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              નમસ્કાર મમત્રો ! અષીં 11-02-2017 ના રોજ બને મષત્ળના ળર્તમાન પ્રળાષો અંગેના પ્રશ્નોન ું 
શુંકન કરીને મ કે છે. જે આપ શૌને આળનારી ર્મામ સ્પર્ાતત્મક પરીક્ષામાું ઉપયોગી થે. 

1. ભારર્ના શૌથી જ ના કાયતરર્ ળરાલ એન્જીનને ૧૧ ફેબ્ર આરી ૨૦૧૭ નારોજ નળી દિલ્ીથી 
રેળાડી સ્ટેને ઇ જળામાું આવ્ ું. આ એન્જીનન ું નામ શ ું છે ? જળાબ : ફેયરી ક્ળીન 

2. શેબીના નળા અધ્યક્ષ ર્રીકે કોની  મનમણ ક કરળામાું આળી ? જળાબ : અજય ત્યાગી 
3. ભારર્ીય દરઝળત બેંક દ્વારા બચર્ ખાર્ામાુંથી રોકડ ઉપાડળાની મયાતિાને ક્ાું સ ર્ીમાું રૂી 

કરળાની જાષરેાર્ કરી છે ? જળાબ : ૧૩ માચત ૨૦૧૭ 

4. ભારરે્ કયા િે શાથે પ્રમ ખ દ્વદ્વપક્ષીય રક્ષા પ્રયાશો બનાળી રાખળા શષમર્ી વયક્ર્ કરી છે ? 
જળાબ : અમેદરકા 

5. પેદરશના એક શુંસ્કૃમર્ક શુંસ્થાનમાું ભારર્ીય દફલ્મો ‘ગાન’,’સ્ળિે’,’જોર્ા અકબર’ અને 
‘મોષેંજોિડો’ બર્ાળળામાું આળે. આ દફલ્મોના મનિેક કોણ છે ? જળાબ : આશ ર્ોવ ગોળાદરકર 

6. ચોથા બબમસ્ટેક મખર શુંમેનની યજમાની કયો િે કરે ? જળાબ : નેપાલ 

7. કયા િેની દિકેટ ટીમ ટેસ્ટ મેચમાું શલુંગ ત્રણ ઈમનિંગમાું ૬૦૦ થી ળધ  રનનો સ્કોર કરનાર 
મળશ્વની પ્રથમ ટીમ બની છે ? જળાબ : ભારર્ 

8. કઈ બેન્જકે અમેદરકામાું શુંણૂતપણે ઓટોમેટેલ ાખાઓની રૂઆર્ કરી છે કે જયાું કોઈ પણ 
કમતચારી મન્ ક્ર્ કરાયા નથી ? જળાબ : બેંક ઓફ અમેદરકા 

9. માચત ૨૦૧૯ સ ર્ીમાું કેટ પદરળારોને ડીીટ રૂપથી શાક્ષર બનાળળા માટે કેબબનેટે પ્રર્ાનમુંત્રી 
ગ્રામીણ શાક્ષરર્ા અબભયાનને મુંજ રી આપી છે ? જળાબ : ૬ કરોડ 

10. ટાટા શમષૂની કુંપની ટાટા પાળરે કોને રે્મના ચેરમેન ઉપરાુંર્ અમર્દરક્ર્ મનિેક મન્ ક્ર્ કયાત 
છે ? જળાબ : નટરાજન ચુંદ્રેખરન 

11. કયા ્ ળા મળકેટકીપર બલ્ેબાજને ગૌર્મ ગુંભીરની જગ્યાએ દિલ્ીની ળન ડે ટીમના કેપ્ટન 
મન્ ક્ર્ કરળામાું આવયા છે ? જળાબ : દરવભ પુંર્ 
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