MOST IMPORTANAT FOR GPSC EXAM
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કયં ટ અપેવસ
૧ રશ્કયના લડા તયીકે કોણે ચાજૉ વંબાળ્મો? – ફીીન યાલત
૨ એયભાળસર તયીકે કોણે ચાજૉ વંબાળ્મો? – ફી.એવ.ધનોજા
૩ દદલ્શીના ઉયાજ્માર તયીકે કોણે ળથ રીધા? – અનનર ફૈજર
૪ વભાજલાદી ાટીના યાષ્ટ્રીમ અધ્મક્ષ કોણ ફન્મા? – અખિરેળ માદલ
૫ અભદાલાદ ફ્રાલય ળો – ૨૦૧૭નો શુબાયં બ કોણે કયાવ્મો?
– મુખ્મભંત્રી નલજમ રુાણીએ
૬ તાજેતયભાં ળાનું યીક્ષણ કયલાભાં આવ્યુ?ં – અગ્નન ૪
૭ અગ્નન ૪ ની ભાયક ક્ષભતા કે ટરા દકભી સુધીની છે ? – ૪૦૦૦ દકભી સુધીની
૮ અગ્નન ૪ નું વપ યીક્ષણ ક્યા કયલાભાં આવ્યુ?ં – ફારાવોય (ઓદયસ્વા)
૯ લાયુવેનાના શારના પ્રમુિ કોણ છે ? – ફી.એવ.ધનોજા
૧૦ નલશ્વભાં વૌથી શેરા નલા લસન ું આગભન ક્યા દે ળભાં થામ છે ?– ન્ય ૂઝીરેન્ડ
૧૧ ગાંધીજીના શનુભાન કોણ ગણાતા? – ભશાદે લબાઇ દે વાઈ
૧૨ લૈનશ્વક વભમનું વંકરન કોણ કયે છે ? – અભેદયકી નેલર ઓલ્લેટયી
૧૩ શારભાં ભશાદે લબાઇ દે વાઈની કે ટરાભી જન્ભજમંનત ઉજલલાભાં આલી?– ૧૨૫ભી
૧૪ નલા લે લડાપ્રધાનશ્રીએ કે ટરી મોજનાની બેટ આી?– ાંચ મોજના
૧૫ ગબસલતી ભદશરાઓને વયકાય દ્વાયા કે ટરી વશામ આલાભાં આલળે?
– રૂ ૬૦૦૦/૧૬ િેડૂતોનું કે ટરા દદલવનું વ્માજ વયકાય બોગલળે? – ૬૦ દદલવનું
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૧૭ પ્રધાનભંત્રી આલાવ મોજના શેઠ કે ટરી નલી શાઉનવંગ મોજનાઓ અભરભાં
મુકલાભાં આલી? – ફે
૧૮ જાન્યુઆયીથી ળરુ થત ું કે રેન્ડય ક્યા નાભે ઓિામ છે ? – ગ્રેગોયીમન કે રેન્ડય
૧૯ શાર ભશાદે લબાઇ દે વાઈની ડામયી કે ટરા બાગભાં ઉરબ્ધ છે ?– ૨૩ બાગભાં
૨૦ ધ ીર પ્રેનવડન્ટએ.ી.જે.અબ્દુર કરાભ પુસ્તકના રેિક કોણ છે ?
– એભ.એભ. િાન
૨૧ અબ્દુર કરાભ આઈરેન્ડ ક્યા યાજ્મભાં આલેલ ું છે ? – ઓડીળા
૨૨ તાજેતયભાં વાનલત્રીફાઈ ફૂરેની કે ટરાભી જન્ભજમંતી ઉજલાઈ?– ૧૮૬ભી
૨૩ શાર ફી.વી.વી.આઈ.ના વીઈઓ કોણ છે ? – યાહુર જૌશયી
૨૪ ળાભાજી ક્યા જજલ્રાભાં આલેલ ું છે ? – અયલલ્રી
૨૫ ફમોગેવથી ચારતી પ્રથભ ફવ ક્યા ળરુ થળે? – કોરકત્તા
૨૬ વૌથી વસ્ત ું ઈંધણ કયુ છે ? – ફામોગેવ
૨૭ ફામોગેવભાં મુખ્મત્લે કમો લાયુ શોમ છે ? – નભથેન
૨૮ ખચત્રકૂટ એલોડસ કોણે શસ્તક આલાભાં આલે છે ? – ભોયાયી ફાપુ
૨૯ ખચત્રકૂટ એલોડસ ક્યા ક્ષેત્રે આલાભાં આલે છે ? – નળક્ષણ ક્ષેત્રે
૩૦ ફામોગેવ ળેભાંથી ફને છે ? – પ્રાણીઓ અને છોડના જૈનલક કચયાભાંથી
૩૧ પોબ્વસની માદીભાં સ્થાન ભેલનાય ડો ળોન ટે ર કોણ છે ?– ઓથોેદડક વજૉન
૩૨ ગુરુ ગોનલંદનવંશની કે ટરાભી જન્ભજમંનત ઉજલાઈ? – ૩૫૦ભી
૩૩ ૨૦૧૬-૨૦૧૭ નો જીડીી કે ટરા ટકા યશેલાનો અંદાજ છે ?– ૭.૧%
૩૪ આઇઆઇટી કાઉગ્ન્વરના ચેયવસન કોણ શોમ છે ? – ભાનલ વંવાધન નભનનસ્ટય
૩૫ દપક્કીના નલા ચેયભેન કોણ છે ? – ંકજ ટે ર
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૩૬ ટાટા એન્ડ વન્વના નલા ચેયભેન કોણ ફન્મા? – એન ચંદ્રળેિયન
૩૭ ટીવીએવના નલા વીઈઓ કોણ ફન્મા? – યાજેળ ગોીનાથન
ુ ાદ મ્યુખઝમભ કમા ફનળે? – દદલ્શી
૩૮ બાયતનું ભેડભ તવ
૩૯ પીપા યે ન્ન્કંગભાં બાયતનું સ્થાન કે ટરામું છે ? – ૧૨૯
૪૦ તાજેતયભાં લામબ્રન્ટ વનભટ ૨૦૧૭ ક્યા મોજાઈ? – ગુજયાતભાં
૪૧ એથ્રેટીકના ભેદાનને શું કશેલાભાં આલે છે ? – રે ક
૪૨ ગુજયાતના ક્યા ખ ૂણાભાં અંફાજી આલેલ ું છે ? – ઈળાન
૪૩ બાલનગય જજલ્રાના ભહુલા ગાભની કઈ કે યી પ્રખ્માત છે ?– જભાદાય
૪૪ ગુજયાતનું કયું ળશેય પુસ્તકોની નગયી કશેલામ છે ? – નલવાયી
૪૫ યે ભ કે લી ભેભયી છે ? – અસ્થામી
૪૬ અભદાલાદભાં કઈ મુયઘીભાં ફડસ ફ્લ ૂ ોખઝટીલ આવ્મો?– ખગની પાઉર
૪૭ તાજેતયભાં ઈવયોએ વેટેરાઇટભાં કે ટરા ઉગ્રશ રોન્ચ કમાસ?– ૧૦૩
૪૮ ોો ઉત્વલ ગુજયાતભાં ક્યા ઉજલામો? – નલજમનગય, વાફયકાંઠા
૪૯ કોની જન્ભજમંનત યુલક દદન તયીકે ઉજલામ છે ? – સ્લાભી નલલેકાનંદની
૫૦ આ લિતનું યણજી ચેગ્મ્મન કોણ ફન્યુ?ં – ગુજયાત
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