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1. ોતાની આગલી સઝૂ અને વાશવથી ગણુલત્તાયકુ્ત ાક રેનાય યાજ્મના ખેડતૂો ભાટે વયકાયે કૃષ ક્ષેતે્ર કમો એલોડડ 
નક્કી કમો છે ? 

 

2. યાજ્મ વયકાય દ્વાયા ઊબા ાકને જગંરી શઓુ દ્વાયા થતા નકુવાન વાભે યક્ષણ આલા કઈ મોજના અભરભા ં
મકૂલાભા ંઆલી છે ? 

 

3. ખેડુતો, ફજાયની સ્થથષત અને લતડભાન બાલો ભાટે લધ ુવાયી વેલા યૂી ાડલા ભાટે કોમ્પ્યટુય નેટલકડ કામડયત કયલા 
ભાટેનો યાષ્ટ્રીમ પ્રોજેક્ટ કમો છે ? 

 

4. ભત્સથમોદ્યોગ વશામભા ંઅાતી કઈ વશામ રાઈપ વેષલિંગ પ્રકાયની છે? 

 

5. શઓુને વાયો તથા ગણુલત્તાયકુ્ત ચાયો ભી યશ ેતે ભાટે ખેતયભા ંચાયાાકનુ ંલાલેતય કયલા તથા તેનુ ંષનદળડન કયી 
ઘાવચાયાનુ ંઉત્સાદન લધાયલા યાજ્મ વયકાય દ્વાયા કમા ંગરા ંરેલાભા ંઆલે છે ? 

 

6. યાષ્ટ્રીમ ગોકુર ષભળન શઠે લડ ૨૦૧૭-૧૮થી દેળી ઓરાદના ંશઓુનુ ંશુારન કયતા શુારકોને કમા 
એલોડડથી વન્ભાષનત કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

7. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા તાજેતયભા ંકઈ યષુનલષવિટીની ગ્રાભીણક્ષેત્રના ઇનોલેળન ભાટે થથાના કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

8. ઓર ઇન્ન્ડમા ઇન્સન્થટટયટૂ ઓપ ભેડડકર વામસ્ન્વવ (એઈમ્પવ)ની થથાના ભાટે ગજુયાતના કમા ળશયેની વદંગી 
કયલાભા ંઆલી છે? 

 

9. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા થથામેરી પ્રાથષભક અને ભાધ્મષભક ળાાઓભા ંગણુાત્સભક ષળક્ષણના ઊધ્લીકયણ ભાટેની યાજ્મ 
કક્ષાની કઈ વથંથા મખુ્મ છે ? 

 

10. એજ્યકેુળન રોન ય વ્માજ વફષવડી મોજનાનો રાબ ભેલલા ભાટે કઈ ફેંક નોંધામેર છે ? 

 

11. કઈ યાજ્મ વયકાયે ડડજજટર વેલા વેત ુકામડક્રભ ળરૂ કમો છે ? 

 

12. ભાધ્મષભક ષળક્ષણની ગણુલત્તા સધુાયલા ભાટે આડદલાવી ષલથતાયભા ંકેટરી ભોડરે થકરૂો થથાલાભા ંઆલેર છે ? 

 

13. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ળાા અને કોરેજના ષલદ્યાથીઓને યોડ રાન્વોટેળન ભાટે કેટરા ટકા છૂટછાટ આલાભા ંઆલે 
છે ? 

 

14. જ્મોષત ગ્રાભોદ્યોગ મોજનાના અયજદાય ભાટે લમભમાડદા કેટરી છે ? 

 

15. ઉત્તય ગજુયાતભા ંક્ા ંષલળા વોરય ાકડ થથાીને ગજુયાત વયકાયે નલો અભબગભ અનાવ્મો છે ? 
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16. કમા ભફનયંયાગત ઊજાડ સ્રોતના લયાળભા ંગજુયાતને 'ષલકાવળીર યાજ્મ' એલોડડ ભળ્મો છે ? 

 

17. વોરાય રૂપટો પ્રોગ્રાભ યેન્ટ એ રૂપ ગજુયાતના ંકમા ળશયેના ષભરકત ભાભરકોને તેભની રૂપટો/ટેયેવ બાડ ેઆીને 
વશબાગી થલાની તક યૂી ાડ ેછે ? 

 

18. પ્રધાનભતં્રી વશજ ભફજરી શય ઘય મોજનાની જાશયેાત કમા લે કયલાભા ંઆલી શતી ? 

 

19. બાયત વયકાયની SATAT થકીભ કઈ ઊજાડ ભાટે ફનાલલાભા ંઆલી છે ? 

 

20. PFMS કમા ષલબાગ દ્વાયા રાગ ુકયલાભા ંઆલી છે ? 

 

21. SGSTનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

22. પ્રધાનભતં્રી જન ધન મોજનાની જાશયેાત ક્ાયે કયલાભા ંઆલી શતી ? 

 

23. શ્રી લાજેમી ફેંકેફર મોજનાનો શતે ુળો છે ? 

 

24. ગજુયાતના નાણા ંષલબાગનુ ંએક ષભળન નીચેનાભાથંી કયુ ંછે ? 

 

25. પ્રધાનભતં્રી સયુક્ષા લીભા મોજના ફેંક ખાતા ધયાલનાય કમા લમજૂથના રોકો ભાટે ઉરબ્ધ છે ? 

 

26. થટેટ ફૂડ વેપટી ઇન્ડકે્ષ 2021-22 અનવુાય, ખાદ્ય સયુક્ષાની દૃન્ષ્ટ્ટએ દેળનુ ંશે્રષ્ટ્ઠ યાજ્મ કયુ ંછે ? 

 

27. ગજુયાત યાજ્મના ળશયેી ષલથતાયભા ંઆલાવીમ આયભક્ષતતા અંતગડત અગ્રતા ધયાલતા કુટંુફોની ઓખાણ ભાટેના ં
ધોયણો કમા છે ? 

 

28. ICDSનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

29. એષપ્રર 2022 દયષભમાન ગજુયાત માત્રાધાભ ષલકાવ ફોડડની ભોફાઈર એ કોના દ્વાયા ળરૂ કયલાભા ંઆલી શતી ? 

 

30. કઈ બાયતીમ અકાદભી નતૃ્સમ, નાટક અને વગંીતને પ્રોત્સવાશન આી યશી છે ? 

 

31. જભીન અંતગડત RDFLનુ ંરંુૂ નાભ જણાલો. 
 

32. કોટલાભમાઓ અને લાવંપોડડમાઓને યાશતદયે લાવં આલાની મોજનાનો રાબ કઈ કચેયીભાથંી ભેલી ળકાળે ? 

 

33. લન ભશોત્સવલ દયમ્પમાન યો ષલતયણ મોજના અંતગડત યજજથટય વથંથાઓ, ળાાઓ અને ગ્રાભચંામતોએ યોા 
ભેલલા ભાટે કોને અયજી કયલી ડ ેછે ? 
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34. ખાનગી ભાભરકીની જભીનભા ંવકૃ્ષ લાલેતય (પાભડ પોયેથરી) મોજનાનો રાબ રેલા ભાટે ષનમત નમનૂાભા ંઅયજી કમાયે 
કયલી ડ ેછે ? 

 

35. દય લે 18 ભોટા ામે ઔદ્યોભગક એકભો અને 5 નાના ામાના ઔદ્યોભગક એકભોને પ્રદૂણષનલાયણના રક્ષમાકંો 
ણૂડ કયલા અને માડલયણીમ સધુાયણા ભાટે નોંધાત્ર અને સવુગંત ગરા ંરેલા ભાટે કમો એલોડડ આલાભા ંઆલે છે 
? 
 

36. આડદલાવીઓ દ્વાયા વકૃ્ષ ખેતી મોજનાનો રાબ કોણ રઈ ળકે છે ? 

 

37. ફામોગેવ/વોરય કકૂય ષલતયણ મોજના શઠે કેટરા ટકા વફવીડીના ધોયણે વ્મસ્ક્તગત રાબાથીને ફામોગવે તેભજ 
વોરય કકૂયની પલણી કયી આલાભા ંઆલે છે ? 

 

38. લન ષલબાગના વાભાજજક લનીકયણ કામડક્રભ અંતગડત યથતા, નશયેકાઠંા અને યેલ્લેની ફનેં ફાજુની ટ્ટીઓભા ં
વકૃ્ષલાલેતય મોજના વને 2010-2011થી કમા નાભે ઓખામ છે ? 

 

39. માડલયણ લાલેતય મોજનાભા ંલાલેતયની ળરૂઆતથી જ યક્ષણની વંણૂડ જલાફદાયી કોની યશ ેછે ? 

 

40. લન ષલબાગના વાભાજજક લનીકયણ કામડક્રભ અંતગડત લનકુટીય મોજનાનો રાબ કોણ રઈ ળકે ? 

 

41. ળસ્ક્ત લન'ની થથાના ક્ાયે કયલાભા ંઆલી શતી ? 

 

42. ડડજજટર ગજુયાત લેફવાઇટનો ઉમોગ કયીને કયુ ંપ્રભાણત્ર ભેલી ળકામ છે ? 

 

43. આણો તાલકુો લાઇબ્રન્ટ તાલકુો મોજના કોના નેતતૃ્સલ શઠે ળરૂ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

44. બાયત ગૌયલ રેન કમા ડદલવથી ળરૂ કયલાભા ંઆલેર છે ? 

 

45. ઊજાડ ભતં્રારમ દ્વાયા ઊજાડ ફચત અભબમાન અંતગડત આકાળલાણી યથી યજૂ થતા કામડક્રભનુ ંનાભ શુ ંછે ? 

 

46. વી.આઈ.એવ.એપ.નુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

47. ગજુયાત યાજ્મભા ંભડશરા જેર ક્ા ંઆલેર છે ? 

 

48. બાયતભા ંવૌથી ભોટો ગુફંજ કમા યાજ્મભા ંઆલેરો છે ? 

 

49. પ્રધાનભતં્રી 'જન આયોગ્મ મોજના' ના રાબાથીઓ ભાટે ટોર ફ્રી નફંય કમો છે ? 

 

50. વયકાયી આયોગ્મ લીભા મોજનાથી કમા રાબ થામ ? 
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51. ડકળોય ળસ્ક્ત મોજના'નુ ંફીજુ ંનાભ શુ ંછે ? 

 

52. બાયત વયકાય દ્વાયા વંણૂડ થલચ્છ અને ખલુ્રાભા ંભોત્સવર્જન યડશત ગ્રાભ ચંામતો, તાલકુાઓ, જજલ્રાઓ અને 
યાજ્મોને કમો એલોડડ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

53. લાત્સવલ્મ મોજનાનો મખુ્મ શતે ુશુ ંછે ? 

 

54. ષભળન ઇન્રધનુ મોજનાનો શુ ંરાબ છે ? 

 

55. ગજુયાત ભાગડ અકથભાતભા ંમતૃ્સયનુી વખં્માભા ંઘટાડો કયલા ભાટે વયકાય દ્વાયા કઈ મોજના ળરૂ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

56. આઇ.એભ.આય. (ષળશ ુમતૃ્સય ુદય) શુ ંછે ? 

 

57. એભ.એવ.એભ.ઇ. અંતગડત નીચનેાભાથંી SIDBI દ્વાયા યૂી ાડલાભા ંઆલેરી વશામ કઈ છે? 

 

58. ભાઇક્રો અને થભોર એન્ટયપ્રાઇઝ ક્રથટય ડલેરભેન્ટ પ્રોગ્રાભનો ઉદે્દળ ળો છે? 

 

59. તારીભ વથંથાઓને વશામ (એ.ટી.આઈ.) મોજનાનો મખુ્મ પામદો ળો છે ? 

 

60. નેળનર એવવી-એવટી શફ મોજનાનો મખુ્મ પામદો ળો છે ? 

 

61. ASPIRE (અ થકીભ પોય પ્રભોળન ઓપ ઇનોલેળન, રૂયર ઈન્ડથરીઝ એન્ડ એન્ટયપ્રેન્મોયળી) થકીભનો ઉદે્દળ ળો છે? 

 

62. GeM થટાટડ-અ યન લે થટાટડ-અ્વ ભાટે કમા શતેવુય ળરૂ કયલાભા ંઆવ્મો શતો? 

 

63. બાયત વયકાય દ્વાયા ળરૂ કયલાભા ંઆલેરી ી.એભ. એવ. લામ. એભ. મોજનાભા ં60 લડની ઉંભય છી રાબાથીને 
ઓછાભા ંઓછ ંકેટરા રૂષમાનુ ંેન્ળન આલાભા ંઆલે છે ? 

 

64. બાયત વયકાયની PMAY-G મોજના શઠે, શાડી ષલથતાય ભાટે રાબાથીને કેટરી યકભ ચકૂલલાભા ંઆલે છે ? 

 

65. ગજુયાત યાજ્મભા ંકેટરી વયકાયી ભડશરા ઔધોભગક તારીભ વથંથાઓ કામડયત છે ? 

 

66. ગજુયાત વયકાયની શ્રભષનકેતન મોજના અંતગડત ક્ા ષલબાગ દ્વાયા શ્રભ ષનકેતન શોથટેરનુ ંષનભાડણ કયલાભા આલળે 
? 
 

67. શ્રભમોગી ભાટે આમોજજત વાથંકૃષતક કામડક્રભ દયષભમાન પયજજમાતણે શુ ંદળાડલલાનુ ંશોમ છે ? 

 

68. બાયત વયકાય દ્વાયા જન ષળક્ષણ વથંથાન ેMHRDભાથંી MSDEભા ંક્ાયે તફદીર કયલાભા ંઆલી ? 

 

69. બાયત વયકાયના ંશ્રભ અને યોજગાય ભતં્રારમ શઠે કામડયત PMRPY મોજનાનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે? 
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70. જમ્પમ ુઅને કાશ્ભીય ઓડપષળમર રેંગ્લેજ ભફર વવંદભા ંકમા લડભા ંવાય કયલાભા ંઆવ્યુ ંશત ુ ં? 

 

71. યાજ્મ વયકાયના વ્મલવામના લધ ુઅનકુૂ વ્મલશાય ભાટેના ષનમભો કોણ ફનાલે છે ? 

 

72. જો યાષ્ટ્રષત દ યથી યાજીનામુ ંઆલા ભાગંતા શોમ તો તેણે કોને રખવુ ંજોઈએ ? 

 

73. બાયતના મખુ્મ ચ ૂટંણી કષભળનયની ષનભણકૂ કોણ કયે છે ? 

 

74. બાયતભા ંકામદાનુ ંળાવન એટરે શુ ં? 

 

75. કમા ષલથતાયને ષવટી વલે આલાભા ંઆલ ેછે ? 

 

76. નીચેનાભાથંી કમો ટેક્વ વેન્રર ગલભેન્ટ દ્વાયા રેલાભા ંઆલતો નથી ? 

 

77. નીચેનાભાથંી કઈ વેલાને GST ભફર શઠે મસુ્ક્ત આલાભા ંઆલી છે ? 

 

78. GST ભફર શઠે નીચેનાભાથંી કઇ લથતનેુ મસુ્ક્ત આલાભા ંઆલી છે ? 

 

79. અટર ભજુર મોજના કોણે ળરૂ કયી ? 

 

80. નદી 'આંતય ભરિંક મોજના' શઠે કઈ કેનાર દ્વાયા ગજુયાતની ઘણી નદીઓ યૂના ંાણીથી બયલાભા ંઆલનાય છે ? 

 

81. પ્રધાનભતં્રી આલાવ મોજનાનો રાબ ભેલલા ભાટે નીચેનાભાથંી ળાની જરૂડયમાત છે ? 

 

82. કઈ મોજના ચંામત વચંાભરત ભગૂબડજ વ્મલથથાનને પ્રોત્સવાશન આે છે ? 

 

83. જર જીલન ષભળન દ્વાયા કેટરા ઘયોભા ંીલાનુ ંશદુ્ધ ાણી શોંચાડલાભા ંઆલે છે ? 

 

84. ગગંાને થલચ્છ કયલાના ઉદે્દળ ભાટે ગગંા નદીના ડકનાયે સ્થથત અફડન રોકર ફોડીઝ (ULB) વાથે વયકાય દ્વાયા ળરૂ 
કયામેર કામડક્રભનુ ંનાભ જણાલો. 
 

85. કોના ષનદેળન શઠે ાણી યુલઠા, ષવિંચાઈ અને લીજીનો લધ ુરાબ આલા ભાટે વયદાય વયોલય ડભેની ઊંચાઈને 
163 ભીટય સધુી લધાયલાનુ ંનક્કી કયેર છે ? 

 

86. ગજુયાતભા ંનભડદા કેનાર નેટલકડની કુર રફંાઈ કેટરી છે ? 

 

87. નીચેનાભાથંી કઈ મોજના ૨૦૨૨ના અંત સધુીભા ંઆષથિક યીતે નફા લગડના રોકોને આલાવો યૂા ાડળે ? 

 

88. દીન દમા ઉાધ્મામ ગ્રાભીણ કલ્માણ મોજના કમા લડથી અભરભા ંઆલી ? 
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89. કમા અભબમાન શઠે 3.56 કયોડથી લધાયે ઉભેદલાયો ડડજજટર વાક્ષય કયલાભા ંઆવ્મા છે ? 

 

90. ગજુયાતભા ં5000ની લથતી ધયાલતી વાભાન્મ વભયવ ગ્રાભ ચંામતને ત્રીજી લાય કેટરા રૂષમાનુ ંઅનદુાન વભયવ 
ગ્રાભ ચંામત મોજના શઠે આલાભા ંઆલે છે ? 

 

91. ગજુયાતભા ં5000થી 25,000ની લથતી ધયાલતી ભડશરા વભયવ ગ્રાભ ચંામતને ત્રીજી લાય કેટરા રૂષમાનુ ં
અનદુાન વભયવ ગ્રાભ ચંામત મોજના શઠે આલાભા ંઆલે છે ? 

 

92. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ળરૂ કયલાભા ંઆલેરી લતનપે્રભ મોજનાનો મખુ્મ ઉદે્દળ ળો છે? 

 

93. CEZ નુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે? 

 

94. આ ૈકી કમો શતે ુષવદ્ધ કયલા થલદેળ દળડન મોજનાને પ્રલાવનક્ષતે્રનો મખુ્મ આધાયથતબં ગણલાભા આલે છે ? 

 

95. ગ્રાઉન્ડ થટાપની વશામ ષલના વય ઉતયાણ ભાટે બાયત દ્વાયા 2022ભા ંળરૂ કયામેર બાયતીમ ઉગ્રશ આધાડયત વદૃ્ધદ્ધ 
વેલાનુ ંનાભ શુ ંછે ? 

 

96. ભગયનાય ખાતે યો-લે યાઈડ ભાટે ડટડકટ બકૂ કયલા ભાટેની વાઈટ કઇ છે ? 

 

97. IRCTCએ જ્મોષતભરિંગ દળડનના માષત્રકો ભાટે કઈ રેન ળરૂ કયી શતી ? 

 

98. ગજુયાત યાજ્મના લતડભાન લાશનવ્મલશાય ભતં્રી કોણ છે ? 

 

99. બાલનગય જજલ્રાનુ ંઅરગં ળેના ભાટે પ્રખ્માત છે ? 

 

100. અભદાલાદ ભેરો યેર પ્રોજેક્ટનો પ્રથભ તફક્કો કેટરી રફંાઈને આલયી રે છે ? 

 

101. બાયત વયકાય પ્રધાનભતં્રી આલાવ મોજના (અફડન )ના કમા ઘટક શઠે આષથિક છાત લગડને ભકાનદીઠ રૂ. 1.5 
રાખની વશામ યૂી ાડ ેછે ? 

 

102. વેન્રર યષુનલષવિટી ઓપ ગજુયાતની થથાના ક્ાયે થઈ ? 

 

103. PM-DevINEનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

104. વેન્રર ષલથટા ડયડલેરભેન્ટ પ્રોજેક્ટ ક્ાયે ણૂડ થળે ? 

 

105. ફીવીકે -12 મોજના શઠે તફીફી, ડડ્રોભા અને એન્સન્જષનમડયિંગના ષલદ્યાથીઓના અભ્માવ ઉકયણો ખયીદલા 
અંગેની વશામ ભેલલા ભાટેની આલકની ભમાડદા ળી છે ? 
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106. વયકાયના કમા ષલબાગ દ્વાયા પ્રધાનભતં્રી ભાતતૃ્સલ લદંના મોજના રાગ ુકયલાભા ંઆલી છે ? 

 

107. કાનનૂી વભથમાઓનો વાભનો કયી યશરેા ં18થી 21 લડની લમના છોકયાઓ અને છોકયીઓને ક્ા ંયાખલાભા ંઆલે 
છે ? 

 

108. ફેક ટુ થકરૂ એ કઈ મોજના વાથે વફંષંધત છે ? 

 

109. તાષનમા વચદેલ કોણ છે ? 

 

110. અનસુભૂચત જનજાષતના દૂયના અંતડયમા પ્રદેળભા ંલવતા ષલદ્યાથીઓને ઉચ્ચ ષળક્ષણ ભે અને વયકાયી અને 
ખાનગી નોકયી ભી યશ ેતે ભાટે વયકાયશ્રીની કઇ મોજના કામડયત છે? 

 

111. ચીપ ષભષનથટય થકોરયળી થકીભનો રાબ રલેા ભાટે ડડ્રોભાભા ંઅભ્માવ કયતા ષલદ્યાથીઓને ધોયણ 10ભા ંકેટરા 
ટકા આલેર શોલા જોઈએ ? 

 

112. ચીપ ષભષનથટય થકોરયળી થકીભની યૂી જાણકાયી ભાટે કઈ લેફવાઇટ ય ભાડશતી મકૂલાભા ંઆલેર છે ? 

 

113. અનસુભૂચત જાષતના કુટંુફો વમશૂરગ્નભા ંજોડામ તે શતેથુી વયકાયશ્રીની કઈ મોજના અભરભા ંછે ? 

 

114. શ્રી લાજાઇ ફેન્કેફર મોજના શઠે વેલા ક્ષતે્ર ભાટે ભશત્તભ કેટલુ ંષધયાણ ભે છે ? 

 

115. ભેડડકર અને એન્સન્જષનમડયિંગભા ંઅભ્માવ કયતા SEBC ષલદ્યાથીઓન ેફૂડ ભફર આષવથટન્ટ મોજનાનો રાબ કોને ભે 
છે ? 

 

116. બગલાન બદુ્ધ યાજ્મ ષળષ્ટ્મવષૃત્ત કન્મા મોજનાનુ ંઅભરીકયણ કયતી કચેયી કઈ છે ? 

 

117. થલષનબડય વથંથાઓભા ંઅભ્માવ કયતા અનસુભૂચત જાષતના ષલદ્યાથીઓને પ્રલેળ લખતે ષળક્ષણ પી બમાડ ષવલામ 
વશરેાઇથી પ્રલેળ ભી ળકે, તેલા ઉભદા ઉદે્દળથી ળરૂ કયલાભા ંઆલેર વયકાયશ્રીની મોજના કઇ છે ? 

 

118. શામય એજ્યકેુળન થકીભનો રાબ રેલા ભાટે ષલદ્યાથીઓએ ક્ાયે યજજથરેળન કયાલલાનુ ંશોમ છે? 

 

119. અનસુભૂચત જાષતના ષલદ્યાથીઓને કૌળલ્મલધડક તારીભ દ્વાયા યોજગાયી આી આષથિક યીતે ગબય ફનાલી તેભના 
કાયડકદીષનભાડણના ઉભદા ઉદે્દળ વાથે વયકાયશ્રીની કઇ મોજના કામડયત છે ? 

 

120. 11થી 14 લડની ળાાએ ન જનાય ડકળોયીઓ ભાટે ગજુયાત યાજ્મભા ંકઈ મોજના કામડયત છે ? 

 

121. વભાજભા ંદીકયીઓના ભશત્સત્સલને પ્રોત્સવાશન આલા ભાટે યાજ્મ વયકાયે કઈ મોજનાનો અભર કયેર છે ? 
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122. ફામવેગ દ્વાયા 3થી 6 લડના ફાકો ભાટે કમા ળૈક્ષભણક કામડક્રભની ળરૂઆત કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

123. અન.ુજનજાષત ભડશરાને ફકયા એકભની થથાના અથે ઓનરાઈન અયજી ક્ા ંકયલાની શોમ છે ? 

 

124. દીકયીઓના ઉચ્ચ અભ્માવ અને ઉજ્જલ બષલષ્ટ્મ ભાટે નાના ામે ભાષવક ફચત કયલા કઈ મોજના અભરી 
ફનાલાઇ છે ? 

 

125. ષલષલધરક્ષી ભડશરા કલ્માણ કેન્રો ક્ાયથી કામડયત છે ? 


