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1. PMFBY (પ્રધાનભતં્રી પવર ફીભા મજના) બાયત વયકાયે કમા લષથી અભરભા ંમકૂી છે ? 

 

2. કઈ મજનાથી ગજુયાતન ખેડતૂ વલશ્વના વંકષભા ંઆવ્મ ? 

 

3. બાયતભા ંીએભ કકવાન મજના કમા લષથી કામષયત થઈ છે ? 

 

4. ગજુયાત યાજ્મભા ંઈન્ડ-ઇઝયામર લકષ પ્રાન શઠે કમા સ્થે વેન્ટય ઓપ એક્વેરન્વ પય ભેંગ 
કામષયત કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે ? 

 

5. ગજુયાતભા ંગીય ગામ અભ્માયણ્મ ક્ા ંઆલેલુ ંછે ? 

 

6. ગજુયાત યાજ્મભા ંભત્સસ્મદ્યગ ખાતા ભાટેનુ ંભાછીભાયી ફટન ુયજજસ્રેળનનુ ંલેફ ફેઝ ટષર કયુ ંછે ? 

 

7. લડાપ્રધાન શ્રી નયેન્રબાઈ ભદીએ ફેટી ફચાઓ, ફેટી ઢાઓ (ફીફીફીી) મજના ક્ાયે ળરૂ કયી ? 

 

8. ધયણ 10ભા ં70 ટકાથી લધ ુભાક્વષ ભેલનાય તેજસ્લી વલદ્યાથીઓને ધયણ 11 અને 12ભા ંવલજ્ઞાન 
પ્રલાશભા ંઅભ્માવ કયલા ભાટે કઈ મજના અંતગષત દય ભકશને રૂ. 15,000 ભી ળકે ? 

 

9. કપરેટરી (ળખ તયીકે સ્ટેમ્પપ્વભા ંમગ્મતા અને વળંધનના પ્રત્સવાશન ભાટે વળષ્મવવૃિ)ને પ્રત્સવાશન 
આલા ભાટે કઈ મજના ળરૂ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

10. જરૂકયમાતભદં વલદ્યાથીઓને ભેકયટના આધાયે અાતી ચીપ વભવનસ્ટવષ સ્કરયવળ સ્કીભનુ ંવકં્ષિપ્ત 
રૂ કયુ ંછે ? 

 

11. ઇનલળેનને રગતી પ્રવવૃિઓને પ્રત્સવાશન આલા તેભજ વ્મા લધાયલા કરજેભા ંળેની યચના 
કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

12. MBBS કયતી વલદ્યાવથિનીઓને આવથિક વશામ કયલાની મજના કઈ છે ? 

 

13. SSIP નીવતના લધ ુવાયા અભરીકયણ અને રાબ ભાટે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા SSIP શઠે કમા કામષક્રભ 
ળરૂ કયલાભા ંઆવ્મા છે ? 

 

14. કઈ મજના શઠે આવથિક યીતે ગયીફ કયલાય ભાટે ભપત ભીટય કનેક્ળન આલાભા ંઆલે છે ? 

 

15. કયન્યએુફર એનજી િેતે્ર 700 ભેગા લટન વરાય ાકષ ગજુયાતભા ંક્ા ંવનભાષણાધીન છે ? 

 

16. બાયતભા ંલન ઊર્જષના ઉત્સાદનભા ંફીજુ ંવોથી ભટંુ યાજ્મ કયુ ંછે ? 
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17. કને એનજી એકપવળમન્ટ યવુનટ તયીકે ઊર્જષ વ્મલસ્થાનભા ંઉત્સકૃષ્ટતા ભાટેન CII યાષ્રીમ યુસ્કાય-
2013 ભળ્મ શત ? 

 

18. વરાય ચયખા વભળનન શબુાયંબ કણે કમો શત ? 

 

19. વલશ્વન વોથી ભટ શાઇબ્રીડ કયન્યએુફર એનજી ાકષ કમા ંઆલેર છે ? 

 

20. PFMSને રાગ ુકયનાય કચેયીનુ ંનાભ જણાલ. 
 

21. જ કઈ એકભ એક જ યાજ્મભા ંએકથી લધ ુળાખાઓ ધયાલતુ ંશમ, ત ફધી જ ળાખાઓ ભાટે GST 

નોંધણીન ળ વનમભ છે ? 

 

22. ગજુયાતના ૨૦૨૨-૨૩ ફજેટ અંતગષત ગણુલિાયકુ્ત વળિણ ભાટે વલશ્વ ફેન્કના વશમગથી કઈ 
મજનાન આયંબ કયલાભા ંઆવ્મ છે ? 

 

23. અટર ેન્ળન મજના અંતગષત 6 ભાવ સધુી પ્રીવભમભ ના બયી ળકામ ત શુ ંથામ છે ? 

 

24. ગજુયાત યાજ્મભા ંવભયવ (વાભાન્મ વભયવ-વતત ાચંભી લખત) થમેર ગ્રાભ ચંામતન ે(5000 
સધુીની લસ્તીલાા) પ્રત્સવાશક અનદુાન ેટે વયકાય દ્વાયા કેટરી યકભ ચકૂલલાભા ંઆલે છે ? 

 

25. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા તા 31/01/2022ની સ્સ્થવતએ નલેર કયના લાઈયવ (કવલડ-19)ના વકં્રભણના 
કાયણે ઉત્સન્ન થમરે વજંગભા ંઆલશ્મક વેલાઓના બાગરૂે ફર્જલરે પયજ દયભમાન આયગ્મ 
વલબાગના વકં્રવભત થમેર કયના લકયમવષના દુુઃખદ અલવાનના કકસ્વાભા ંતેઓના આવશ્રત કુટંુફને 
કેટરી યકભની વશામ આલાની જગલાઈ કયલાભા ંઆલેર છે ? 

 

26. ભઢેયા સમૂષભકંદયનુ ં વનભાષણ વરકંી લળંના કમા યાર્જએ કયુું શત ુ ં? 

 

27. ગાધંીનગયના વસં્કૃવતકંુજ ખાતે મર્જમેરા લષ 2020ના 25ભા લવતંત્સવલની થીભ ળી શતી ? 

 

28. ભઢેયા ખાતેના સમૂષ ભકંદયભા ંમખુ્મ પ્રલેળદ્વાય દ્વાયા સમૂષન ુ ંપ્રથભ કકયણ કને પ્રકાવળત કયે છે ? 

 

29. ચયકુરા નતૃ્સમ કમા યાજ્મભા ંબજલામ છે ? 

 

30. ભાનગઢ ક્રાવંતના ભશાનામક ગવલિંદગરુુન જીલનકા ક્ છે ? 

 

31. જગંર વલસ્તાયભા ંયશતેા કટલાક્ષમાઓ અને લાવંપકડમાઓને યાશતદયે લાવં આલાની મજના 
અંતગષત કુટંુફદીઠ દયલે કેટરા લાવં આલાભા ંઆલે છે ? 
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32. ખાનગી ભાક્ષરકીની જભીનભા ંવિૃ લાલેતય (પાભષ પયેસ્રી) મજનાન રાબ ક્ાથંી ભળે ? 

 

33. ફામગેવ/વરય કુકય વલતયણ મજના શઠે કણ રાબ રઈ ળકે છે ? 

 

34. ગ્રાભ લન ઉછેય મજના અન્લમે લાલેતયભાથંી સ્થાવનક રક કમી કકભતે રઈ જઈ ળકે છે ? 

 

35. વલયાવત લનનુ ંઉદ્ઘાટન ક્ાયે કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં? 

 

36. જજલ્રાના નામફ લન વયંિકશ્રી, વાભાજજક લનીકયણ વલબાગને અયજી આપ્મેથી ગ્રાભ ચંામતને 
કેટરા યાની વલનામલૂ્મે પાલણી કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

37. બાયતભા,ં ગજુયાતના ંભેન્ગ્રલ આલયણ કમા નફંય ય છે ? 

 

38. ISFR કયટષ શઠે નીચેનાભાથંી ળેનુ ંમલૂ્માકંન કયામ છે ? 

 

39. બાયતભા ંનોંધામેર પ્રાણીઓની જૈવલક વલવલધતાભા ંકેટરા પ્રકાયના વવંધાદ જલા ભે છે ? 

 

40. બાયતભા ંલપુ્ત (Extinct-Ex) કકટભા ંઆલતા વસ્તન પ્રાણીઓની વખં્મા કેટરી છે ? 

 

41. કમા વભમગાા દયવભમાન તભાભ ખાદી ગ્રાભદ્યગ બલન રકને વલવલધ ખાદી ઉત્સાદન ય 
કડસ્કાઉન્ટ આે છે ? 

 

42. NAPCCનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

43. NAMO ટેબ્રેટ કને આલાભા ંઆલે છે ? 

 

44. ગજુયાત યાજ્મ ફામટેકનરજી ૉક્ષરવી શઠે કમ પ્રજેક્ટ ચારી યહ્ય છે ? 

 

45. નીચેના ૈકીનુ ંકયુ ંસ્થ ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ઇક કેમ્પ વાઈટ તયીકે વલકવાલલાભા ંઆવ્યુ ંછે ? 

 

46. કમ વલબાગ શભગાડષઝની પ્રવ્રવૃિને ભાગષદળષન આે છે ? 

 

47. બાયતીમ નો વેના કદલવની ઉજલણી ક્ાયે કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

48. બાયતની 2011ની લવતીગણતયી મજુફ વોથી ઓછી ગ્રાભીણ જનવખં્મા ધયાલતુ ંયાજ્મ કયુ ંછે ? 

 

49. RKSKનુ ંરંુૂ નાભ આ. 
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50. એવનવભમામકુ્ત બાયત કામષક્રભ ક્ાયે ળરૂ કયલાભા ંઆવ્મ શત ? 

 

51. બાયતભા ંસ્લદેળી અને લૈકલ્લ્ક ક્ષચકકત્સવા પ્રણારીના વળિણ, વળંધન અને પ્રવાય ભાટે કયુ ંભતં્રારમ 
જલાફદાય છે ? 

 

52. એવનવભમામકુ્ત બાયત કામષક્રભ કઈ મજના શઠે કામષ કયે છે ? 

 

53. ગબાષલસ્થા અને કડક્ષરલયી વેલાઓ વફંવંધત પ્રશ્ન ભાટે આણ ેકન વંકષ કયલ જઈએ ? 

 

54. કમા લડાપ્રધાનશ્રીએ ગજુયાતભા ંમખુ્મભતં્રી ભાતળૃસ્ક્ત મજના ળરૂ કયી છે ? 

 

55. કેટરા લષ સધુી ફાકને ક્ષરમના ંટીા ંીલડાલલાના ંયશ ેછે ? 

 

56. યગી કલ્માણ વવભવતન મખુ્મ ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

57. મકુ્ત લેાયનીવતભા ંકઈ ફાફત ભશત્સત્સલની શમ છે ? 

 

58. ક્ષગફ્ટ વવટી, ગાધંીનગય, ગજુયાત ખાતે નીચેના ૈકી કઈ સવુલધાઓ ઉરબ્ધ છે ? 

 

59. ઇન્પભેળન, એજ્યકેુળન અને કમ્પયવુનકેળન (IEC) મજના અંતગષત ઈરેક્રવનક ભીકડમા કેમ્પઇનભા ંશુ ં
વાભેર છે ? 

 

60. દેળભા ંડવેનભના ઉત્સાદક તયીકે ગજુયાતનુ ંકયુ ંસ્થાન છે ? 

 

61. ફેરાકડરા ળેના ભાટે પ્રખ્માત છે ? 

 

62. નીચેનાભાથંી કમા યાજ્મભા ંશટ્ટી વનાની ખાણ આલરેી છે ? 

 

63. નીચેનાભાથંી કમા ળશયેની ઔદ્યક્ષગક લવાશતભા ંભડેીકર લાન કામષયત છે ? 

 

64. બાયત વયકાયની સ્ટાટષ-અ ઇન્ન્ડમા વીડ પડં સ્કીભથી કેલ રાબ ભલાાત્ર છે ? 

 

65. ગજુયાત વયકાયે ઈ-શ્રભ ટષર ઉય નોંધણી ભાટે કઈ એજન્વીને શ્રવભક વશામતા કેન્ર તયીકે ર્જશયે 
કયી છે ? 

 

66. બાયત વયકાય દ્વાયા પ્રધાનભતં્રી જીલનજ્મવત ફીભા મજના શઠે કેટલુ ંકલચ રંુૂ ાડલાભા ંઆલે 
છે ? 
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67. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 'વિભ- KVK 2.0' મજનાન રાબ રલેા ભાટે રાબાથીની ભશિભ લમભમાષદા 
કેટરી શલી જઈએ ? 

 

68. પ્રધાનભતં્રી શ્રી નયેન્રબાઈ ભદી દ્વાયા યલુાનભા ંજરૂયી કોળલ્મના વલકાવ ભાટેનુ ંન્સ્કર ઇન્ન્ડમા 
વભળન ક્ા લષભા ંળરૂ કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં? 

 

69. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા બાગ્મરક્ષ્ભી ફન્ડ મજના શઠે કાભદાયની દીકયીને એનામત કયામેરા 
ફન્ડને કણ લટાલી ળકે છે ? 

 

70. કમ અવધવનમભ વવવલર એયક્રાફ્ટનુ ંઉત્સાદન, કફજ, ઉમગ, વચંારન, લેચાણ, આમાત અન ે
વનકાવ અને એયડ્રાભના રાઇવન્વનુ ંવનમભન કયે છે ? 

 

71. જમ્પમ-ુકાશ્ભીય અને રદ્દાખની કેન્રળાવવત પ્રદેળ તયીકે સ્થાના ક્ાયે કયલાભા ંઆલી ? 

 

72. ભજૂંયી વલના વવંદભા ંકેટરા કદલવની ગેયશાજયી છી વવંદવભ્મને ગેયરામક ઠેયલી ળકામ ? 

 

73. બાયતભા ંકમા પ્રકાયન વભાજલાદ છે ? 

 

74. યાજ્મના યાજ્મારને કેલી યીતે શટાલી ળકામ ? 

 

75. વાવંદ આદળષ ગ્રાભ મજના ક્ાયે ળરૂ કયલાભા ંઆલી શતી ? 

 

76. PANન અથષ શુ ંછે ? 

 

77. પ્રધાનભતં્રી મરુા મજનાભા ંરન ક્ાથંી ભેલી ળકામ છે ? 

 

78. અફષન લાઇપાઇ અંતગષત wifi hotspotનુ ંનાભ શુ ંછે ? 

 

79. અટર ભજુર મજના ક્ાયે ળરૂ કયલાભા ંઆલી ? 

 

80. પ્રધાનભતં્રી આલાવ મજના અંતગષત રાબાથીને કઈ સવુલધા ઉરબ્ધ કયાલલાભા ંઆલે છે ? 

 

81. કઈ વવિંચાઈ પ્રથા ભશિભ જ વયંિણ તયપ દયી ર્જમ છે ? 

 

82. કમા યાજ્મભા ંલાવં-ટક-વવિંચાઈ દ્ધવત પ્રચક્ષરત છે? 

 

83. કડાણા જાળમ અને નભષદાના લધાયાના યૂના ાણીને ગજુયાતભા ંાણીની અછતલાા 
વલસ્તાયભા ંલાલા ભાટે કઈ કેનારની સ્થાના કયલાભા ંઆલી છે ? 
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84. GOG દ્વાયા ઉમગભા ંરલેાતી ભ ૂગંરૂ તકનીક શુ ંછે ? 

 

85. ગાભડાઓભા ંાણી યુલઠાને ભાલા અને ભવનટય કયલા ભાટે બાયત વયકાય દ્વાયા કઈ પ્રકાયની 
આધવુનક ટેકનરજી આધાકયત વવસ્ટભ મકૂલાભા ંઆલી છે ? 

 

86. ભાચષ 2022થી ળરૂ થમેરા સજુરાભ સપુરાભ જ અક્ષબમાનના ાચંભા તફક્કા દયવભમાન ગજુયાત 
વયકાય દ્વાયા કેટરા રાખ નકયીઓનુ ંવજૉન કયલાભા ંઆવ્યુ ં? 

 

87. ર્જભનગય કઈ નદીના કકનાયે આલેર છે ? 

 

88. ળશયેી વલસ્તાયભા ંભતી વગલડ ગ્રામ્પમ કિાએ ભે તે શતેથુી કયુ ંવભળન કામષયત છે ? 

 

89. ગ્રાભ ચંામતની કાયફાયી વવભવતના વભ્મ કણ ફની ળકે છે ? 

 

90. સ્લાવભત્સલ (SVAMITVA) મજના ક્ાયે ળરૂ કયલાભા ંઆલી શતી ? 

 

91. ગજુયાતભા ંતીથષગાભ ાલનગાભ શઠે તીથષ ગાભને કેટરા રૂવમાની ગ્રાન્ટ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

92. ઈ-ગ્રાભ સ્લયાજ એ શુ ંછે ? 

 

93. મયુમગુાલ ફદંય કમા યાજ્મભા ંઆલેલુ ંછે ? 

 

94. નેળનર શાઈ-સ્ીડ યેર કોયેળન ક્ષરવભટેડ (NHSRCL)ની સ્થાના કમા લષભા ંકયલાભા ંઆલી શતી 
? 

 

95. વીભાદળષન પ્રજેક્ટનુ ંઉદ્ઘાટન ગજુયાતભા ંકમા સ્થે થયુ ંશત ુ ં? 

 

96. બાયત વયકાયની કઈ શરે શઠે લદેં બાયત એક્વપે્રવની કડઝાઈન અને ઉત્સાદન ચેન્નઈના 
ેયામ્પબયુ ખાતે ઈન્ન્ટગ્રર કચ પેક્ટયી (આઈવીએપ) દ્વાયા કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં? 

 

97. ભશાત્સભા ગાધંીના જીલન અને ઉદેળ ય ફનેર વોથી ભટંુ અને એકભાત્ર મ્પયકુ્ષઝમભ કયુ ંછે ? 

 

98. વ્મસ્ક્તગત સખુાકાયીને ર્જલલાના અથલા લધાયલાના ધ્મેમ વાથે વકંામેરી મવુાપયી અને આનદં 
અથલા વ્મલવામ ભાટે મવુાપયી કયતી લખતે ળાયીકયક, ભાનવવક, આધ્માજત્સભક અથલા માષલયણીમ 
સુદંયતાની ળધન વભાલેળ થામ છે.' તેન ુનાભ ક્ુ ંછે ? 

 

99. બાયતન વોથી રાફં યડ ક્ષબ્રજ કમ છે ? 
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100. ભશાત્સભા ભકંદયના તભાભ વેવભનાય શરની કુર ફેઠક િભતા કેટરી છે? 

 

101. FASTagનુ ંવભગ્ર વચંારન કણ કયે છે ? 

 

102. નીચેનાભાથંી કમ મખુ્મ કકયડય ભાગષ અને ભકાન વલબાગ અંતગષત આલત નથી? 

 

103. અભદાલાદ-લડદયા એક્વપે્રવ લે ક્ાયે ળરૂ કયલાભા ંઆવ્મ ? 

 

104. બાયતના ચાય ભશાનગય લચ્ચેન વભમ અને અંતય ઘટાડલા ભાટે કમ પ્રજેક્ટ યજૂ કયલાભા ં
આવ્મ છે ? 

 

105. કદવ્માગં રગ્ન વશામ મજના શઠે કદવ્માગં જ્માયે કદવ્માગં વ્મસ્ક્ત વાથે રગ્ન કયે છે ત્સમાયે કેટરી 
વશામ ભલા ાત્ર છે ? 

 

106. કઈ વવભવત/કવભળને ઉચ્ચ વળિણભા ંવદંગી આધાકયત કે્રકડટ વવસ્ટભની બરાભણ કયી શતી ? 

 

107. કઈ મજના થકી ફાકીના ંભાતાવતાના ખાતાભા ંૈવા જભા કયાલલા ય લધાયે વ્માજ દય ભે 
છે ? 

 

108. ગબંીય ગનુાઓભા ંવડંલામેરા ંફાકને કના આદેળ શઠે પ્રેવ ઓપ વેફ્ટીભા ંયાખલાભા ંઆલ ેછે 
? 

 

109. નકયીના વદંબષભા ંOJASનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

110. આકદલાવી વળિા ઋણ મજનાન રાબ રેલા ભાટે ળશયેી વલસ્તાયના કુટંુફની લાવિકઆલક ભમાષદા 
કેટરી શલી જઈએ ? 

 

111. MYSY મજના અંતગષત વયકાયભાન્મ વસં્થાના કડપ્રભા સ્લવનબષય અભ્માવક્રભ ભાટે લધભુા ંલધ ુ
કેટરી ટયળુન વશામ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

112. ડક્ટય ી.જી. વરકંી ડક્ટય અને લકીર રન વશામ તથા સ્ટાઇેન્ડ મજનાન રાબ રેલા ભાટે 
અનસુકૂ્ષચત ર્જવતના ગ્રાભ વલસ્તાયભા ંયશતેા ંકુટંુફ ભાટે કેટરી લાવિક આલકભમાષદા સવુનવિત કયલાભા ં
આલી છે ? 

 

113. ઇન્સ્ુભેન્ટર આવવસ્ટન્ટ પય ભેકડકર, ઇજનેયી, કડપ્રભા સ્ટુડન્ટ મજનાન રાબ કમા વલદ્યાથીઓ 
રઈ ળકે છે ? 
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114. અસ્લચ્છ વ્મલવામભા ંયકામેરા લારીના ંફાકના વળિણ ભાટે કઈ વયકાયી મજના કામષયત છે ? 

 

115. ભેકડકર, એલ્ન્જવનમકયિંગ, એગ્રીકલ્ચય, લેટયનયી, ક્ષરટેસ્ક્નકર, ર, એભફીએ, ફામવામન્વ લગેયે 
અભ્માવક્રભભા ંઅભ્માવ કયતા અનસુકુ્ષચત ર્જવતના વલદ્યાથીઓને ભોંઘા ંસુ્તક ખયીદલા ંન ડ ેતે ભાટે 
વયકાયશ્રીની કઇ મજના કામષયત છે ? 

 

116. કમા ટષર ય યભતલીય-ખેરાડી તેભની વવદ્ધદ્ધઓ અરડ કયી ળકે છે જેનાથી તેઓને વયકાયી 
મજનાઓન રાબ ભી ળકે ? 

 

117. કશયરા જૂથ ાણી યુલઠા મજના ક્ા જજલ્રાભા ંકામષયત છે ? 

 

118. મખુ્મભતં્રી એપે્રન્ટીવ મજના અંતગષત એપે્રન્ટીવ વલદ્યાથીઓને પ્રવતભાવ અભ્માવની વાથે કેટરા 
રૂવમાનુ ંસ્ટાઈેન્ડ ભે છે ? 

 

119. ખેર ઈન્ન્ડમા- 2022 અંતગષત 10 ભી. એયયાઈપર ઈલેન્ટભા ંસલુણષ ચરંક વલજેતા ભકશરા ખેરાડીનુ ં
નાભ આ. 
 

120. નાયી અદારતભા ંન્મામ ભેલલા ભાટેની આલકભમાષદા કેટરી છે ? 

 

121. પ્રધાનભતં્રી ભાતલૃદંના મજનાની વશામ ભેલલા ભાટે કેટરા કદલવ લેૂ આંગણલાડી કેન્રભા ં
નોંધણી કયાલલી ડ ેછે ? 

 

122. કઈ મજનાભા ંખાનગી દલાખાનાભા ંકયાલલાભા ંઆલતી પ્રસવૂત વલનામલૂ્મે શમ છે ? 

 

123. ગયીફ અને નફા લગષના વભ્મની વાભાજજક સ્સ્થવતભા ંસધુાય રાલલા તેભજ આવથિક વળસ્ક્તકયણ 
અથે યાજ્મ વયકાયે કમા વભળનની ળરૂઆત કયેર છે ? 

 

124. ભાતા તેભજ નલર્જત ફાકને શસ્સ્ટરથી તેભના ઘયે શોંચાડલા ભાટે ગજુયાત વયકાય દ્વાયા 
ચાલ ુકયલાભા ંઆલેર એમ્પબ્યરુન્વ વેલા કમા નાભે ઓખામ છે ? 

 

125. જમવતવઘંની સ્થાના કણે કયી શતી ? 


