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              નભસ્કાય મભત્રો ! અહીં 07-02-2017 ના યોજ ફનેર ભહત્વના વર્તભાન પ્રવાહો અંગેના પ્રશ્નોન ું 
સુંકરન કયીને મ કેર છે. જે આ સૌને આવનાયી ર્ભાભ સ્ધાતત્ભક યીક્ષાભાું ઉમોગી થશે. 

1. મવશ્વભાું સૌથી વધ  સોરાય ઉર્જત ઉત્ાદન કયનાય કમો દેશ ફન્મો ? જવાફ : ચીન 

2. અર ણાચર પ્રદેશ સયકાય દ્વાયા યાજ્મભાું સ શાસનને પ્રોત્સાહન આવા ભાટે કમા  યસ્કાયની 
શરૂઆર્ કયી છે ? જવાફ : અર ણાચર મસમવર સમવિસ એવોર્ત  

3. હારભ અર ણાચર પ્રદેશના મ ખ્મભુંત્રી કોણ છે ? જવાફ : ેભા ખુંડ  
4. આફ્રિકન નેશન્સ ફૂટફોર ક ૨૦૧૭ નો ખખર્ાફ કઈ ટીભે જીત્મો છે ? જવાફ : કૈભરૂન 

5. ભોહન ક ભાય ભુંગરભ ફૂટફોર પ્રમર્મોખગર્ા હારભાું કમા શહયેભાું આમોજજર્ થઇ યહી છે ? 
જવાફ : ઉદમ ય 

6. ટેક્સી સેવા યૂી ાર્નાય કુંની ઉફેય દ્વાયા દેશના કેટરા શહયેોભાું ‘ઉફેય હામય’ નાભની નવી 
સેવાની શરૂઆર્ કયી છે ? જવાફ : નવ 

7. કમા નોફેર  યસ્કાય મવજેર્ાના ઘયે રે્ભનો નોફેર  યસ્કાય ચોયી થવાની ઘટના ચચાતભાું યહી છે 
? જવાફ : કૈરાશ સત્માથી 

8. કમા અમધકાયીએ BCCI ના મભફ્રર્મા ભેનેજય દ યથી યાજીનામ ું આપય ું ? જવાફ : મનશાુંર્ 
અયોર્ા 

9. ઉત્તય બાયર્ભાું આવેર ૫.૮ ની ર્ીવ્રર્ાના ભકૂુંન ું કેન્રખફિંદ  કઈ જગ્માએ હત  ું ? જવાફ : 
ર રપ્રમાગ 

10. નેર્ાજી સ બાષચુંર ફોઝના નજીકના સહમોગી અને આઝાદ ફ્રહન્દ પૌઝના કનતરન ું નાભ શ ું છે કે 
જેભન ું હારભાું જ અવસાન થય ું ? જવાફ : મનઝામ દ્દીન 

11. સવોચ્ચ ન્મામારમ દ્વાયા કેન્ર સયકાયને એક વષતની અવમધભાું ર્ભાભ ભોફાઈર નામ્બ્રોને કમા 
 યાવાથી જોર્વાનો આદેશ કમો છે ? જવાફ : આધાય કાર્ત  

12. કમા દેશે અભેફ્રયકાની ક સ્ર્ી ટીભને મવઝા આવા ભાટે સહભર્ી દશાતવી છે ? જવાફ : ઈયાન 

13. ઝાયખુંર્ સયકાયે સયકાયી નોકયીઓભાું યભર્વીયોને નોકયી આવા ભાટે કેટરા ટકા આયક્ષણની 
ર્જહયેાર્ કયી છે ? જવાફ : ૨% 

14. બાયરે્ એશીમાઇ જ મનમય સ્ક્વોશ ચેમ્મ્બ્મનશીભાું કમો દક જીત્મો છે ? જવાફ : સ વણતચુંરક 
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