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1. ભાઈક્રો-ઇરયગેળન વફંધંધત વસં્થા કઈ છે ? 

 

2. કૃધ અથથવ્મલસ્થાને ભજબતૂ ફનાલલા અને ખેડતૂોને નાના ંગોડાઉન ફનાલલા ભાટે વયકાયશ્રીએ કઈ મોજના 
અભરભા ંમકૂી છે ? 

 

3. ખેતીની જભીનભા ંજજપ્વભ અથલા એભોધનમભ વલ્પેટનો ઉમોગ ળા ભાટે કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

4. આધિના ંલોભા ંલીભા કલચ રૂ ં ાડીને અને કોઈણ સચૂચત ાક ધનષ્પ જલાની સ્સ્થધતભા ંખેડતૂોને નાણાકીમ 
વશામ યૂી ાડલા ભાટે કઈ મોજના છે ? 

 

5. બાયતભા ંપ્રોરપરેક્ટટક યવીકયણ કામથક્રભોના અભરીકયણ દ્વાયા શ  આયોગ્મ ક્ષેત્રને સ ધાયલા ભાટે કઈ મોજના છે ? 

 

6. કોના ભત મ જફ ભધભાખી ઉછેય ભાત્ર ભધભાથંી જ આલક ભેલત  ંનથી, યંત   ભધભાખીન  ંભીણ ણ આલકનો ખફૂ 
ભોટો સ્રોત છે ? 

 

7. બાયતના ધળક્ષણ ભતં્રારમના લતથભાન ભતં્રી કોણ છે ? 

 

8. રડજજટર ગ જયાત સ્કોરયધળ શઠે કઈ મોજનાભા ંભેરડકર, એન્જજધનમરયિંગના કોવથના SEBCના ધલદ્યાથીઓ બોજન 
ચફર વશામ ભેલલા ભાટે અયજી કયી ળકે છે ? 

 

9. 2022 સ ધીભા ંકેટરા ધલદ્યાથીઓને શે્રમવ મોજના શઠે આલયી રેલાની અેક્ષા છે ? 

 

10. તાજેતયભા ંલડાપ્રધાન શ્રી નયેજરબાઈ ભોદી દ્વાયા કેજરીમ ય ધનલધવિટીના નલા કેમ્વનો ધળરાજમાવ કમા ળશયેની 
નજીક કયલાભા ંઆવ્મો શતો ? 

 

11. ગ જયાત વયકાયના વાભાજજક જમામ અને અધધકાયીતા ધલબાગ દ્વાયા અન સચૂચત જાધતના તેજસ્લી કાયરકદી ધયાલતા 
ધલદ્યાથીઓને ધલદેળભા ંઉચ્ચ અભ્માવ ભાટે કેટરી યકભની રોન આલાભા ંઆલે છે ? 

 

12. ગ જયાતના ંપ્રથભ ભરશરા ક રધતન  ંનાભ જણાલો. 
 

13. વભગ્ર બાયતભા ંપ્રથભલાય પયજજમાત કજમા કેલણી દાખર કયનાય યાજ્મ કય  ંશત   ં? 

 

14. ગ જયાત વયકાય દ્વાયા શાથ ધયામેરી ગ્રીન ભોચફરીટી ઇનોલેળન ચરેેજજનો શતે   ળો છે ? 

 

15. ક સ ભ સ્કીભ ૨૦૨૨નો પ્રાથધભક ઉદે્દળ ળો છે? 

 

16. સ્રભ ઇરેક્ટિરપકેળન સ્કીભ શઠે કમા ધલસ્તાયને રાબ ભેલલા ાત્ર છે ? 

 

17. દેળભા ંાઇરાઇજવ દ્વાયા PNG કનેક્ટટધલટી પ્રદાન કયલાભા ંગ જયાત કમા સ્થાને છે ? 
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18. EEZન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે ? 

 

19. યાષ્િીમ ઊજાથ વયંક્ષણ રદલવ કમાયે ઉજલલાભા ંઆલે છે ? 

 

20. વીજીએવટી એટટ શઠે લસરૂલાભા ંઆલતા લેયાના દયને કોણ સચૂચત કયે છે ? 

 

21. પ્રધાનભતં્રી સ યક્ષા લીભા મોજના કમા લમથૂથના રોકો ભાટે ઉરધ ધ છે ? 

 

22. જ્મોધત ગ્રાભોદ્યોગ ધલકાવ મોજનાભા ંપ્રોજેટટની ટોચભમાથદા કેટરી છે ? 

 

23. પ્રધાનભતં્રી સ યક્ષા લીભા મોજનાભા ંએક આંખ, શાથ કે ગ ગ ભાલલા જેલી આંધળક ધલકરાગંતાના રકસ્વાભા ં
લાયવદાય/નોધભનીને કેટરી યકભ ભલાાત્ર છે ? 

 

24. અટર ેજળન મોજના અંતગથત રાબાથી 24 ભાવ સ ધી પ્રીધભમભના બયી ળકે તો શ  ંથામ છે ? 

 

25. GRCCન  ંરૂ ં નાભ શ  ંછે ? 

 

26. વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરની કઈ જજભજમતંી ય બાયતના લડાપ્રધાનશ્રી નયેજરબાઈ ભોદી દ્વાયા 'સ્ટેચ્ય  ઓપ 
ય ધનટી'ન  ંધલધધલત ઉદ્ઘાટન કયાય  ંશત   ં? 

 

27. ગ જયાત વયકાય દ્વાયા નોલેર કોયોના લામયવ (COVID-19)ના વકં્રભણને ધનમતં્રણભા ંરાલલાના બાગરૂ ેએધપ્રર-

2020 દયધભમાન NFSA તથા Non-NFSA APL-1 કાડથધાયકોને ધલનામલૂ્મે ળેન  ંધલતયણ કયલાભા ંઆવ્ય  ંશત   ં? 

 

28. નેળનર ગેરેયી ઓપ ભોડનથ આટથ (NGMA)ની સ્થાના ક્યાયે કયલાભા ંઆલી શતી ? 

 

29. બાયતીમ ળાસ્ત્રીમ નતૃ્મોનો લાધિક ઉત્વલ (ભોઢેયા નતૃ્મ ઉત્વલ) ગ જયાતભા ંદય લે ક્યા ભરશનાભા ંમોજલાભા ંઆલે 
છે ? 

 

30. ભે-2014ની સ્સ્થધતએ ભાત્ર 11 યાજ્મો/કેજરળાધવત પ્રદેળોભા ંNFSA-2013ન  ંઅભરીકયણ થત  ંશત  ,ં જે ભ-ે2018ની 
સ્સ્થધતએ લધીને કેટલ  ંથય  ંછે ? 

 

31. ' ધનત લન'ન  ંઉદ્ઘાટન કોના દ્વાયા કયલાભા ંઆવ્ય  ંશત   ં? 

 

32. લન ભશોત્વલ દયમ્માન યો ધલતયણ મોજના અંતગથત વીભાતં ખેડતૂ અંગેન  ંપ્રભાણત્ર યથૂ કમેથી યોા દીઠ કેટરા 
ૈવા રેખ ેભશિભ 200 યોાઓ લેચાણ કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

33. ખાનગી ભાચરકીની જભીનભા ંવકૃ્ષલાલેતય(પાભથ પોયેસ્િી) મોજનાનો રાબ રલેા ભાટે ધનમત નમનૂા વાથે કમા ઉતાયા 
આલા ડ ેછે ? 
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34. આરદલાવીઓ દ્વાયા વકૃ્ષ ખેતી મોજના અંતગથત પ્રધત શટેટયે કેટરા યોા લાલલાના થામ છે ? 

 

35. બાયતન  ંવૌથી ભોટ ં ભેંગ્રોલ જગંર કય  ંછે ? 

 

36. લન ધલબાગના વાભાજજક લનીકયણ કામથક્રભ અંતગથત ગ્રાભ લન ઉછેય મોજનાભા ંલન ધલબાગ ાચં લથની જાલણી 
કમાથ ફાદ યક્ષણ અથે યત કોને વોં ેછે ? 

 

37. બસ્ટત લનન  ંઉદ્ઘાટન ક્યાયે કયલાભા ંઆવ્ય  ંશત   ં? 

 

38. કમા લજમ પ્રાણીની વખં્મા ગણતયી ભાટે ગ જયાતના લન ધલબાગ દ્વાયા નૂભ અલરોકન ધતિધત શાથ ધયલાભા ંઆલે 
છે ? 

 

39. લન ધલબાગના ખાવ અંગભતૂ મોજના અંતગથત ખાતા દ્વાયા ઉછેય મોજનાભા ંકઈ જાધતના ભથૂયો દ્વાયા લન ધલબાગની 
નવથયી ઉછેયલાભા ંઆલળે ? 

 

40. ગ જયાતભા ંભેજગ્રોલની કેટરી પ્રજાધતઓ જોલા ભે છે ? 

 

41. બાયતભા ંકેટરા જાતના વસ્તન પ્રાણીઓ નોંધામેરા છે ? 

 

42. ગ જયાત ગાથા અને મળગાથા ગ જયાતની ટેચરધલઝન શે્રણીભાથંી જનતાને કેલા પ્રકાયની ભારશતી ભી ળકે છે ? 

 

43. કરાઈભેટ ચેજજ અંગે નોંધાત્ર કાભગીયી ફદર નીચેના ૈકી કઈ કેટેગયીને  યસ્કાય આલાભા ંઆલે છે ? 

 

44. માથલયણ રદલવ -2019 થીભન  ંગીત કય  ંશત   ં? 

 

45. બાયત વયકાય દ્વાયા 2017ભા ંળૈક્ષચણક યીક્ષાભા ંાયદળથકતા જાલલાભા ંકઈ અદ્યતન ટેકનોરોજી ધયાલતી 
વસં્થાની સ્થાના કયલાભા ંઆલી ? 

 

46. શ્રી શ્માભજી કૃષ્ણ લભાથન   ંધનધન 1930ભા ંજીનીલાભા ંથય  ંશત  ,ં તેભની અંધતભ ઈચ્છા પ્રભાણે તેભના ંઅસ્સ્થ બાયત 
કમા લથભા ંરાલલાભા ંઆવ્મા ંશતા ં? 

 

47. બાયતનો વૌથી રાફંો યાષ્િીમ ધોયીભાગથ કમો છે ? 

 

48. બાયતની 2011ની લવતીગણતયી મ જફ વૌથી લધ  વાક્ષયતા દય ધયાલતો કેજરળાધવત પ્રદેળ કમો શતો ? 

 

49. કય  ંઓનરાઈન પ્રેટપોભથ યટત કેજરો અને યટતની ઉરધ ધતા ધલળે ભારશતી પ્રદાન કયે છે ? 
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50. ૨૦૨૦ દયધભમાન ડજેગ્ય  અને ચચકનગ ધનમાના ધનલાયણ અને ધનમતં્રણ ભાટે બાયત વયકાય દ્વાયા કમા પ્રકાયની 
પ્રવધૃિ શાથ ધયલાભા ંઆલી શતી? 

 

51. જનની સ યક્ષા મોજનાનો રાબ સ્ત્રીને ક્યા ંસ ધી ભી ળકે ? 

 

52. નેળનર ઓગથન એજડ ટીશ્ય  િાજવપ્રાજટ ઓગેનાઈઝેળન (NOTTO)નો શતે   ળો છે ? 

 

53. ણૂાથ (PURNA) મોજના શઠે ણૂાથ રદલવ ક્યાયે ઉજલામ છે ? 

 

54. ભરશરા ગબથ ધાયણ કયે તે 270 રદલવ અને ફાકના જજભથી 2 લથ સ ધીના 730 રદલવ, એટરે કે ક ર 1000 
રદલવના વભમગાાને શ  ંકશલેામ છે ? 

 

55. કઈ વયકાયી મોજના શઠે ફાયોગ ચચરકત્વક મોગ્મ નલજાત ધળશ ઓને જજભસ્થે તાવે છે અને જજભ વભમે 
યવીકયણ અને ોણની વરાશ વરશત નલજાત ધળશ ઓની પ્રાયંચબક વબંા યૂી ાડ ેછે ? 

 

56. ગ જયાતભા ંવયકાયી અને ખાનગી શોસ્સ્ટરોભા ંઉરધ ધ લેક્જટરેટય, ઓસ્ટવજન ફેડ અને અજમ ધનમધભત ફેડની 
ઉરધ ધતાની ચકાવણી ભાટે વયકાય દ્વાયા કય  ંોટથર ળરૂ કયલાભા ંઆવ્ય  ંછે ? 

 

57. આેર વભમગાા ભાટે દેળની ધનકાવ અને આમાતના મલૂ્મ લચ્ચેના તપાલત ભાટે કમા ળધ દનો ઉમોગ થામ છે 
? 
 

58. કે્રરડટ ગેયંટી સ્કીભ પોય ભાઇક્રો એજડ સ્ભોર એજટયપ્રાઇઝ મોજનાની મ ખ્મ રાબપ્રદ ફાફત કઈ છે ? 

 

59. નીચેનીભાથંી કઈ પ્રવધૃિઓ મ રા રોન શઠે આલયી ળકામ છે? 

 

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

 

61. કઈ મોજના શઠે ધલદ્યાથીઓ અને ય લા વ્માલવાધમકોને વશકાયી ક્ષેત્રભા ંકાભનો અન બલ ભેલલા ભાટે ઇજટનથ તયીકે 
રેલાભા ંઆલે છે ? 

 

62. વેત   બાયતભ પ્રોજેટટનો શતે   ળો છે ? 

 

63. E-SHRAM ોટથર શઠે જ્માયે રાબાથી ોટથર ય નોંધણી કયાલળે ત્માયે કેટરી યકભન  ંઅકસ્ભાત લીભા કલચ 
ભળે ? 

 

64. બાયત વયકાયની પ્રધાનભતં્રી દક્ષતા અને ક ળરતા વંન્ન રશતગ્રાશી મોજનાનો શતે   ળો છે ? 

 

65. રયશચેફરેળન ઓપ ફોજડડે રેફયય સ્કીભ -2021 મ જફ બાયત વયકાય દ્વાયા  નલથવન ભાટે કેટરા ટકા ખચથનો બાગ 
ભલાાત્ર છે ? 
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66. તાજેતયભા ંલડાપ્રધાનશ્રી નયેજરબાઈ ભોદીએ ધલધલધ વયકાયી ધલબાગોને ધભળન ભોડ અંતગથત કેટરી બયતી કયલા 
ભાટેની સચૂના આી છે ? 

 

67. ગ જયાત વયકાય શ્રભમોગી કલ્માણ ફોડથ દ્વાયા ચારતી શોભ ટાઉન મોજનાનો રાબ ધત-ત્નીના રકસ્વાભા ંકેટરી 
વ્મસ્ટતઓન ેભળે ? 

 

68. ગ જયાત વયકાયની મ ખ્મભતં્રી એપે્રધજ ટવ મોજનાભા ંક્યા પ્રકાયની વસં્થાના રાબાથીને સ્ટાઈેંડ આલાભા આલે છે ? 

 

69. યાજ્મના ય લાનોને કૌળલ્મલાન ફનાલલા ભાટે ગ જયાત વયકાય દ્વાયા 2022થી કેટરા નલા બધલષ્મરક્ષી કોવથ ળરૂ 
કયલાની જોગલાઈ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

70. યાજ્મના મ ખ્મભતં્રી કોના ભાટે જલાફદાય છે ? 

 

71. રોકવબાભા ંઅધલશ્વાવની દયખાસ્ત યથૂ કયલા ભાટે ઓછાભા ંઓછા કેટરા વભ્મોના વભથથનની જરૂય છે? 

 

72. કટોકટી ખતભ થમા છી યાજ્મભા ંકેટરા વભમભા ંચ ૂટંણી મોજલી જોઈએ ? 

 

73. કટોકટી ક્યા ંજાશયે કયી ળકામ ? 

 

74. બાયતભા ંચ ૂટંણીઓન  ંવચંારન અને ધનમભન કોણ કયે છે ? 

 

75. GST કેલા પ્રકાયનો કય છે ? 

 

76. નીચેનાભાથંી કઇ લસ્ત  ને GST ચફર શઠે આલયી રેલાભા ંઆલત  ંનથી ? 

 

77. નીચેનાભાથંી કઈ વેલાને GST ચફર શઠે મ સ્ટત આલાભા ંઆલી છે ? 

 

78. જીએવટી ચફર શઠે નીચેનાભાથંી કઇ લસ્ત  ને મ સ્ટત આલાભા ંઆલી છે? 

 

79. ગયીફોને ઝંડટ્ટીની જગ્માએ વાર ં યશણેાકં ભી યશ ેતે ભાટે વયકાયશ્રીની નીચેનાભાથંી કઇ મોજના અભરભા ંછે ? 

 

80. નીચેનાભાથંી કય  ંળશયે HRIDAY સ્કીભ શઠે વાભેર નથી ? 

 

81. દ્વીકલ્ની વૌથી ભોટી નદીન  ંનાભ શ  ંછે ? 

 

82. વયદાય વયોલય પ્રોજેટટના ફાધંકાભ ય દેખયેખ યાખલા ભાટે નભથદા કંિોર ઓથોરયટી (NCA)ના વભ્મ કોણ છે ? 

 

83. બાયતભા ંવૌથી શરેી ભશાનગયાચરકાની યચના કમા ળશયેભા ંથઈ શતી ? 
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84. લયવાદી ાણીના વગં્રશનો શતે   ળો છે ? 

 

85. સ્લચ્છ બાયત ધભળન અંતગથત રાબાથીઓને વ્મસ્ટતગત ળૌચારમ ભાટે કેટરી આધથિક વશામ ભે છે ? 

 

86. યાષ્િીમ ળશયેી આજીધલકા ધભળનનો શતે   ળો છે? 

 

87. નીચેનાભાથંી 100% નથી ાણી  યલઠો યૂો ાડતા ંયાજ્મો કમા છે ? 

 

88. રોકોના જીલનની ગ ણલિાભા ંસ ધાયો રાલીને મૂભતૂ નાગરયક સ ધલધાઓ કઈ મોજના શઠે યૂી ાડલાભા ંઆલે 
છે ? 

 

89. ગ્રાભ ચંામત અને તાલ કા ચંામતભા ંઓછાભા ંઓછા અન ક્રભે કેટરા ંવભ્મ શોમ છે ? 

 

90. ગ જયાતભા ંવભાજની ગયીફ તથા લચંચત ભરશરાઓ અને નફા લગથના રોકોને ોતાની ઓખ પ્રસ્થાધત કયલાની 
તક કઈ મોજના અંતગથત યશરેી છે ? 

 

91. ગ જયાતભા ંડ્રોન ટેટનોરોજીનો ઉમોગ કયીને જભીનની ભાણી અને કાનનૂી ભાચરકી કાડથ (પ્રોટી કાડથ/ળીથક) 
લશેંચલાન  ંકયલાન  ંકાભ કઈ મોજના અંતગથત થામ છે? 

 

92. ગ જયાતભા ં5000ની લસ્તી ધયાલતી ભરશરા વભયવ ગ્રાભ ચંામતને પ્રથભ લાય કેટરા રૂધમાન  ંઅન દાન વભયવ 
ગ્રાભ ચંામત મોજના શઠે આલાભા ંઆલે છે ? 

 

93. ગ જયાતભા ંફેટ દ્વાયકા પ્રોજેટટભા ંાણીની અંદય જોલાની ગેરેયી અને યેસ્ટોયજટ એ કેલા પ્રકાયન  ંપ્રલાવન છે ? 

 

94. બાયતભા ંઅજમ શાઇ-સ્ીડ કોરયડોયના બાધલ ધલકાવ ભાટે કઈ વસં્થા કયોડયજ્થ  તયીકે કાભ કયળે? 

 

95. ઘોઘા ફદંય અને દચક્ષણ ગ જયાતના દશજે ફદંય લચ્ચે દરયમાઇ ભાગ ેભારવાભાનની શયે પેય ભાટે કઇ પેયી વધલિવ 
ળરૂ થઇ ? 

 

96. બાયતીમ યેલ્લે ધલબાગે બગલાન યાભના અસ્સ્તત્લ વાથે જોડામેર તભાભ ભશત્લણૂથ સ્થોને જોડતી કઈ િેન ળરૂ 
કયી? 

 

97. GSRTC ફવોના ભોધનટરયિંગ ભાટે જીીએવ/ીઆઈએવ આધારયત ફવ િેરકિંગ અને ેવેજજય ઇજપભેળન ધવસ્ટભ 
દાખર કયનાય દેળભા ંપ્રથભ વસં્થા કઈ છે ? 

 

98. વાગયભારા કામથક્રભ શઠે ઓખામેર પ્રોજેટટના અભરીકયણ ભાટે બાયત વયકાય દ્વાયા કઈ વસં્થાની યચના 
કયલાભા ંઆલી શતી ? 
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99. NHAI એ કમા શાઇલે ય 2,580 ભીટયનો પોય રેન શાઇલે ભાટે ેલભેજટ ટલોચરટી કોંક્રીટ 24 કરાકભા ંકયલાલાનો 
લલ્ડથ યેકોડથ ફનાવ્મો છે ? 

 

100. વાફયભતી રયલયફ્રજટ કઈ ફાફત ભાટે રોકધપ્રમ છે ? 

 

101. ગ્રાભીણ ધલસ્તાયોભા ંરંડત દીનદમાર આલાવ મોજના ભાટેના રાબાથીની લાધિક આલક ભમાથદા કેટરી છે ? 

 

102. દ્વાયકા જજલ્રાભા ંકમા ંફે સ્થો લચ્ચે કેફર-સ્ટેઇડ આઇકોધનક  ર ફનાલલાભા ંઆલળ ે? 

 

103. કેફર ચિજ ગ જયાતના કમા ળશયેભા ંફાધંલાભા ંઆવ્મો છે ? 

 

104. કભર થ યોડ ભશવેાણાભા ંકમા ફ ેયસ્તાઓને જોડ ેછે ? 

 

105. ધોયણ 9ભા ંઅભ્માવ કયતી એવ.વી. (અન સચૂચત જાધત) કેટેગયીની ધલદ્યાધથિનીઓ ભાટે વયસ્લતી વાધના મોજના 
શઠે શ  ંઆલાભા આલે છે ? 

 

106. લમો નભન મોજના કમા રદલવે રાગ  કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

107. દેળભા ંફાક દિક રલેા અને ધનમતં્રણ ભાટે કઈ એજજવી કાભ કયે છે ? 

 

108. કઈ મોજનાનો શતે   ચરિંગ બેદબાલ અને લૂથગ્રશોને દૂય કયીને વભાલેળી રાબો આલાનો છે ? 

 

109. સ કજમા વમદૃ્ધધતિ મોજના શઠે ભશિભ 1 લથભા ંકેટરી યકભ જભા કયી ળકામ છે ? 

 

110. ધલજ્ઞાન પ્રલાશ અને વાભાજમ પ્રલાશના ધલદ્યાથીઓ ભાટે મ ખ્મભતં્રી ય લા સ્લાલરફંન મોજના (MYSY)નો રાબ 
ભેલલા ઓછાભા ંઓછા કેટરા વથનટાઈર શોલા જરૂયી છે ? 

 

111. ળાા ય ધનપોભથની ત્રણ જોડીના કેટરા રૂધમા ફેંક ખાતાભા ંજભા કયાલલાભા ંઆલે છે ? 

 

112. ભશાયાજા વમાજીયાલ ગામકલાડ પેરોધળ મોજનાનો રાબ રેલા ભાટે કમા ોટથર ય અયજી કયલાની શોમ છે? 

 

113. ોસ્ટ એવ.એવ.વી સ્કોરયળીનો રાબ કઈ કજમાઓ ભાટે છે? 

 

114. છત્રધત ળાહ જી ભશાયાજ ઇનાભી મોજનાનો રાબ રેલા ભાટે પોભથ કઈ કચેયી ભાયપત બયાલલાભા ંઆલે છે ? 

 

115. ફ્રી ળી કાડથ મોજનાન  ંઅભરીકયણ કયતી વસં્થા કઇ છે ? 

 

116. અન સચૂચત જાધત કલ્માણ શસ્તકની IIM/NIFT/CEPT/NLU યીક્ષાના તારીભ લગો ભાટે નાણાકીમ વશામ 
મોજનાનો રાબ રેલા ધલદ્યાથીને ધોયણ 10ભા ંકેટરા ભાકથ આલેર શોલા જોઈએ ? 
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117. દાશોદ અને છોટા ઉદે ય જજલ્રા ભાટે કઈ ાણી  યલઠા મોજના કામથયત છે? 

 

118. સ્ટાટથ-અ ઇક્જડમાભા ંએકલાય યજજસ્િેળન થઇ ગમા છી રાબાથીએ ક્યા ંોટથર ય યજજસ્િેળન કયાલલાન  ંયશળેે ? 

 

119. સ યતના ઉભયાડાભા ંકઈ જગ્માએ ૬૦ રાખના ખચે ઓસ્ટવજન પ્રાજટન  ંરોકાથણ કયલાભા ંઆવ્ય  ંછે? 

 

120. વખી મોજના'ભા ંરાબ ભેલલા ભાટેની આલક ભમાથદા કેટરી છે ? 

 

121. ભરશરા ઉદ્યોગ વાશધવકોને ટેકો આલા ભાટે ભરશરા અને ફાધલકાવ ભતં્રારમ દ્વાયા ળરૂ કયામેર ઓનરાઇન 
પ્રેટપોભથન  ંનાભ આો. 
 

122. ધલદ્યાવાધના મોજનાન  ંઅભરીકયણ કયતી કચેયી કઈ છે ? 

 

123. જનની સ યક્ષા મોજનાનો રાબ રેલા ભાટે કમો  યાલો યથૂ કયલાનો આલે છે ? 

 

124. દીકયી મોજના અંતગથત જે ક ટ ંફભા ંદીકયો ન શોમ અને પટત એક દીકયી શોમ તેલા દંતીને કેટરી યકભ વશામરૂે 
આલાભા ંઆલે છે ? 

 

125. યાષ્િીમ અને યાજ્મ કક્ષાએ દ્ધદ્વતીમ સ્થાને ધલજેતા ફનનાય ભરશરા ખરેાડીઓને લાધિક કેટરી યકભ  યસ્કાયરૂે 
આલાભા ંઆલે છે ? 


