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              નભસ્કાય મભત્રો ! અશીં 22-02-2017 ના યોજ ફનેર ભશત્લના લર્તભાન પ્રલાશો અંગેના પ્રશ્નોન ું 
વુંકરન કયીને મ કેર છે. જે આ વૌને આલનાયી ર્ભાભ સ્ધાતત્ભક યીક્ષાભાું ઉમોગી થળે. 

1. શારભાું અર ણાચર પ્રદેળના મ ખ્મભુંત્રી કોણ છે ? જલાફ : ેભા ખુંડ  
2. જમ્મ  કાશ્ભીયના મ ખ્મભુંત્રી દ્વાયા જમ્મ  કાશ્ભીય ભાટે લત ૨૦૧૭ ને કમા લત ર્યીકે ઉજલલાની 

જાશયેાર્ કયાઈ છે ? જલાફ : મય ઓપ એર(વપયજનન ું લત) 
3. શારભાું જમ્મ -કાશ્ભીયના મ ખ્મભુંત્રી કોણ છે ? જલાફ : ભેશબફૂા મ ફ્ર્ી 
4. ગ જયાર્ મલધાનવબાભાું વફવીડીના રાબો ડામયેક્ટ ગ્રાશકોના ખાર્ાભાું ટ્રાન્વપય કયલા ભાટે કય ું 

ફીર વાય કયલાભાું આવય ું ? જલાફ : આધાય ફીર 

5. કેન્ર વયકાય દ્વાયા ડડજીટર રેણદેણને લધ  વય ફનાલલા ભાટે કઈ વેલા ળર  કયાઈ છે ? જલાફ : 
બાયર્ QR કોડ 

6. ડામયેક્ટ ટ ૂશોભ ઓયેટય ડીળ ટીલી દ્વાયા ડડજીટર ેભેન્ટ સ્લીકાયલા કઈ ફેંક વાથે વભજ ર્ી 
કયલાભાું આલી છે ? જલાફ : ICICI ફેંક 

7. ICC દ્વાયા શ્રીરુંકાઈ ફેટ્વભેન નીયોળન ડીક્લેરા ય કેટરી ભેચનો પ્રમર્ફુંધ મ કલાભાું આવમો છે ? 
જલાફ : ૨ 

8. વય ુંકર્ યાષ્ટ્ટ્ર દ્વાયા ૨૦ પેબ્ર આયી ૨૦૧૭ ના યોજ કમા દેળના કેટરાક બાગોભાું ઔચાડયક રૂે 
દ ષ્ટ્કાની જાશયેાર્ કયાઈ છે ? જલાફ : દક્ષક્ષણ સ દાન 

9. કમા યાજ્મની વયકાયે ‘ક ર ખ’ બાાને અમધકાડયક યીરે્ ભાન્મર્ા આી છે ? જલાફ : મિભ ફુંગા  
10. કેન્રીમ યીઝલત ફેંક દ્વાયા ફેન્કોભાું નવ ું ખાત  ું ખોરલા ભાટે કમા ઓખકાડતને પયજીમાર્ કયાય ું છે? 

જલાફ : ાન કાડત  
11. મલિ સ્ર્યે  નેર્ાઓભાું  પેવબ ક ય વૌથી લધ  કમા નેર્ાને પોરો કયલાભાું આલે છે ? જલાફ : 

નયેન્ર ભોદી 
12. શડયમાણા વયકાયે કેટરા ખેરાડીઓને ૧૯ પેબ્ર આયી ૨૦૧૭ ના યોજ યાજ્મના વલતશે્રષ્ટ્ઠ ‘બીભ એલોડત ’ 

થી વન્ભામનર્ કયામા છે ? જલાફ : ૪૨ 

13. બાયર્ના વોરીવીટય જનયર ર્યીકે કોની મનય ક્ક્ર્ કયલાભાું આલી ? જલાફ : યુંજીર્ ક ભાય 

14. બાયર્ની ભડશરા ડિકેટ ટીભે કમા દેળની ભડશરા ટીભને શયાલીને ભડશરા ડિકેટ મલિ ક ૨૦૧૭ નો 
ક્લોરીપામય ક્ષખર્ાફ જીત્મો ? જલાફ : આમયરેન્ડ 
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