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              નભસ્કાય મભત્રો ! અશીં 04-02-2017 ના યોજ ફનેર ભશત્લના લર્તભાન પ્રલાશો અંગેના પ્રશ્નોન ું 
વુંકરન કયીને મ કેર છે. જે આ વૌને આલનાયી ર્ભાભ સ્ધાતત્ભક યીક્ષાભાું ઉમોગી થળે. 

1. બાયર્ન ું પ્રથભ Centre of Excellence in Automation Technology ગ જયર્ની કઈ ય મનલવીટી 
દ્વાયા સ્થાલાભાું આવય ું ? જલાફ : ગ જયાર્ ટેકનોરોજીકર ય મનલવીટી(GTU) 

2. યાષ્ટ્રમર્ પ્રણલ મ ખજી દ્વાયા યાષ્ટ્રમર્ બલનભાું કમો ઉત્વલ ખ લ્રો મ ક્યો ? જલાફ : 
ઉધ્માનોત્વલ 

3. કમા યાજ્મના યીક્ષા ફોર્ત દ્વાયા ફોર્તની યીક્ષાભાું થર્ત જેન્ર્યનો ઓપ્ળન દાખર કયલાભાું આવમો 
છે ? જલાફ : બફશાય  

4. મલશ્વ કેન્વય દદલવ દય લે કઈ ર્ાયીખે ઉજલલાભાું આલે છે ? જલાફ : ૪ પેબ્ર આયી 
5. લત ૨૦૧૭ ના કેન્વય દદલવની થીભ શ ું શર્ી ? જલાફ : We can , I Can 

6. કઈ બાયર્ીમ એજન્વી દ્વાયા જાશયેાર્ કયલાભાું આલી છે કે અનમધકૃર્ લેફવાઈટ અને 
એજન્વીઓની ગમર્મલમધ ચરાલી રેલાળે નદશ ? જલાફ : બાયર્ીમ મલમળષ્ટ્ટ ઓખ પ્રામધકયણ 

7. ળશયેી મલકાવ ભુંત્રારમ દ્વાયા આગાભી ત્રણ નાણાકીમ લોભાું કેટરા યાજ્મોભાું અટર મભળન 
મોજનાને ભુંજ યી આલાભાું આલી છે ? જલાફ : ૬  

8. શારભાું જ વૌથી દ રતબ ઓર થ્થય(દ મધમો થ્થય) કઈ જગ્માએ ભી આવમો છે ? જલાફ 
:ઓસ્રેબરમા 

9. બાયર્ીમ ર્ટયક્ષક દદલવ ક્યાયે ઉજલલાભાું આલે છે ? જલાફ : ૧ પેબ્ર આયી 
10. પ સ્ર્ક ‘મ્ય બઝક, ભસ્ર્ી એન્ર્ ભોર્નીટી – ધ મવનેભા ઓપ નવીય હ વૈન’ ના રેખક કોણ છે ? 

જલાફ :અક્ષમ ભનલાની 
11. શારભાું જ કઈ જગ્માએ પજૂા ાુંર્ાઈ ઉત્વલ ઉજલલાભાું આવમો ? જલાફ : ક આરારમ્પ ય 

12. બાયર્ીમ યીઝલત ફેંક દ્વાયા કેટરા રૂમમાની નલી નોટો જાશયે કયલાની જાશયેાર્ કયાઈ છે ? 
જલાફ : ૧૦૦ રૂમમા 

13. ટાટા ભોટવત દ્વાયા કમા નાભથી નલી ઉ-બ્ાુંર્ ળર  કયલાની જાશયેાર્ કયલાભાું આલી છે ? જલાફ 
: ટેભો 

14. બાયર્ના કમા યાજ્મભાું ૧૫ દદલવીમ સ્નો કામનિલર ળર  થમો છે ? જલાફ : જમ્મ -કશ્ભીય 
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