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CURRENT AFFAIRS PART 3
૧૦૧ લષ ૨૦૧૭ બાયત અને જાાન ક્યા લષ તયીકે ઉજલી યહ્યું છે ?
– ઇન્ડો – જાાન ફ્રેન્ડશળ
૧૦૨ આંતયયાષ્ટ્રીમ ભહશરા અને ફાલરકા શલજ્ઞાન હદલવ ક્યાયે ઉજલલાભાં આવ્મો?
ુ યી
– ૧૧ પેબ્રઆ
૧૦૩ સ્ભાર્ષ શવર્ી શભળન પ્રોજેક્ર્ શેઠ ામરોર્ પ્રોજેક્ર્ તયીકે કમા ળશેયની વંદગી
કયલાભાં આલી છે ? – ફંગરોય
૧૦૪ બાયતના ભકાનોની ઓખ ભાર્ે દયે ક ભકાનને કે ર્રા આંકડાનો યુશનક આઈડી
આલાભાં આલળે? – આઠ
૧૦૫ બાયતીમ મ ૂના ત્રીજા ભહશરા અલકાળમાત્રી કોણ ફનળે?– ડો ળાલના ંડયા
૧૦૬ બાયતીમ મ ૂના પ્રથભ અલકાળમાત્રી કોણ શતા? – કલ્ના ચાલરા
૧૦૭ અલકાળભાં વૌથી રાંફો વભમ વાય કયનાય માત્રી કોણ શતા?
– સુનીતા શલલરમમ્વ
૧૦૮ ગુજયાત વયકાયે શારભાં કમો ભાગષ ર્ોર ફ્રી જાશેય કમો છે ?
– વયખેજ ગાંધીનગય શાઈલે
૧૦૯ ાણીની વંગ્રશ ક્ષભતા ક્યા એકભભાં ભાલાભાં આલે છે ? – ક્યુલફક ભીર્ય
૧૧૦ નભષદા ફંધની લતષભાન ઊંચાઈ કે ર્રી છે ? – ૧૨૧.૯૧ ભીર્ય
૧૧૧ હદલ્શીના ડેરશાઉવી ભાગષને કોનું નાભ આલાનો પ્રસ્તાલ ભંજૂય થમો?
– શ્રી દાયા શળકોશ
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૧૧૨ વેફીના ચેયભેન તયીકે શનભણુક કોની કયલાભાં આલી?– અજમ ત્માગી
૧૧૩ દે ળના ભોર્ા યાજ્મોભાં ફેયોજગાયીનો વૌથી નીચો દય ક્યા યાજ્મભાં છે ?
– ગુજયાત
૧૧૪ વેફીનું પ ૂરું નાભ જણાલો. – શવક્યુહયર્ી એન્ડ એક્વચંજ ફોડષ ઓપ ઇન્ન્ડમા
૧૧૫ ક્યા બાયતીમ મ ૂના લિર્ીળ કરાકાયને ઓસ્કાય ભાર્ે નાભાંહકત કયલાભાં
આવ્મા? – દે લ ર્ે ર
૧૧૬ બાયતભાં કુર કે ર્રી યજીસ્ર્ડષ એન્જીશનમયંગ કોરેજોની વંખ્મા કે ર્રી છે ?
– ૪૨૯૮
૧૧૭ બાયતભાં કુર કે ર્રી યજીસ્ર્ડષ ભેડીકર કોરેજો છે ? – ૩૮૧
૧૧૮ બાયતભાં કુર યે રલે સ્ર્ે ળનની વંખ્મા કે ર્રી છે ? – ૪૩૩૭
૧૧૯ દે ળભાં કુર લષતોની વંખ્મા કે ર્રી છે ? – ૫૦
૧૨૦ બાયતભાં કુર કે ર્રા શલયાવત સ્થો છે ? – ૩૨
૧૨૧ બાયતભાં કુર કે ર્રી ઓઈર યીપાઈનયી છે ? - ૨૨
૧૨૨ ઇન્ર નેલી – ૨૦૧૬ ક્યા ફે દે ળનો વંયક્ુ ત નૌવૈશનક અભ્માવ છે ?
– બાયત અને યશળમા
૧૨૩ શ્રેષ્ટ્ઠ હપલ્ભનો ઓસ્કાય એલોડષ કોને આલાભાં આવ્મો? – મ ૂનરાઈર્
૧૨૪ શ્રેષ્ટ્ઠ અલબનેતાનો ઓસ્કાય એલોડષ કોને આલાભાં આવ્મો?– કે વી અફ્રેક
૧૨૫ ઓસ્કાય એલોડષ ભેલનાય પ્રથભ મુસ્સ્રભ અલબનેતા કોણ ફન્મા?
– ભશેયળરા અરી
૧૨૬ ઓસ્કાય એલોડષન ું આમોજન ક્યા કયલાભાં આલે છે ? – અભેહયકા
૧૨૭ ઓસ્કાય એલોડષ ક્યા ક્ષેત્રે અામ છે ? – હપલ્ભ ક્ષેત્રે
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ં
૧૨૮ ફેસ્ર્ શલઝયુર ઇપેક્ર્ હપલ્ભનો ઓસ્કાય એલોડષ કોને ભળ્મો?– ધ જગર
બ ૂક
૧૨૯ ફેસ્ર્ પ્રોડક્ળન હડઝાઈન હપલ્ભનો ઓસ્કાય કોને ભળ્મો?– રા રા રેન્ડ
૧૩૦ રા રા રેન્ડ હપલ્ભને કે ર્રા ઓસ્કાય એલોડષ ભળ્મા? – ૬ એલોડષ
૧૩૧ ઓસ્કાય એલોડષન ું મ ૂ નાભ શું છે ? – ધ એકે ડભી એલોડષ
૧૩૨ શાર કે ર્રાભો ઓસ્કાય એલોડષન ું આમોજન કયલાભાં આવ્યું શત?ું – ૮૯ભા
૧૩૩ પ્રથભ લાય ઓસ્કાય એલોડષ ક્યાયે આલાભાં આવ્મો? – ૨૯ ભે ૧૯૨૯
૧૩૪ શ્રેષ્ટ્ઠ અલબનેત્રીનો ઓસ્કાય એલોડષ કોને આલાભાં આવ્મો?– ઈભા સ્ર્ોન
૧૩૫ શ્રેષ્ટ્ઠ ડામયે ક્ર્યનો ઓસ્કાય એલોડષ કોને આલાભાં આવ્મો?– ડૈ શભમન ળેરેજ
૧૩૬ શ્રેષ્ટ્ઠ શલદે ળી કે ર્ેગયી હપલ્ભનો એલોડષ કોને આલાભાં આવ્મો?– ધ વેલ્વભેન
૧૩૭ શ્રેષ્ટ્ઠ વશામક અલબનેત્રીનો ઓસ્કાય એલોડષ કોને આલાભાં આવ્મો?
– લરમોરા ડેશલળ
૧૩૮ કાવની ખેતી ભાર્ે કઈ જભીન ઉમોગી છે ? – કાી જભીન
૧૩૯ વકષવભાં ક્યા પ્રાણીનો ઉમોગ કયલા ય પ્રશતફંધ મ ૂકલાભાં આવ્મો છે ?
– શાથી
૧૪૦ શલશ્વની વૌથી ઊંચી ઈભાયત કઈ છે ? – બુર્જ ખરીપા
૧૪૧ બરૂચ ાવે કઈ નદી ય ચાયરેનનો લિજ ફનાલલાભાં આવ્મો?– નભષદા
૧૪૨ બાયતનું વૌથી ભોટું ેરોકે શભકલ્વ વંકુર કયું છે ? – દશેજ
૧૪૩ શહયમાણાભાં શારભાં કઈ મોજના ળરુ કયલાભાં આલી?– વક્ષભ યુલા મોજના
૧૪૪ દે ળના પ ૂલોત્તયના રોકોની કરા અને વંસ્કૃશત ઉજાગય કયલા કમો કામષક્રભ
ખુલ્રો મ ૂકલાભાં આવ્મો? – ડેસ્ર્ીનેળન નોથષ ઈસ્ર્ – ૨૦૧૭
૧૪૫ બગોહયમા તશેલાય કમા રોકોનો તશેલાય છે ? – આહદલાવી
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૧૪૬ બાયતનું પ્રથભ સ્ભાર્ષ રાઈફર ગાભ કયું ફન્યુ?ં – હુબ્ફી (કાશ્ભીય)
૧૪૭ બાયત અને નેા ક્યા સ્થે વંયક્ુ ત અભ્માવ કયળે? – શથોયગઢ
૧૪૮ તાજેતયભાં બાયત અને ઓભાનના વંયક્ુ ત અભ્માવને કયું નાભ આલાભાં
આવ્મો છે ? – નાગાશ – ૨
૧૪૯ તાજેતયભાં બાયત અને ઓભાનના વંયક્ુ ત અભ્માવસ્થે મોજાળે?
– ફાક્રોશ (હશભાચર પ્રદે ળ)
૧૫૦ ઉા ચોભય કોણ છે ? – સ્લચ્છતા એમ્ફેવેડય

JAY HIND
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