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              નભસ્કાય મભત્રો ! અશીં 10-02-2017 ના યોજ ફનેર ભશત્લના લર્તભાન પ્રલાશો અંગેના પ્રશ્નોન ું 
વુંકરન કયીને મ કેર છે. જે આ વૌને આલનાયી ર્ભાભ સ્ધાતત્ભક યીક્ષાભાું ઉમોગી થળે. 

 કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા યેળમનિંગની દ કાનો યથી વફમવડી અનાજ ભેલલા ભાટે શ ું 1.

પયજજમાર્ કયલાભાું આવ્ ું છે ? જલાફ : આધાય કાડત  
 ઇન્દ્કભ ટેક્ષ મલબાગ દ્વાયા કયદાર્ાઓ વાથે કેટરા એડલાન્દ્વ પ્રાઈમવિંગ વભજ ર્ી 2.

કયાય કમાત ? જલાફ : ૪ 

 કેન્દ્ર વયકાય દ્વાયા લધ  કેટરા ોસ્ટ ઓપીવ ાવોટત  વેલા કેન્દ્રો ખોરલાની જાશયેાર્ 3.

કયાઈ છે ? જલાફ : ૫૬ 

 શારભાું જ કમા બાયર્ીમ ક્રિકેટય બાયર્ ર્યપથી ટેસ્ટ ભેચભાું વૌથી લધ  ફેલડી વદી 4.

પટકાયલાભાું ચોથા િભે શોચી ગમા છે ? જલાફ : મલયાટ કોશરી 
 બાયર્ ર્યપથી ટેસ્ટ ભેચભાું વૌથી લધ  ફેલડી વદી પટકાયલાનો મલિભ કમા ફે 5.

ખેરાડીના નાભે છે ? જલાફ : પ્રથભ લીયેન્દ્ર વશલેાગ અને ફીજા વચચન ર્ેંદ રકય 

 કમા ક્રિકેટયે પાસ્ટેસ્ટ ૨૪ વદીનો મલયાટ કોશરીનો યેકોડત ર્ોડયો ? જલાફ : શળીભ 6.

અભરા 
 શળીભ આભરાએ ોર્ાની કેટરાભી ઈમનિંગભાું ૨૪ ભાું વદી પટકાયી વૌથી ઝડી 7.

૨૪ વદી પટકાયલાનો યેકોડત ફનાવમો છે ? જલાફ : ૧૪૨ભી 
 વુંગ ચોથી ટેસ્ટ ભેચ મવયીઝભાું ફેલડી વદી પટકાયી કમા ક્રિકેટયે ડોન બે્રડભેન 8.

અને યાહ ર રમલડનો વુંગ ત્રણ ફેલડી વદીનો યેકોડત ર્ોડયો ? જલાફ : મલયાટ 
કોશરી 

 ળૈક્ષચણક લત ૨૦૧૮-૧૯ થી દેળબયભાું એન્દ્ીમનમયીંગ પ્રલેળ ભાટે મલદ્યાથીઓને 9.

કેટરી યીક્ષા આલી ડળે ? જલાફ : પક્ર્ એક જ 

 પીપા અંડ૨ – ૧૭ ફૂટફોર લર્લડત ક ૨૦૧૭ ન ું ભસ્કોટત  શ ું છે ? જલાફ : 10.

ખેરેઓ(દીડાની પ્રમર્કૃમર્) 
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 ર્મભરનાડ ના મ ખ્મપ્રધાન કોણ ફન્દ્મા ? જલાફ : ળળીકરા 11.

 યભાણ  આર્ુંકલાદ ય ત્રીક્રદલવીમ વુંભેરન કઈ જગ્માએ ળર  થ્ ું છે ? જલાફ : 12.

નલી ક્રદર્લરી 
 પ્રધાનભુંત્રી આલાવ મોજના અંર્ગતર્ શરેી લાય ઘય રેનાયા ગ્રાશકોને કેટરા રાખ 13.

રૂમમાની યાશર્ની જાશયેાર્ કયાઈ છે ? જલાફ : ૨.૪ રાખ રૂમમા અને ૬ રાખની 
રોન ય વમાજભાું ૬.૫% ના દયે વફમવડી 
 પીક્કીન ું(FICCI) ન ું મ ખ્મારમ કમા ળશયેભાું આલેર છે ? જલાફ : નલી ક્રદર્લરી 14.

 ક્રપક્કી(FICCI) ન ું રૂ ું  નાભ શ ું છે ? જલાફ : The Federation Of Indian 15.

Chambers of Commerce And Industry 

 બાયર્ીમ મોગ વુંઘના અધ્મક્ષ ર્યીકે કોની મનભણ ક કયલાભાું આલી છે ? જલાફ : 16.

સ્લાભી યાભદેલ 

 કમા ક્રિકેટયે એક જ વત્રભાું ચુંદ  ફોડેનો વૌથી લધ  યન ફનાલલાનો યેકોડત ર્ોડયો છે 17.

? જલાફ :ચેરે્શ્વય  જાયા 
 ક્ ું યાજ્મ વાલતમત્રક મલર્યણ પ્રણારીને વુંણૂતણે ક્રડીટર ફનાલનાર ું  દેળન ું પ્રથભ 18.

યાજ્મ ફન્દ્્ ું ? જલાફ : ગ જયાર્ 


