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              નભસ્કાય મભત્ર ! અહીં 27-07-2017 ના યજ ફનેર ભહત્વના વર્તભાન પ્રવાહ અંગેના પ્રશ્નન ું સુંકરન 
કયીને મ કેર છે. જે આ સોને આવનાયી ર્ભાભ સ્ધાતત્ભક યીક્ષાભાું ઉમગી થશે. 

1. આજ યજ કમા પવૂત યાષ્ટ્રમર્ અને બાયર્ના મભસાઈર ભેન ર્યીકે પ્રખ્માર્ વૈજ્ઞામનકની પ ણ્મમર્થી 
છે ? જવાફ : ડૉ.એ.ી.જે.અબ્દ ર કરાભ 

2. વડાપ્રધાન નયેન્દ્ર ભદીએ કઈ જગ્માએ ડૉ.એ.ી.જે અબ્દ ર કરાભ ભેભરયમરન ું ઉદ્ઘાટન કર્ ું ? 
જવાફ : ર્મભરનાડ ના યાભેશ્વયભાું 

3. બાયર્ની પ્રથભ ભફાઈર ટીકીટ પ્રણારી ‘ઓનગ’ કી રેન દ્વાયા રન્દ્ચ કયાશે ? જવાફ : મ ુંફઈ 
ભેર 

4. બાયર્ અને ઓસ્રેલરમા વચ્ચે થમેર સુંધી મ જફ કમા યસામલણક જથ્થાન ું પ્રથભ શી બાયર્ આવી 
હચ્ર્ ું છે ? જવાફ : ર્ યેમનમભ 

5. હારભાું ઓસ્રેલરમાના વડાપ્રધાન કણ છે ? જવાફ : ભાલ્કભ ટનતબ ર 

6. ઓસ્રેલરમામન યાજધાની કઈ છે ? જવાફ : કેનફેયા 
7. લફહાયભાું મ ખ્મભુંત્રી અને નામફ મ ખ્મભુંત્રી દ ય કને શથ ગ્રહણ કમાત ? જવાફ : મ ખ્મભુંત્રી – 

નીર્ીશ ક ભાય / નામફ મ ખ્મભુંત્રી – સ શીર ભદી 
8. હારભાું જ કણાતટકના પવૂત મ ખ્મભુંત્રીન ું મનધન થર્ ું છે. રે્ભન ું નાભ શ ું છે ? જવાફ : એન.ધયભ મસિંહ 

9. કઈ ફેંકે ભફાઈર વરેટ ફ્રીચાર્જને ૩૮૫ કયડ રૂમમાભાું ખયીદવાની જાહયેાર્ કયી ? જવાફ : 
એક્સસસ ફેંક 

10. ઉત્તય પ્રદેશના મ ખ્મભુંત્રી મગી આરદત્મનાથે યીમર એસ્ટેટ ભાટે વેફસાઈટ રન્દ્ચ કયી છે. રે્ન ું 
નાભ શ ું છે ? જવાફ : યેયા 

11. અલ્પાફેટ કુંનીના CEO ન ું નાભ શ ું છે ? જવાફ : રેયી ેજ 

12. હારભાું જ થમેર એક સવે મ જફ મવશ્વના સોથી ધનાઢ્યવ્મક્સર્ કણ ફન્દ્મા છે ? જવાફ : એભેઝન 
કુંનીના CEO જેપ ફેઝસ 

13. ખેર યત્ન અને અર્ તન એવડત ભાટેની કમભટીના સભ્મ ર્યીકે કમા બાયર્ીમ ફેટ્સભેનની સુંદગી 
કયાઈ છે ? જવાફ : વીયેન્દ્ર સહવેાગ 

14. આજ યજ અબ્દ ર કરાભની કેટરાની પ ણ્મમર્થી ઉજવવાભાું આવી ? જવાફ : ફીજી 
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