાસ્થ્મ વગંિન ( WHO) લડ-૨૦૧૬ ક્યા યોગ પ્રત્મે રોકોને જાગ્રત કયલાની થીભ તયીકે ઉજલણી 
કયી શતી ? 

 (અ) ડામાફીટીવ  (ફ) ભરેરયમા   (ક) સ્લાઈનપલ ુ  (ડ) કોરેયા  

(૧૭) દેળના ક્યા યાજ્મએ અરગ ધ્લજ યાખલાની રશરચારથી શલલાદ વજાડમો ? 

 (અ) કેય  (ફ)કણાડટક  (ક) તશભરનાડુ   (ડ) શત્રયુા  

(૧૮) ગજુયાતનો ઋશયાજ ફાયોટ કઈ યભત વાથે વકંામેર છે ? 

 (અ) ટેશનવ   (ફ) ચેવ   (ક) ફેડશભનટન   (ડ) શરૂટિંગ 

(૧૯) બાયતની કઈ સ્ટાય ળોટટુય એથ્રેટ પ્રશતફશંધત ડ્રગ્વ વેલન કયલા ફદર લલ્ડડ એથરેટીક્વ 
ચેમ્પમનળીભાથંી ફશાય થઇ ગઈ  ? 

 (અ)   (ફ)   (ક) ભનપ્રીત કૌય (ડ)  
(૨૦)  તાજેતયભા ંયણજી ટ્રોપી ચેમ્પમન કઈ ટીભ ફની શતી ? 

 (અ) ગજુયાત   (ફ) મુફંઈ  (ક) યાજસ્થાન   (ડ) કણાડટક  

(૨૧) દેળની પ્રથભ ગ્રાભીણ LED રાઈટીંગ મોજના ક્યા ંયાજ્મભા ંળરૂ થઈ છે ? 

 (અ) ગજુયાત   (ફ) ભધ્મપ્રદેળ   (ક) ભશાયાઠટ્ર   (ડ) આંધ્રપ્રદેળ  

(૨૨) છઠ્ઠી કોભનલેલ્થ યથુ ગેપવભા ંવૌથી લધ ુચદં્રક ભેલનાય કમો દેળ છે ? 

 (અ) ઇંગ્રેનડ   (ફ) ઓસ્ટેબરમા  (ક) બાયત   (ડ) નયઝુીરેનડ  

(૨૩) દેળની વૌથી લધ ુનપો કયતી વયકાયી કંની કઈ છે ? 

 (અ) ગેવ ઓથોયીટી ઓપ ઇષ્નડમા  (ફ) ઓઈર એનડ નેચયર ગેવ કોડ    

 (ક) ઇષ્નડમન ઓઈર કોોયેળન (ડ) સ્ટીર ઓથોયીટી ઓપ ઇષ્નડમા  

(૨૪) યનેુસ્કો દ્વાયા દેળના પ્રથભ શયેીટેજ શવટી તયીકે ક્યા ંળશયેની વદંગી કયલાભા ંઆલી છે ? 

 (અ) લડોદયા   (ફ)અભદાલાદ  (ક) ગાધંીનગય   (ડ) સયુત  

(૨૫) જીએવટી (ગડુ્વ એનડ વશલિવ ટેક્વ ) અભર કયનાય બાયત શલશ્વભા ંકેટરાભો દેળ છે ? 

 (અ) ૧૫૦   (ફ)૧૬૧   (ક) ૧૬૦   (ડ) ૧૨૫  

(૨૬) અત્માધશુનક ટ્રાનવસ્ટેડીમા સ્ટેડીમભનુ ંરોકાડણ ક્યા ળશયેભા ંથયુ ંશત ુ ં? 

 (અ) લડોદયા   (ફ) યાજકોટ  (ક)  સયુત   (ડ) અભદાલાદ 
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(૨૭) ખેતી ફેનકના પ્રથભ વેઈપ ડીોઝીટ લોલ્ટ ક્યા ળશયેભા ંકામડયત થઈ છે ? 

 (અ) ભશવેાણા   (ફ) ાટણ   (ક) યાજકોટ   (ડ) ારનયુ  

(૨૮) ઉત્તયપ્રદેળના મખુ્મભતં્રી મોગી આરદત્મનાથનુ ંવાચુ ંનાભ શુ ંછે ? 

 (અ) મોગીયાજ ફવંર  (ફ) અયશલિંદશવિંશ ફવંર  (ક) અભયશવિંશ ફીસ્ટ (ડ) અળોકશવિંશ ફીસ્ટ 

(૨૯) સપુ્રીભકોટડના ચીપ જસ્ટીવ તયીકે તાજેતયભા ંકોની શનભણ ૂકં કયલાભા ંઆલી છે ? 

 (અ) એચ.એર.દત્ત ુ  (ફ) ટી.એવ.િાકુય  (ક)જગદીળશવિંઘ ખેશય (ડ)  

(૩૦)કમા  યાજ્મભા ંઇષ્નડમન એગ્રીકલ્ચય રયવચડ ઇનસ્ટીટયટુની સ્થાના કયલાભા ંઆલળે ? 
 (અ) ગજુયાત   (ફ)આવાભ   (ક)  યાજસ્થાન   (ડ) ભધ્મપ્રદેળ  

(૩૧) લડ-૨૦૧૬નો શલશ્વનો કમો ખેરાડી વલડશે્રઠિ જાશયે કયલાભા ંઆવમો શતો ? 

 (અ) યોનાલ્ડો   (ફ) યોજય પેડયયે  (ક) કેન યોઝલેર  (ડ)યવેુન ફોલ્ટ  

(૩૨) બાયતીમ ઉદ્યોગ રયવઘંની અધ્મક્ષા કોણ ફની છે ?  
 (અ) ઉા ચદેં    (ફ) દળડના ભશતેા  (ક) ળોબના કાભીનેની  (ડ) ળોબના બાયતીમા  

(૩૩) કમા યાજ્મભા ંવાકડના આશત્ત વમલસ્થાન ક્રનદ્રનુ ંઉદ્દઘાટન થયુ ંશત ુ ં? 

 (અ) ગજુયાત   (ફ) ભશાયાઠટ્ર   (ક) યાજસ્થાન   (ડ) તશભરનાડુ  

(૩૪) દેળના નલા વયંક્ષણ વબચલ તયીકે કોની શનયમુ્ક્ત કયલાભા ંઆલી ? 

 (અ) અશભત શભશ્રા  (ફ) વજંમ શભત્રા  (ક) શલરુ ચદંા  (ડ) અજીત ડોબાર   
(૩૫) ક્યા એયોટડના આંતયયાઠટ્રીમ એયોટડનો દયજ્જો ભળ્મો ? 

 (અ)અભયાલતી એયોટડ   (ફ) યાચંી એયોટડ   (ક) ણેુ એયોટડ   (ડ) શલજમલાડા એયોટડ   

(૩૬) કેનદ્ર વયકાયના અફડન ડલેરભેનટ ભતં્રારમ દ્વાયા લડ-૨૦૧૭નો સ્લચ્છતા યેનકભા ંભધ્મપ્રદેળના ક્યા ં
ળશયેનો પ્રથભ ક્રભ આવમો ? 

 (અ) ઇનદોય   (ફ) બોાર   (ક) ઉજ્ૈન   (ડ) યામયુ   

(૩૭) કયુ ંસ્થાત્મ ‘ અભદાલાદનુ ંયત્ન ‘ તયીકે ઓખામ છે ? 

 (અ) યાણી શવપ્રીનીભમ્સ્જદ  (ફ) વીદીવૈમદની જાી  

 (ક) શિીશવિંશના દેયા   (ડ) ઝૂરતા શભનાયા 
(૩૮) શલશ્વના વૌથી ઊંચા શળખય ભાઉનટ એલયેસ્ટ ફીજી લાય વય કયનાયી શલશ્વની પ્રથભ બાયતીમ ભરશરા  અંશ ુ

જાભવેના ક્યા યાજ્મની છે ?  
 (અ) રશભાચરપ્રદેળ  (ફ) અરૂણાચરપ્રદેળ  (ક) આવાભ  (ડ) ભેઘારમ  

(૩૯) તાજેતયભા ંક્યા યાજ્મભા ંબાગ્મરક્ષ્ભી મોજના ળરૂ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 (અ) ઉત્તયાખડં   (ફ)ઉત્તયપ્રદેળ   (ક) ભણીયુ   (ડ) ભધ્મપ્રદેળ  

(૪૦) તાજેતયભા ંનીશત આમોગના લાઈવ ચેયભેન તયીકે કોની શનયમુ્ક્ત કયલાભા ંઆલી છે ? 

 (અ) યાજીલ કુભાય (ફ) અયશલિંદ નગઢીમા (ક) લી.કે.વાયસ્લત  (ડ) યભેળચદં્ર  
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(૪૧) બાયતની વલડ પ્રથભ વંણૂડ કપપ્યટુયાઈઝડ ોસ્ટ ઓપીવ ક્યા ળશયેભા ંળરૂ થઈ શતી ?  
 (અ) ફેંગાલરુૂ  (ફ) મુફંઈ   (ક)નલી રદલ્રી (ડ) ભદ્રાવ  
(૪૨) ગજુયાતભા ંવલડપ્રથભ ક્યા ળશયેને નાગરયકો ભાટે ફ્ી લામપામની સશુલધા યુી ાડલાભા ંઆલી છે? 

 (અ) જાભનગય   (ફ)બાલનગય  (ક) યાજકોટ   (ડ) લડોદયા  

(૪૩) દેળનો વૌથી રાફંો રુ રોરશત નદી ય આલેર ઢોરા-વારદમા વેતનેુ નવુ ંનાભકયણ કયુ ંઆલાભા ં
આવયુ ંછે ? 

 (અ) ભેૂન શઝારયકા (ફ) રંડત રદનદમા  (ક)  ક્લીન શઝારયકા  (ડ) યાભેશ્વય ાિક  

(૪૪) બાયતની પ્રથભ શાઈસ્ીડ તેજવ એક્વપે્રવ  નલી શપ્રભીમભ ટે્રન ક્યા ક્યા સ્થો લચ્ચે ળરૂ થઇ છે ? 

 (અ)  રદલ્રી-ચદંીગઢ  (ફ) મુફંઈ-અભદાલાદ  (ક) મુફંઈ-ગોલા (ડ) રદલ્રી- મુફંઈ  

(૪૫) ઇષ્નડમન ઓઈર કોોયેળનના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કોની શનયમુ્ક્ત કયલાભા ંઆલી છે ? 

 (અ) અશનર ૈન  (ફ) યાજીલ ગપુ્તા  (ક) વજંીલશવિંશ  (ડ) ળશળળકંય  

(૪૬) તાજેતયભા ંયાજ્મ વયકાય દ્વાયા કેટરાભો કૃશ ભશોત્વલ મોજલાભા ંઆવમો ? 

 (અ) ૧૨ભો   (ફ)૧૩ભો  (ક)૧૪ભો  (ડ) ૧૫ભો  
(૪૭) તાજેતયભા ંક્યા એયોટડ ને આંતયયાઠટ્રીમ એયોટડનો દયજ્જો ભળ્મો છે ? 

 (અ) યાચંી એયોટડ   (ફ) ણેુ એયોટડ   (ક) અભયાલતી એયોટડ   (ડ) શલજમલાડા એયોટડ   

(૪૮) બાયતીમ રયઝલડ ફેંક ઓપ ઇષ્નડમાના ગલનડય કોણ છે ? 

 (અ) વી. યંગયાજન  (ફ)ઉર્જિત ટેર (ક) યઘનુાથ યાજન  (ડ) લામ.ફી.યેડ્ડી  

(૪૯) લડ -૨૦૧૭ ભાટેના દ્મભૂણએલોડડ ભાટે ગજુયાતભાથંી કોની વદંગી થઈ છે ? 

 (અ) આચામડ શલજમ યત્નસુદંયસયૂી  (ફ) આચામડ તરૂણવાગયજી  
 (ક) આચામડ શલજમ દ્મવાગયસયૂી   (ડ)  

(૫૦) લડ -૨૦૧૮ કોભનલેલ્થ ગેપવનુ ંઆમોજન ક્યા દેળભા ંથલાનુ ંછે ? 

 (અ) ઓસ્ટેબરમા   (ફ) ચીન   (ક) કેનેડા   (ડ) ભરેશળમા  

 

 
 
 
 
 
 
 

 


