TET 1, TET 2, GPSC PI & ALL
COMPETITIVE EXAM MATERIALS
CURRENT AFFAIRS PART 6
૧૫૧ બાયતન ંુ પ્રથભ ૪ ડી મ્યઝુ ઝમભ કમા આલેલ ંુ છે ?
– હશયારક્ષ્ભી ભેભોયીમર, ભ ૂજોડી (ભ ૂજ)
૧૫૨ હપલ્ભપેય એલોડડ ની ળરૂઆત ક્યાયથી થઇ?
– ૧૯૫૪
૧૫૩ હપલ્ભપેય એલોડડ કોના દ્વાયા આલભાં આલે છે ?
ુ દ્વાયા
– ધ ટાઈમ્વ ગ્ર
૧૫૪ વલશ્વનો પ્રથભ જેન્ડય ઝરટયે ચય પેસ્ટટલર કમા મોજામો?
– ટના (ઝફશાય)
૧૫૫ TCCના નલા વીઈઓ કોણ ફન્મા?
– યાજેળ ગોીનાથન
૧૫૬ પ્રવય બાયતીના નલા વીઈઓ કોણ ફન્મા?
– યાજીલ વવંઘ
૧૫૭ કે ભર પેસ્ટટલર કમા મોજામો?
– યાજટથાન
૧૫૮ ૨૦૧૭નો રાઈપટાઈભ એઝચલભેન્ટ એલોડડ કોણે ભળ્મો?

JARJIS KAZI & YASH DODIYA

Page 1

– ળત્રુઘ્નવવંશા
ુ ાદ મ્યઝુ ઝમભ કમા ટથાલાભાં આવ્ય?ંુ
૧૫૯ બાયતભાં ભેડભ તવ
– હદલ્રીભાં
૧૬૦ બાયતભાં પ્રથભ વોરાય શોી કમા ળરૂ થઇ?
– કે ય
૧૬૧ કમા લડને વૌથી લધ ુ ગયભ લડ જાશેય કયલાભાં આવ્ય?ંુ
– ૨૦૧૬
૧૬૨ આંતયયાષ્ટ્રીમ ટે ઝરવલઝન ડાન્વ ભશોત્વલ કમા મોજામો?
– શૈદયાફાદ
૧૬૩ બાયત વયકાય દ્વાયા શાર કઈ એપ્લરકે ળન ળરૂ કયલાભાં આલી?
– વેઝ
૧૬૪ ગ્રોફર ટે રેન્ટ ઇન્ડેક્ષભાં બાયત કે ટરાભાં ક્રભે છે ?
– ૯૨ભા
૧૬૫ ગ્રોફર ટે રેન્ટ ઇન્ડેક્ષભાં પ્રથભ નંફયે કમો દે ળ છે ?
– સ્ટલત્ઝયરેન્ડ
૧૬૬ બ્રેક શોર અંગે ભશત્લ ૂણડ વંળોધન કયનાય પ્રોપેવય કોણ?
– વી.લી. વલશ્વેશ્વય
૧૬૭ આચામડ યજનીળન ંુ મ ૂ નાભ શંુ શત?ંુ
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– ચંદ્ર ભોશન જૈન
૧૬૮ બાયતનો કમો ટા ુ દે ળનો પ્રથભ કે ળરેવ ટા ુ જાશેય થમો?
ુ )
– કયં ગ (ભઝણય
ુ ોવમન વંગઠનનો એવોવવએટ વભ્મ ફન્મો?
૧૬૯ બાયત શાર કમા યય
– CERN
૧૭૦ યે ર ભંત્રારમ દ્વાયા ઉજાડની ફચત ભાટે કમો કામડક્રભ ળરૂ કમો?
– વભળન ૪૧ K
ુ ી કે ટરા કામદા યદ કમાડ
૧૭૧ ભોદી વયકાયે લડ ૨૦૧૪થી અત્માય સધ
છે ? – ૧૧૭૫
ુ યાતન ંુ પ્રથભ વાઈફય ોરીવ ટટે ળન કમા ળરૂ થય ુ ?
૧૭૨ ગજ
– અભદાલાદ
૧૭૩ નેળનર ડીજી ધન ભેો કમા મોજામો?
– બાલનગય
ુ યાત યાજ્મન ંુ ફજેટ ક્યાયે યજૂ કયાય?ંુ
૧૭૪ ગજ
ુ યી
– ૨૧ પેબ્રઆ
ુ ોવમન વંવદના નલા પ્રમખ
ુ કોણ ફન્મા?
૧૭૫ યય
– એન્ટોવનમો તાજા
VISIT OUR WEBSITE DAILY
www.misionexam.in

JARJIS KAZI & YASH DODIYA

Page 3

GPSC CLASS-2 PI યીક્ષા ભાટેની ખ ૂફ જ ઉમોગી લન રાઈનયબ ૂક ઓનરાઈન ભે લલા ભાટે
અશં પ્લરક કયો . http//pibookonline.blogspot.in/?m=1

ENGLISH GRAMMAR બુકની તભાભ વલગત તે ભજ ઓનરાઈન ખયીદી ભાટે અશં CLICK HERE
http//pibookonline.blogspot.in/2017/08/english-grammar.html?m=1
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