CURRENT AFFAIRS MARCH – 2017 SPECIAL PART 2
ુ ત વૈન્મ અભ્માવ ળરૂ
૫૧ તાજેતયભાાં બાયત અને નેા લચ્ચે કમો વાંયક
થમેર છે ? – સ ૂમયકકયણ – ઈરેલન
૫૨ વલશ્વનો વૌથી ભોટો અથય ઓબ્ઝલેળન પ્રોગ્રાભ કમો છે ?
– કોયવનકવ ઓબ્ઝલેળન પ્રોગ્રાભ
૫૩ તાજેતયભાાં બાયતીમ કિકે ટ ટીભના નલા પ્રામોજક તયીકે કોને
સ્લીકાયલાભાાં આવ્મા છે ? – ઓોને
ુ સ્કાય
૫૪ કમા યાજ્મને યાષ્ટ્રવત દ્વાયા નાયી ળક્તત ૨૦૧૬નો પય
આલાભાાં આવ્મો? – યાજસ્થાન
ુ ાયાં બ કોણે કમો?
૫૫ ભકશરાઓ ભાટે ની સ્ત્રી વન્ભાન શેલ્રાઈનનો શબ
– ળામના એનવીએ
૫૬ લય ૨૦૧૭ના આંતયયાષ્ટ્રીમ ભકશરા કદલવનો વલમ શાંુ શતો?
– ફી ફોલ્ડ પોય ચેન્જ
૫૭ તાજેતયભાાં દે ળના ૫૦ નલા એયોટય વલકવાલલા કઈ મોજના વયકાય
દ્વાયા રોન્ચ કયલાભાાં આલી? – ઉડાન (ઉડે દે ળકા આભ આદભી)
૫૮ IORA ભાાં કે ટરા દે ળોએ બાગ રીધો?
– ૨૧ વભ્મ દે ળોએ
૫૯ IORAભાાં બાયતના પ્રવતવનવધ તયીકે કોણે બાગ રીધો?
– ઉયાષ્ટ્રવત શાવભદ અન્વાયીએ
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ુ ાય બાયતભાાં કે ટરા રોકો એનીવભમાગ્રસ્ત છે ?
૬૦ એક વલે અનવ
– ૫૮ %
૬૧ એવફીઆઈ દ્વાયા તેના કભયચાયીઓ ભાટે કમો પ્રોજેતટ ળરૂ કયામો છે ?
– લકય પોય શોભ
ુ યાતના કમા વલસ્તાયને ઇકો વેન્વીતીલે ઝોન
૬૨ બાયત વયકાય દ્વાયા ગજ
જાશેય કયલાભાાં આવ્ય?ાંુ – યાભયા અબમાયણ્મ
૬૩ આઈ.વી.વી. દ્વાયા ભકશરા વલશ્વ કના બ્ાાંડ એમ્ફેવેડય તયીકે કોની
વનયક્ુ તત કયી? – વચીન તેંદુરકય
ુ ીભ કોટે કોરકાતાના કમા લતયભાન જજ વલરુદ્ધ લોયાં ટ ઇસ્ય ુ કયું ુ ?
૬૪ સપ્ર
– જજ વી.એવ. કયનન
૬૫ કે ન્ર વયકાય દ્વાયા વજાલટી ભાછરી ારનનો ામરોટ પ્રોજેતટ ળરૂ
કયલા કે ટરા યાજ્મોને વાંદ કયલાભાાં આવ્મા? – ૮ યાજ્મો
૬૬ એવળમાની પ્રથભ ભકશરા ડીઝર એન્ન્જન ડ્રાઈલય કે જેન ાંુ તાજેતયભાાં
યાષ્ટ્રવત દ્વાયા નાયીળક્તત એલોડય થી વન્ભાવનત કયલાભાાં આલેર?
ુ તાઝ એભ. કાઝી
– મભ
ુ ત શસ્તવળલ્ કરા ભેાન ાંુ આમોજન
૬૭ બાયત અને વભવય લચ્ચે વાંયક
કયલાભાાં આવ્ય ાંુ તેન ાંુ નાભ શ?
ાંુ – ઇન્ન્ડમા ફામ ધ નાઇર
૬૮ ભાત ૃત્લ રાબ વાંળોધન વલધેમક – ૨૦૧૬ કમાયે વાંવદભાાં વાય
કયલાભાાં આવ્ય?ુ – ૯ ભાચય ૨૦૧૭
૬૯ વયસ્લતી વન્ભાન – ૨૦૧૬ કોને આલાભાાં આવ્ય?ાંુ
– ભશાફે શ્વય વેરને તેની કૃવત શોથન ભાટે
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૭૦ ભધ્મપ્રદે ળભાાં વલધલા ભકશરાઓને કય ુ નાભ આલાભાાં આવ્ય?ાંુ
– કલ્માણી
૭૧ તાજેતયભાાં બાયત અને ફેલ્લ્જમભ લચ્ચે કમો વભજૂતી કયાય થમો?
– કય વાંવધ વાંળોધન
૭૨ કઈ કાં નીએ વલશ્વન ાંુ વૌથી નાન ાંુ ભેગ્નેટ ફનાવ્ય?ાંુ
– ટે ક કાં ની આઈફીએભ
ુ યવોવનક ક્રૂઝ વભવાઈરન ાંુ વપ યીક્ષણ કય?
૭૩ બાયતે કઈ સ
ું ુ
– બ્હ્મોવ
૭૪ કશભાચર પ્રદે ળે નોકયી ળોધલા ભાટે કઈ એ રોન્ચ કયી?
– હુનય એચ.ી.
૭૫ તાજેતયના એનવીઈઆયટીના કડયે તટય કોણ છે ?
– પ્રો. હૃીકે ળ વેનાવત
૭૬ કમા ળશેયભાાં કચયાભાાંથી લીજી ેદા કયનાય દે ળના વૌપ્રથભ
એકભની ળરૂઆત કયલાભાાં આલી? – કદલ્શી
૭૭ આ એકભની ળરૂઆત કોના દ્વાયા કયલાભાાં આલી?
– કે ન્રીમ ભાંત્રી લૈકેમા નામડુ
ુ ી ગલનયય તયીકે કોની વનયક્ુ તત થઇ?
૭૮ આયફીઆઈના ડેપ્યટ
ુ ગો
– ફી.ી.કાનન
૭૯ તાજેતયભાાં એવફીઆઈએ જભયનીની કઈ ફેંક વાથે રોન ભાટે કયાય
કમાય ? – કે .એપ.ડફલ્ય.ુ ડેલરભેન્ટ ફેંક
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૮૦ પીપા યે ન્ન્કિંગભાાં બાયતન ાંુ સ્થાન કે ટરામ ાંુ છે ?
– ૧૩૨
ુ ન્વન ાંુ અનાલયણ કયે ર છે ?
૮૧ દે ળની પ્રથભ એ.વી. યે ર એમ્બ્યર
– મફ
ાંુ ઈ
૮૨ કઈ યવુ ન. દ્વાયા કાવની નલી જાત ળોધલાભાાં આલી?
– ાંજાફ કૃવ યવુ ન.
૮૩ કે ન્રીમ જ આમોગના નલા અધ્મક્ષ તયીકે કોની વનયક્ુ તત થઇ?
– નયે ન્ર કુ ભાય
૮૪ વલશ્વન ાંુ કય ુ ળશેય વલશ્વની વૌથી ભોટી ફૌદ્ધ એકે ડભી ધયાલે છે ?
– વતફેટન ાંુ રારાં ુ ગ ગાય
૮૫ બાયત દે ળના યાષ્ટ્રવતની ચટૂાં ણી ભાટે ના ભતોન ાંુ મ ૂલ્મ કે ટલ ાંુ છે ?
– ૧૦,૯૮,૮૮૨
૮૬ નારાંદા ખાતે ફૌદ્ધ વાંભેરનન ાંુ ઉદઘાટન કોણ કયળે?
– દરાઈ રાભા
ુ મભાંત્રી તયીકે કોણ ચટૂાં ામા?
૮૭ ાંજાફના મખ્
– કે પ્ટન અભયજીતવવિંશ
૮૮ ભશાયાષ્ટ્રન ાંુ ફજેટ કોના દ્વાયા યજૂ કયલાભાાં આવ્ય?ાંુ
– દે લેન્ર પડણલીવ
ુ મભાંત્રી તયીકે કોની વાંદગી થઇ?
૮૯ ગોલાના મખ્
– ભનોશય કયકય
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૯૦ ગ્રાશક અવધકાય કદન ક્યાયે ઉજલામ છે ?
– ૧૫ ભાચય
૯૧ કાં નીઓ ાવેથી વભાન લેતનની વાબફતી ભાાંગનાય પ્રથભ દે ળ કમો
છે ? – આઇવરેન્ડ
ુ યી ૨૦૧૭ સધ
ુ ીભાાં આય.ફી.આઈ. દ્વાયા કે ટલ ાંુ નવ ાંુ ચરણી નાણાંુ
૯૨ પેબ્રઆ
ફજાયભાાં મ ૂકયુ?ાં – ૧૨ રાખ નોટ
૯૩ લામયરેવ ટે કનોરોજી કોન્પયન્વ કમા મોજાઈ?
ુ
– જમપય
૯૪ કમા યાજ્મની વયકાય દ્વાયા આદળય ગ્રાભ મોજનાની ળરૂઆત કયલાભાાં
આલેર છે ? – અરુણાચર પ્રદે ળ
ુ ાન્ડાના કમા લડાપ્રધાને બાયતની મર
ુ ાકાત રીધી?
૯૫ તાજેતયભાાં યગ
– રુશાકાના રુગડ
ાંુ ા
૯૬ અવભભાાં કમો ભશોત્વલ ઉજલલાભાાં આવ્મો?
ુ નદી ભશોત્વલ
– નભાવભ બ્હ્મપત્ર
ુ ના મખ્
ુ મભાંત્રી તયીકે કોણે કામયબાય વાંબાળ્મો?
૯૭ ભબણપય
– એન. ફીયે નવવિંશ
ુ ના યાજ્માર કોણ છે ?
૯૮ ભબણપય
– નજભા શેપ્તલ્ુ રા
૯૯ બ્લ્ય ૂ િાાંવત કમા ક્ષેત્રની છે ?
– ભત્સ્મારન ભાટે
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ુ સ્કાય કોને
૧૦૦ લય ૨૦૧૫ – ૧૬નો અવધકાકયક બાાનીવતનો પય
આલાભાાં આવ્મો? – વેન્રર ફેંક ઓપ ઇન્ન્ડમાને

VISIT OUR WEBSITE DAILY FOR UPDATE: www.misionexam.in
JOIN TELEGRAM OF JARJIS KAZI (GK GURU) CLICK HERE:

https://t.me/joinchat/AAAAAEJ3xUskXsFUJOwoKG
આલા લધાયે લનરાઇનય પ્રશ્નો ભેલલા આજે જ અભાયી લનરાઈનય બ ૂક ી.આઈ.
સ્ેશ્મર ખયીદલા નીચેની બરિંક ઓન કયો લશેરા તે શેરાના ધોયણે

GPSC CLASS-2 PI યીક્ષા ભાટેની ખ ૂફ જ ઉમોગી લન રાઈનયબ ૂક ઓનરાઈન ભે લલા ભાટે
અશીં ન્તરક કયો .
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