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              નભસ્કાય મભત્રો ! અશીં 14-02-2017 ના યોજ ફનેર ભશત્લના લર્તભાન પ્રલાશો અંગેના પ્રશ્નોન ું 
વુંકરન કયીને મ કેર છે. જે આ વૌને આલનાયી ર્ભાભ સ્ધાતત્ભક યીક્ષાભાું ઉમોગી થળે. 

1. વચિન ર્ેંદ રકયે ભશાયાષ્ટ્રના કમા ગાભને રયલર્તન ભાટે દત્તક રીધ ું ? જલાફ : 
દોન્જા 

2. ઇન્જટયનેળનર કોઈન પેય બાયર્ભાું કઈ જગ્માએ ળર  થમો ? જલાફ : થીર લનુંર્ યભ 

3. ઓસ્રેચરમાના કમા રિકેટયે આંર્યયાષ્ટ્રીમ રિકેટભાુંથી વન્જમાવની ાશયેાર્ કયી ? 
જલાફ : એડભ લોજીવ 

4. કમા બાયર્ીમ યેવયે ન્જય ઝીરેન્જડ ગ્ાુંડ ીક્વ ૨૦૧૭ નો ચિર્ાફ જીત્મો ? જલાફ : 
જેશાન દારૂલારા 

5. કમા યેર્ કરાકાયે ઓડીળાના યૂી ર્ટ ય ૪૮.૮ ફૂટ રાુંફો યેર્ીનો ભશરે ફનાલીને 
ચગમનઝ લર્લડત યેકોડત ફનાવ્મો ? જલાફ : સ દળતન ળભાત 

6. ઇકે રાનીસ્લાભી શારભાું ખ ફ િિાતભાું છે. રે્ કઈ યાજનીમર્ક ાટી વાથે વુંફુંધ 
ધયાલે છે ? જલાફ : AIDMK 

7. કઈ કોટત  દ્વાયા સ્ષ્ટ્ટ કયલાભાું આવ્ય ું છે કે કોઈ રપર્લભ કે ડોકય ભેન્જટયી વભમે યાષ્ટ્રગીર્ 
લાગે ર્ો રે્ વભમે દળતકોએ ઉબા થલાની જરૂય નથી ? જલાફ : સ પ્રીભ કોટત  

8. ‘ારકસ્ર્ાન : કોરટિંગ ધ અફીવ’  સ્ર્કના રેિક કોણ છે ? જલાફ :  મર્રક દેળેલય 

9. બાયર્ના પ્રથભ વૌય ઉાત વુંિાચરર્ ય દ્ધ જશાજન ું નાભ શ ું છે ? જલાફ : INS 
વલેક્ષક 

10. મલશ્વના ુંદય અમર્ વ્મસ્ર્ એયોટતભાું બાયર્ન ું કય ું એયોટત  ળાભેર થય ું છે ? જલાફ 
: ઇન્ન્જદયા ગાુંધી આંર્યયાષ્ટ્રીમ એયોટત  

11. ફહ યાષ્ટ્રીમ નૌવૈમનક અભ્માવ ‘અભન-૧૭’ નો કમા દેળભાું આયુંબ થમો છે ? જલાફ : 
ારકસ્ર્ાન 
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12. ારકસ્ર્ાનના પ્રથભ ભરશરા મલદેળ વચિલ ફનલાન ું ફહ ભાન કોને પ્રાપ્ર્ કય ું ? 
જલાફ : ર્શભીના ાુંજ આ 

13. સ પ્રીભ કોટત  દ્વાયા આલક કયર્ાું લધ  વુંમત્તના કેવભાું ળળીકરાને કેટરા લતની વા 
વુંબાલલાભાું આલી ? જલાફ : િાય લત 

14. બાયર્ અને ફાુંગ્રાદેળ લચ્િે યભામેર એક ભાત્ર ટેસ્ટ ભેિભાું કોને ભેં ઓપ ધ ભેિ 
ાશયે કયલાભાું આવ્મા ? જલાફ : મલયાટ કોશરી 

15. બાયર્ના કમા યાજ્મભાું બાયર્ની પ્રથભ ર્યર્ી ળાા ળર  કયલાભાું આલી ? જલાફ : 
ભચણ ય 

16. કેન્જર વયકાય દ્વાયા ળાાના ફાકોભાું ફૂટફોરની યભર્ને ઉતે્તજના આલા ભાટે કમા 
અચબમાનની ળરૂઆર્ કયલાભાું આલી ? જલાફ : મભળન XI 
 


