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              નભસ્કાય મભત્રો ! અશીં 13-02-2017 ના યોજ ફનેર ભશત્લના લર્તભાન પ્રલાશો અંગેના પ્રશ્નોન ું 
વુંકરન કયીને મ કેર છે. જે આ વૌને આલનાયી ર્ભાભ સ્ધાતત્ભક યીક્ષાભાું ઉમોગી થળે. 

1. અભેરયકાભાું આલેર કમો ૫૦ લત જ નો ડભે તટૂલાની બીમર્થી આવાવના ફે 
રાખ રોકોન ું સ્થાુંર્ય કયલાભાું આવ્ ું છે ? જલાફ : ઓયોમલર ડેભ 

2. કમા બાયર્ીમ ર્ફરાલાદકને ‘ગે્રભી એલોડત ’ ૨૦૧૭ થી વન્ભામનર્ કયલાભાું 
આવમા છે ? જલાફ : વુંદી દાવ 

3. ICC દ્વાયા જાશયે કયલાભાું આલેર ટેસ્ટ રિકેટ ટીભ યેનન્કિંગભાું કઈ ટીભ પ્રથભ સ્થાને 
છે ? જલાફ : ૧૨૧ ોઈન્ટ વાથે બાયર્ 

4. ઇંગ્રેન્ડની ટેસ્ટ ટીભના કેપ્ટન ર્યીકે કોની લયણી કયલાભાું આલી છે ? જલાફ : 
જો રૂટ 

5. ICC દ્વાયા જાશયે કયલાભાું આલેર ટેસ્ટ રિકેટ ફોલરિંગ યેનન્કિંગભાું કમો ફોરય પ્રથભ 
સ્થાને છે ? જલાફ : યમલચુંદ્ર અમિન 

6. કઈ ટાઉનળી બાયર્ની પ્રથભ કેળરેળ ટાઉનળી ફની ? જલાફ : GNFC 

7. GNFC ન ું પરૂ ું  નાભ શ ું છે ? જલાફ : Gujarat Narmada Valley Fertilizers and 
Chemicals 

8. મલિનો વૌથી ઉંચો વામકર ભાટેનો યસ્ર્ો કમા દેળભાું ખ લ્રો મ કલાભાું આવમો ? 
જલાફ : ચીન 

9. ચીન વાથે જોડામેર વયશદ યના ITBP ના વૈમનકો કેલા સ્કટૂયથી ેટ્રોલરિંગ કયળે 
? જલાફ : સ્નો સ્કટૂય 

10. ફેસ્ટ મથિંગ અફાઉટ ્  ઈઝ ્  – પ સ્ર્કના રેખક કોણ છે ? જલાફ : અન ભ ખેય 

11. બાયર્ની વૌથી રાુંફી સ યુંગ કઈ જગ્માએ ખ લ્રી મ કલાભાું આલી ? જલાફ : 
ઉધભપ ય 
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12. ICAI ના નલા અધ્મક્ષ ર્યીકે કોની મન્ ક્તર્ કયલાભાું આલી ? જલાફ : નીરેળ 
મળલાજી 

13. ICAI ન ું પરૂ ું  નાભ શ ું છે ? જલાફ : The Institute of Chartered Accountants of 

India (ICAI) 

14. મલિ યેડીઓ રદલવ કઈ ર્ાયીખે ઉજલલાભાું આવમો ? જવાબ : ૧૩ ફેબ્રઆુરી 
15. આ લતના મલિ યેડીઓ રદલવનો મલમ શ ું શર્ો ? જવાબ : તમે છો રેડીઓ 

16. જભતનીના નલા યાષ્ટ્ટ્રમર્ ર્યીકે કોની લયણી કયલાભાું આલી ? જવાબ : ફ્રેંક 
વોલ્ટર સ્ટાઇન્માયર 

17. ફાફ્ટા એલોડત ૨૦૧૭ ભાું કઈ રપલ્ભને વલતશે્રષ્ટ્ઠ રપલ્ભનો પ યસ્કાય આલાભાું 
આવમો ? જવાબ : ા ા ેંડ 

 


