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              નભસ્કાય મભત્રો ! અહીં 24-07-2017 ના યોજ ફનેર ભહત્લના લર્તભાન પ્રલાહો અંગેના પ્રશ્નોન ું 
સુંકરન કયીને મ કેર છે. જે આ સૌને આલનાયી ર્ભાભ સ્ધાતત્ભક યીક્ષાભાું ઉમોગી થળે. 

1. આજ યોજ બાયર્ના યાષ્ટ્રમર્ પ્રણલ મ ખજીનો કામતકા સભાપ્ર્ થળે. રે્ઓ બાયર્ના 
કેટરાભા યાષ્ટ્રમર્ હર્ા ? જલાફ : ૧૩ ભા 

2. ગ જયાર્ મલધાનસબાભાું મલયોધ ક્ષ(કોંગે્રસ) ના નેર્ા ર્યીકે કોની લયણી કયી છે ? જલાફ : 
ભોહનમસિંહ યાઠલા 

3. નાણાભુંત્રી અર ણ જેટરીએ રોકસબાભાું ફેન્કિંગ ભાટે કય ું ફીર ફીર સાય કય ું છે ? 
જલાફ: ફેન્કિંગ મલમનભમ સુંળોધન ફીર 

4. હારભાું કેયના મ ખ્મભુંત્રી ભોં છે? જલાફ : ીનયાઈ મલજમન 

5. સયકાયે મૌન ઉત્ીડનને રગર્ી પરયમાદો ભાટે કય ું ોટતર ળર  કય ું છે ? જલાફ : ળી-ફોક્સ 

6. ભરહરા રિકેટ મલશ્વ ક ૨૦૧૭ કઈ ટીભે જીત્મો ? જલાફ : ઇંગ્રે્ડ(બાયર્ને ૯ યને હયાલી) 
7. ભરહરા રિકેટ મલશ્વ ક ૨૦૧૭ ભાું પ્રેમય ઓપ ધ મસયીઝનો ખખર્ાફ કઈ ખેરાડીને 

આલાભાું આવ્મો ? જલાફ : ઇંગ્રે્ડની ટેભી ફેભોંટ 

8. આગાભી ભરહરા મલશ્વ ક ૨૦૨૧ ન ું આમોજન કમા દેળભાું કયલાભાું આલળે ? જલાફ : ્ય  
ઝીરે્ડ 

9. ઈસયોના પલૂત અધ્મક્ષ અને બાયર્ના જાણીર્ા લૈજ્ઞામનકન ું હારભાું જ અલસાન થય ું છે. 
રે્ભન ું નાભ શ ું છે ? જલાફ : ઉડ્ડી યાભચુંદ્ર યાલ 

10. કમા યાજ્મની સયકાયે મનબતમા મોજના હઠે યાજ્મભાું ૨૦ મિંક ફસો દોડાલલાનો મનણતમ 
કમો છે ? જલાફ : ઉત્તય પ્રદેળ 

11. ીએભઓના સય ુંકર્ સખચલ ર્યીકે કોની મનય ક્ક્ર્ કયલાભાું આલી છે ? જલાફ : ગોાર 
ફાગરે 

12. બાયર્ની ાુંચભી ગ્રોફર કો્પય્સ ઓન સામફય સ્ેસ ૨૦૧૭ ન ું આમોજન ૨૩ અને ૨૪ 
નલેમ્ફયના યોજ કઈ જગ્માએ કયલાભાું આલળે ? જલાફ : નલી રદલ્રી 
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13. બાયર્ અને કમા દેળ લચ્ચે હારભાું જ ઐમર્હામસક અસૈ્મ યભાણ  સહમોગ સભજ ર્ી ૨૦ 
જ રાઈ ૨૦૧૭ ના યોજ રાગ  થઇ ? જલાફ : જાાન 

14. હારભાું જ કમા દેળે નલી યક્ષા મભસાઈર પ્રણારી ફનાલલાની જાહયેાર્ કયી છે ? જલાફ : 
ઈયાન 

15. હારભાું જ કમા દેળભાું આમોજજર્ થમેર સાઈભન ટેસ્ત્રીન ભેભોયીમર ફોક્ક્સિંગ ટ નાતભે્ટભાું 
બાયરે્ ફે સ લણતચુંદ્રક જીત્મા છે ? જલાફ : ય િેન 

16. કમા ફેડમભ્ટન ખેરાડીએ ય એસ ઓનનો ખખર્ાફ જીત્મો છે ? જલાફ : એચ.એસ.પ્રોનોમ 
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