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              નભસ્કાય મભત્રો ! અહીં 03-02-2017 ના યોજ ફનેર ભહત્લના લર્તભાન પ્રલાહો અંગેના પ્રશ્નોન ું 
સુંકરન કયીને મ કેર છે. જે આ સૌને આલનાયી ર્ભાભ સ્ધાતત્ભક યીક્ષાભાું ઉમોગી થળે. 

1. સેંટ ીટસતફગત આંર્યયાષ્ટ્રીમ આમથિક પોયભભાું કમા દેળને અમર્થી દેળ ર્યીકે 
આભુંમત્રર્ કયલાભાું આવ્મો છે ? જલાફ : બાયર્ 

2. ય મનસેપ દ્વાયા મલશ્વબયભાું સુંકટ સભમે કડલાભાું આલેર ફાકોની સહામર્ા ભાટે 
કેટરા બફબરમન અભેરયકી ડોરય એકત્ર કયલા ભાટે અરી કયલાભાું આલી છે ? 
જલાફ :૩.૩ બફબરમન અભેરયકી ડોરય 

3. સીભા સડક સુંગઠનના નલા ભહામનદેળક ર્યીકે કોની મનય ક્તર્ કયલાભાું આલી છે ? 
જલાફ :રેફ્ટનન્ટ જનયર સુંજીલક ભાય શ્રીલાસ્ર્લ 

4. બાયર્ભાું સુંય  તર્ યાષ્ટ્રના સદબાલના યાજદૂર્ ર્યીકે કોની મનય ક્તર્ કયલાભાું આલી 
છે ? જલાફ : અળોક અમરૃ્યાજ 

5. બાયર્ના કમા મલબાગ દ્વાયા ઓયેળન તરીન ભની નાભે અબબમાન ળર  કયલાભાું 
આવ્ય ું છે ? જલાફ : આમકય મલબાગ 

6. સ પ્રીભ કોટતના પલૂત CAG મલનોદ યામના નેતતૃ્લભાું BCCI ને ચરાલલા ભાટે કેટરા 
સભ્મોની સમભમર્ની યચના કયલાભાું આલી છે ? જલાફ :ચાય 

7. ઈંગ્રેન્ડના કમા પલૂત મભડરપલ્ડ અને ચેલ્સીના ભહાન ફૂટફોર ખેરાડીએ ૨ પેબ્ર આયી 
૨૦૧૭ ના યોજ ફૂટફોરભાુંથી સન્માસ રેલાની જાહયેાર્ કયી. રે્ભન ું નાભ શ ું છે ? 
જલાફ : ફ્રેંક રેમ્ાડત  

8. ફજેટ ૨૦૧૭-૧૮ ભાું યક્ષા કે્ષત્ર ભાટે કેટરા કયોડ રૂમમા પાલલાભાું આવ્મા છે ? 
જલાફ : ૨.૭૪ રાખ કયોડ રૂમમા 

9. કમા દેળની સયકાય દ્વાયા ારકસ્ર્ાન, અપઘામનસ્ર્ાન, ઈયાક, સીયીમા અને 
ઈયાનભાુંથી આલનાયા નાગયીકો ય દેળભાું પ્રલેળ ભાટે પ્રમર્ફુંધ મ કલાભાું આવ્મો 
છે ? જલાફ : ક લૈર્ 
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10. કેન્રીમ નાણાભુંત્રી અર ણ જેટરી દ્વાયા સાભાન્મ ફજેટભાું દેળબયભાું કોઈ ણ 
પ્રકાયની ચ કલણી ભાટે કમો પ યાલો અમનલામત કમો છે ? જલાફ : ાન કાડત  

11. કમા દેળભાું ઐમર્હામસક ભારહર્ીનો અમધકાય(RTI) કાનનૂ રાગ  કયલાભાું આવ્મો ? 
જલાફ : શ્રીરુંકા 

12. જ મનમય ફેડમભન્ટનભાું બાયર્ના કમા ખેરાડી મલશ્વ ફેડમભન્ટન સુંઘ દ્વાયા જાહયે 
કયામેર યેનન્કિંગભાું પ્રથભ સ્થાને છે ? જલાફ : રક્ષ્મન સેન 

13. ૨૦૧૭ ભાું મલશ્વની સૌથી મ લ્મલાન અને ળક્તર્ળાી ૫૦૦ બ્રાન્ડભાું કોણ પ્રથભ 
સ્થાને છે ? જલાફ : ગગૂર 

14. ICC ટી-૨૦ ફેટ્સભેન યેનન્કિંગભાું કમા રિકેટય પ્રથભ સ્થાને છે ? જલાફ : મલયાટ 
કોહરી 


