TET 1, TET 2, GPSC PI & ALL
COMPETITIVE EXAM MATERIALS
CURRENT AFFAIRS PART 7
ુ યાતભાં પ્રલાવન વમભટનો પ્રાયં બ કમા કયામો?
૧૭૬ ગજ
– કચ્છના ઘોયડોના યણભાં
૧૭૭ બાયતન ંુ વૌથી લધ ુ પ્રદૂમત ળશેય તયીકે કોને જાશેય કયલાભાં
આવ્ય?ંુ – દદલ્શી
૧૭૮ કોબ્રા ગરલ તયીકે કોણ જાણીત ંુ શત ંુ કે જેન ંુ શારભાં અલવાન થય?ંુ
– સ્નેશર બટ્ટ
ુ ફ લટહુકભ ફશાય ાડી ળકે
૧૭૯ યાજ્માર ફંધાયણની કઈ કરભ મજ
છે ? – ૨૧૩
૧૮૦ જલ્રીકટ્ટુ ળબ્દભાં જલ્રી અને કટ્ટુ ળબ્દનો અથલ જણાલો.
– જલ્રી – વોનાભશોય કટ્ટુ – ફાંધેલ ંુ
૧૮૧ વતત ફીજી લાય ઇન્ટયનેળનર ીલ્વ ચોઈવ એલોડલ કોને જીત્મો?
– મપ્રમંકા ચોયા
૧૮૨ ૨૦૧૭ની મભવ યમુ નલવલ સ્ધાલ ની જજ ફનનાય બાયતીમ કોણ ?
– સસ્ુ સ્ભતા વેન
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૧૮૩ બયતન કમા યાજ્મે મલશ્વની વૌથી ભોટી ભાનલવાંક યચી ઇમતશાવ
યચ્મો? – બફશાય
ુ ાચંદ્ર ફોઝની જન્ભજમંમત ક્યાયે ઉજલામ છે ?
૧૮૪ સબ
ુ યી
– ૨૩ જાન્યઆ
૧૮૫ કોન્ટે ક્ટરેવ ક્રે ડીટ કાડલ રોન્ચ કયનાયી બાયતીમ પ્રથભ ફંક કઈ?
– ંજાફ નેળનર ફંક
ુ ક્ષા ભાટે કમા યાજ્મે સ્ેમળમર ટાસ્ક પોવલ યચી?
૧૮૬ ભદશરાઓની સય
– દદલ્શી
૧૮૭ યાષ્ટ્રીમ ભતદાતા દદલવ ક્યાયે ઉજલલાભાં આલે છે ?
ુ યી
– ૨૫ જાન્યઆ
ુ સ્કાય આપ્મો?
૧૮૮ લડાપ્રધાન દ્વાયા કે ટરા ફાકોને લીયતા ય
– ૨૩
ુ ઈ લચ્ચે કે ટરા કયાય કયલાભાં આવ્મા?
૧૮૯ બાયત અને યએ
– ૧૪
ુ યાતના આભી ગાભ તયીકે કય ુ ગાભ ઓખામ છે ?
૧૯૦ ગજ
– મખોય (ભાબમા શાટીના, જૂનાગઢ)
ુ યાતભાં આલેલ ંુ એકભાત્ર બાયતભાતાન ંુ ભંદદય કમા આલેલ ંુ છે ?
૧૯૧ ગજ
– ભઢડા (બાલનગય)
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૧૯૨ આ ભંદદયની પ્રમતષ્ટ્ઠા કોને કયી શતી?
– ભશાત્ભા ગાંધી અને રોકભાન્મ દટકે
૧૯૩ આ ભંદદય કોણે ફંધાવ્ય ંુ શત?ંુ
– જૈન લબણક મળલજીબાઈ ળાશ
ુ ન્વ કમા ળરૂ કયાઈ?
૧૯૪ દે ળની પ્રથભ ફાઈક એમ્બબ્યર
– યાજીા
૧૯૫ દડજજટર એમ્બફેવેડયની મનભણક
ંુ કયનાયો પ્રથભ દે ળ કમો?
– ડેન્ભાકલ
ુ ા રીટયવી પેસ્સ્ટલર કમા મોજામો?
૧૯૬ બ્રહ્મત્ર
ુ ાશાટી
– ગલ
૧૯૭ આભાં કે ટરા દે ળોના રેખકોએ બાગ રીધો?
– ૧૦
૧૯૮ કમ્બફારા શંુ છે ?
– ાડાની યે વ
૧૯૯ આ યે વ કમા મોજામ છે ?
– કણાલ ટકના દદયમાદકનાયાના જજલ્રાઓભાં
૨૦૦ લયદા લાલાઝોડાન ંુ નાભ કમા દે ળે આપ્ય?ંુ
– ાદકસ્તાન
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GPSC CLASS-2 PI યીક્ષા ભાટેની ખ ૂફ જ ઉમોગી લન રાઈનયબ ૂક ઓનરાઈન ભે લલા ભાટે
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