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              નભસ્કાય મભત્રો ! અશીં 26-07-2017 ના યોજ ફનેર ભશત્લના લર્તભાન પ્રલાશો અંગેના પ્રશ્નોન ું વુંકરન 
કયીને મ કેર છે. જે આ વૌને આલનાયી ર્ભાભ સ્ધાતત્ભક યીક્ષાભાું ઉમોગી થળે. 

1. દેળભાું પ્રથભ જ લાય કઈ ટે્રનભાું ભપર્ ાણી અને ળૌચારમની સ મલધા ભળે ? જલાફ : રખનૌ 
ભેટ્રો 

2. કમા યાજ્મની શાઈકોરે્ટ યાજ્મની ર્ભાભ વયકાયી અને ખાનગી ળાાઓભાું ‘લુંદેભાર્યમ’્ ગાલાન ું 
પયજીમાર્ કર્ ું છે ? જલાફ : ર્મભરનાડ ની ભદ્રાવ શાઈકોર્ટત  

3. બ્રિકવ ર્ થ પોયભ ૨૦૧૭ કમા દેળભાું આમોજજર્ કયલાભાું આવર્ ું છે ? જલાફ : ફેઈજજિંગ 

4. ભાઈક્રોવોફ્રે્ટ રે્ની ભેડ પોય ઇન્ડડમા ચેર્ટ ભેવેજજિંગ એ રોડચ કયી છે.રે્ન ું નાભ શ ું છે ? જલાફ : 
કૈઝારા 

5. ઓસ્ટે્રબ્રરમાના કમા દદગ્ગજ રે્ટમનવ ખેરાડીન ું અલવાન થર્ ું છે ? જલાફ : ભમલિન યોઝ 

6. કેડદ્રીમ દયઝલત ોરીવ ફે ૨૬ જ રાઈ ૨૦૧૭ ના યોજ રે્ની કેર્ટરાભી લતગાુંઠ ઉજલી ? જલાફ : 
૭૮ ભી 

7. કાયગીર મલજમ દદલવ કઈ ર્ાયીખે ઉજલલાભાું આલે છે ? જલાફ : ૨૬ જ રાઈ 

8. અમભર્ ળાશ અને સ્મમૃર્ ઈયાની કમા યાજ્મભાુંથી યાજ્મવબાની ચ ુંર્ટણી રડળે ? જલાફ : ગ જયાર્ 

9. બ્રફશાયના યાજકાયણભાું ઉથર-ાથર થર્ાું બ્રફશાયના મ ખ્મભુંત્રી દ યથી કોને યાજીનામ ું આપર્ ું ? 
જલાફ : નીર્ીળ ક ભાય 

10. ફોમ્ફે મ્ર્ મનમવર કોોયેળન(BMC) ના િાુંડ એમ્ફેવડય ર્યીકે કોની મનર્ ક્તર્ કયાઈ છે ? જલાફ : 
અક્ષમ ક ભાય 

11. શ્રીરુંકા વાભે આજથી ળર  થમેર રે્ટસ્ર્ટ ભેચભાું કમા બાયર્ીમ ખેરાડીએ રે્ટસ્ર્ટભાું દાતણ કર્ ું ? 
જલાફ : શાદદિક ુંડમા 

12. કઈ વુંસ્થા દ્વાયા ચા ના ેદકિંગભાું સ્રે્ટરયનો ઉમોગ નદશ કયલાનો આદેળ કમો છે ? જલાફ : 
બાયર્ીમ ખાદ્ય સ યક્ષા અને ભાનક પ્રામધકયણ 

13. સ ુંદય ીચાઈને અલ્પાફેર્ટ કુંનીભાું ફોડત ઓપ દડયેતર્ટય મનર્ તર્ કયામા છે. આ અલ્પાફેર્ટ કુંની શ ું છે 
? જલાફ : ગગૂરની ભાત ૃકુંની 

14. નાણાભુંત્રી અર ણ જેર્ટરીના અંગર્ વબ્રચલ ર્યીકે કોની મનર્ ક્તર્ કયાઈ છે ? જલાફ : વૌયબ શ તરા 
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