CURRENT AFFAIRS FEBRUARY – 2017 SPECIAL PART 1
૧. ગોલાભાાં મોજામેર વલશ્વળાાંવત ભશોત્વલન ાં નાભ આો.
– સયજશાાં
૨ સ્ીકય વાંભેરન બાયતભાાં કમા મોજાય?ાં
– ઇન્દોય
૩ બાયતભાાં લાઘના વાંયક્ષણ ભાટે કે ટરા ટાઈગય રયઝલવ વલસ્તાયો
ફનાલામા? – ૫૦
૪ અથીયાલ્રી ઇરેક્ટ્રિક મોજના કમા યાજ્મ દ્વાયા જાશેય કયલાભાાં આલી?
– કે ય
૫ ઇક્ટ્ન્ડમા ોસ્ટ ેભેન્ટ ફેંકની ળરૂઆત ક્યાયથી થઇ?
– ૩૦ જાન્યઆયી, ૨૦૧૭
૬  ૃથ્લીની ભ્રભણકક્ષાભાાં પ્રથભ કમો અભેરયકી ઉગ્રશ છોડલાભાાં આવ્મો?
– એરવપ્રોયય – ૧
૭ ટી – ૨૦ બ્રાઈન્ડ લલ્ડવ ક કોણ જીત્ય?ાં
– બાયત
૮ બાયતીમ ભૌવભ વલબાગ દ્વાયા કે ટરા જજલ્રાઓભાાં કૃવ ગવતવલવધ ય
નજય યાખલા ભૌવભ કે ન્ર સ્થાલાનો વનણવમ રેલાભાાં આવ્મો છે ?
– ૬૬૦ જજલ્રા
૯ નાણાભાંત્રી દ્વાયા કે ટરા રાખથી લધ કે ળ િાન્ઝેરળન ય પ્રવતફાંધ
મ ૂકલાભાાં આવ્મો? – ૩ રાખથી લધ
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૧૦ ગજયાતનો વૌપ્રથભ પન એન્ડ પીસ્ટ એમ્યઝભેન્ટ ાકવ કમા ળરૂ
કયલાભાાં આવ્મો? – ગાાંધીનગય
૧૧ ગજયાતભાાં આધ્માજત્ભક ખેતી વળબફયનો પ્રાયાં બ મખ્મભાંત્રી વલજમ
રૂાણી દ્વાયા કમા કયાલલાભાાં આવ્મો? – જાભ કાં ડોયણા
૧૨ ફાંધાયણની કઈ કરભ એવવી કે ટેગયીના વ્મક્રતને વલળે રાબ આે
છે ? – કરભ ૩૪૧
૧૩ અત્માય સધીભાાં કે ટરા પ્રેવવડેક્ન્ળમર ઓડવ વવ કયલાભાાં આવ્મા છે ?
– ૬ (૧૯૫૦ થી ૧૯૭૮)
૧૪ બાયતની રપલ્ભો ય પ્રવતફાંધ છી ારકસ્તાનભાાં યીરીઝ થનાયી
પ્રથભ રપલ્ભ કઈ છે ? – કાબફર
૧૫ વલશ્વનો નાંફય ૧ ફેડવભન્ટન પ્રેમય કોને જાશેય કયલાભાાં આવ્મો?
– રક્ષ્મ વેન
૧૬ ટી ૨૦ભાાં બાયત તયપથી વૌથી લધ વલકે ટ રેનાય ફોરય કોણ?
– અવભત વભશ્રા
૧૭ અભેરયકાભાાં 5 G લામયરેવ નેટલકવ રોન્ચ કયનાયી કાં ની કઈ છે ?
– A&T
૧૮ વલશ્વ જપ્રાવલત વલસ્તાય રદલવ ક્યાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ?
– ૨ પેબ્રઆયી
૧૯ પ્રથભ લેટરેન્ડ રદલવ ક્યાયે ઉજલામો શતો?
– ૧૯૯૭ભાાં

JARJIS A KAZI & YASH DODIYA www.misionexam.in

Page 2

૨૦ વલશ્વ કે ન્વય રદલવ ક્યાયે ઉજલામ છે ?
– ૪ પેબ્રઆયી
૨૧ ૪ પેબ્રઆયીના યોજ કોની જન્ભ જમાંવત ઉજલામ છે ?
– ાંરડત બીભવેનની જન્ભ જમાંવત
૨૨ નીવત આમોગ અને CII (કન્પેડયે ળન ઓપ ઇક્ટ્ન્ડમન ઇન્ડસ્િી) દ્વાયા
વાંયરત યીતે કમો ોટવ ર રોન્ચ કયલાભાાં આવ્ય ાં જે વૌપ્રથભ છે ?
– ઇક્ટ્ન્ડમા ઇનોલેળન ઇન્ડેક્ષ
૨૩ ઇક્ટ્ન્ડમા ઇનોલેળન ઇન્ડેક્ષની યચના ળાના આધાયે કયલાભાાં આલી છે ?
– ગ્રોફય ઇનોલેળન ઇન્ડેક્ષ
૨૪ બાયત ૨૦૧૬ના ગ્રોફર ઇનોલેળન ઇન્ડેક્ષભાાં કે ટરાભાાં સ્થાને શત?ાં
– ૬૬ભાાં ક્રભે
૨૫ લવ ૨૦૧૭ – ૨૦૧૮ ભાાં કે ન્ર વયકાય દ્વાયા ભરશરા અને ફાકોની
લેલ્પેય સ્કીભ ભાટે કે ટરી યકભ પાલલાભાાં આલી? – ૧,૮૪,૬૩૨ કયોડ
૨૬ થડવ ટે કવનકર એજ્યકે ળન રલોબરટી ઇમ્ર ૂલભેન્ટ પ્રોગ્રાભ કોના
વશમોગથી રોન્ચ કયલાભાાં આવ્મો છે ? – લલ્ડવ ફેંક
૨૭ આ કામવક્રભ કે ટરા વલબાગભાાં લશેચામેરો છે ?
– ત્રણ ચયણભાાં
૨૮ શાર આ કામવક્રભનો કમો વભમગાો ચારે છે ?
– ત્રીજો
૨૯ ચીન દ્વાયા શારભાાં વભવાઈરના કમા નલા લઝવનન ાં યીક્ષણ કયલભાાં
આવ્ય?ાં – ડોંગપેંગ – 5C
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૩૦ આ વભવાઈરની યે ન્જ કે ટરી છે ?
– ૧૨,૦૦૦થી ૧૫,૦૦૦ રકભી સધીની
૩૧ SAARCની ફેઠક કમા મોજામ?
– કાઠભાંડ
૩૨ SAARCની ફેઠકભાાં કે ટરા દે ળોએ બાગ રીધો?
– ૮ દે ળો
૩૩ SAARCનો ખ્માર કોણે આપ્મો?
– ફાાંગ્રાદે ળના યાષ્ટ્િવત મજીબય યશેભાન
૩૪ પ્રથભ SAARCની ફેઠક કમા મોજામ શતી?
– ઢાકા
૩૫ SAARCના વભ્મ દે ળો કે ટરા અને કમા છે ?
–૮
ૂ ી યીત : MBBS PINA
ટાં ક
M – ભારદીલ

B – ભ ૂટાન B – ફાાંગ્રાદે ળ

S – શ્રીરાંકા

P – ારકસ્તાન

I – ઇક્ટ્ન્ડમા N – નેા

A – અપઘાવનસ્તાન

૩૬ ગજયાત વયકાય દ્વાયા ગણલત્તાયરત પ્રાથવભક વળક્ષણ ભાટે કઈ
લેફવાઈટ રોન્ચ કયલાભાાં આલી? – www.rtegujarat.org
૩૭ ગજયાત અનસ ૂબચત જાવત અવત છાત જાવત વલકાવ વનગભને શાર
કય ાં નાભ આલાભાાં આવ્ય?ાં – ડૉ આંફેડકય અંત્મોદમ વલકાવ વનગભ
૩૮ ગજયાતની પ્રથભ વરટિપાઇડ ફૂર ભેયેથોન કમા મોજાય?ાં
– લડોદયા
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૩૯ બાયતની વૌથી ભોટી અને નાંફય લન ભેયેથોન કમા મોજાઈ?
– યાજકોટ
૪૦ રક્રકે ટ ફાઈફર તયીકે કય ાં સ્તક ગણામ છે ?
– વલઝડન રક્રકે ટવવ
૪૧ શાર બાયતની આવથિક ફાફતોના વબચલ તયીકે કોણ પયજ ફજાલી
યહ્યા છે ? – ળવળકાાંત દાવ
૪૨ અયફી વમરની યાણી તયીકે કય ાં ળશેય ઓખામ છે ?
– કોચીન
૪૩ એવટી ફવોભાાં ઈ – લોરેટથી કે ટલ ાં રડસ્કાઉન્ટ આલાભાાં આલે છે ?
– ૧૦%
૪૪ વલઝડનના મખત્ર ય કમા બાયતીમ ખેરાડીને સ્થાન આલાભાાં
આવ્ય ાં છે ? – વલયાટ કોશરી
૪૫ ગાાંધીનગય ખાતે વામફય સયક્ષા રદલવ ક્યાયે ઉજલામો?
– ૭ પેબ્રઆયી
૪૬ વામફય સયક્ષા વપ્તાશની ઉજલણી ક્યાયે કયાઈ?
– ૭ થી ૧૪ પેબ્રઆયી
૪૭ બાયતના આયોગ્મ ભાંત્રારમ દ્વાયા ઓયી અને રૂફેરા ભાટે ન ાં વૌથી ભોટાં
કે મ્ેઈન કમા રોન્ચ કયલાભાાં આવ્ય?ાં – ફેંગાલ ૂર (રૂફેરા લેરવીનેળન)
૪૮ આવાભભાાં કઈ મોજના રોન્ચ કયલાભાાં આલી?
– ચીપ વભવનસ્ટય વભગ્ર ગ્રામ્મ ઉન્નમન મોજના
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૪૯ ભાનલ વાંવાધન ભાંત્રારમ દ્વાયા ઉચ્ચ અને ઉચ્ચતય વળક્ષણની વલવલધ
યીક્ષાઓન ાં આમોજન કયલા ભાટે કઈ વાંસ્થાની સ્થાના કયલાભાાં આલી
છે ? – NTA
૫૦ યે ર ભાંત્રારમ દ્વાયા કમા ટા ય વૌપ્રથભ િે નવેલા ળરૂ કયાઈ?
– આંદાભાન વનકોફાય ટા ય

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 ક્રરક કયો .

http://goo.gl/s7jzRV
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