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1. ગજુયાત વયકાયના 20 લષ દયમ્માન લટય ટેસ્ટિંગ રેફની વખં્મા 6થી લધાયીને કેટરી કયલાભા ંઆલી ? 

 

2. ગજુયાત યાજ્મભા ંકમ ફેયેજ કલ્વય મજનાન બાગ છે ? 

 

3. ભાનનીમ લડાપ્રધાન દ્વાયા બાયતભા ંયાષ્ટ્રીમ શ ુયગ વનમતં્રણ કામષક્રભ (NADCP) ક્યાયે ળરૂ કયલાભા ં

આવ્મ શત ? 

 

4. કમા કામષક્રભભા ંપ્રગવતળીર ખેડતૂ દ્વાયા ખાવ આધવુનક ખેતદ્ધવત અને લૈજ્ઞાવનક ખેતીરક્ષી ભાગષદળષન 

ખેડતૂને રંુૂ ાડલાભા ંઆલે છે ? 

 

5. વોયાષ્ટ્રના અથષતતં્રભા ંકમ ાક ભશત્તત્તલન બાગ બજલે છે ? 

 

6. યાજ્મ/કેન્દ્રળાવવત પ્રદેળ અને યાષ્ટ્રીમ ્તયની વં્ થાઓ દ્વાયા ભટી વખં્માભા ંઇ-બવૂવ અને ઇ-કન્દ્ટેન્દ્્વનુ ં

્ટય શાઉવ કયુ ંછે ? 

 

7. ગજુયાતની ઉચ્ચ વળક્ષણની વં્ થાઓની ગણુલત્તા સધુાયલા ભાટે આલાભા ંઆલત ક્રભાકં કમા નાભથી 

ઓખામ છે ? 

 

8. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા વેન્દ્ટય ઓપ એવવેરન્દ્વ ્થાલા ભાટે ગાધંીનગયની કઈ ફે યવુનલવવિટીઓની 

વદંગી કયલાભા ંઆલી શતી ? 

 

9. ડડજજટર ગજુયાત ્કરયળી શઠે કઈ મજનાભા ંઅનસુચૂચત જાવતના વલદ્યાથીઓ 

આઈટીઆઈ/પ્રપેળનર કવીવ ભાટે ્કરયળી/્ટાઈેન્દ્ડ ભેલલા અયજી કયી ળકે છે ? 

 

10. ટેરેન્દ્ટ રુ મજના શઠે પ્રલેળ ભેલનાય વલદ્યાથીને કેટરાનુ ંકેળ લાઉચય આલાભા ંઆલે છે ? 

 

11. એન્દ્જીવનમયીંગ, કમ્્યટુય એપ્્રકેળન, પાભષવી, ભેનેજભેન્દ્ટ, શટેર ભેનેજભેન્દ્ટ અને કેટયીંગ ટેકનરજીના 

કામષક્રભને ભાન્દ્મતા આલા ભાટે બાયત વયકાય દ્વાયા કઈ ્લતતં્ર એજન્દ્વી ફનાલલાભા ંઆલી શતી ? 

 

12. વોબાગ્મ મજનાની ળરૂઆત ક્યાયે થઈ ? 

 

13. ગજુયાતની ગડૃશણીઓ ભાટે ગજુયાત વયકાયન કમ પ્રૉજેવટ વલશ્વના વોથી ભટા પ્રજેવટભાનં એક છે ? 
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14. ગજુયાતનુ ંવોથી ભટંુ થભષર ાલય ્ટેળન ક્યા ંઆલેુ ંછે ? 

 

15. યાષ્ટ્રીમ ઊજાષ વયંક્ષણ ડદલવ કમાયે ઉજલલાભા ંઆલે છે ? 

 

16. પ્રધાનભતં્રી જનધન મજના (PMJDY)ના ખાતાધાયકના ઓલયડ્રાફ્ટ સવુલધાની ભમાષદા કેટરી છે ? 

 

17. કઈણ નોંધામેર વ્મક્વત, જેનુ ંGST નોંધણી મગ્મ અવધકાયી દ્વાયા તેભની તાની દયખા્તથી યદ 

કયલાભા ંઆલે છે, તે આલા અવધકાયીને યદ કયલાના હકુભની વેલાની તાયીખથી કેટરા ડદલવની અંદય 

પયીથી નોંધણી કયલા ભાટે વનમત ત્રકભા ંઅયજી કયી ળકે છે ? 

 

18. ગજુયાત ્ટેટ પામનાક્ન્દ્વમર વવલિવીવ ચરવભટેડ (GSFS)એ કમા લષથી તેની કાભગીયી (operations) 

ળરૂ કયી ? 

 

19. બાયતભા ંજીડીીન વભાલેળ કયતા યાષ્ટ્રીમ ડશવાફ તૈમાય કયલા ભાટે નીચેનાભાથંી કણ જલાફદાય છે 

? 

 

20. જૂનાગઢ ચગયનાય આયશણ-અલયશણ ્ધાષન ુ ંઆમજન ક્યાયે કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

21. NFSA શઠે અગ્રતા ધયાલતા ંકુટંુફને (PHH) ચખા કેટરા યાશતદયે આલાભા ંઆલે છે ? 

 

22. ગજુયાત યાજ્મભા ંગ્રાશકના ભાગષદળષન તથા તેભના વલલાદના વનકારભા ંભદદરૂ થલા ભાટે ગ્રાશક 

વળક્ષણ અને વળંધન કેન્દ્ર ક્યા ંઆલેુ ંછે ? 

 

23. નેળનર શડેયટેજ વવટી ડલેરભેન્દ્ટ એન્દ્ડ ઓગ્ભેંટેળન મજના (HRIDAY) ક્યાયે ળરૂ કયલાભા ંઆલી શતી 
? 

 

24. વાડશત્તમ અને વળક્ષણકે્ષતે્ર ગજુયાત ગડયભા એલડષ-2022 કને અષણ કયલાભા ંઆવ્મ શત ? 

 

25. કની અધ્મક્ષતાભા ંલતનપે્રભ મજના શઠે વચંારક ભડંની પ્રથભ ફેઠક ભી શતી ? 

 

26. ગજુયાતી વાડશત્તમની પ્રથભ નલરકથાનુ ંનાભ શુ ંછે ? 
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27. જ્મા ંગાધંીજીનુ ંફાણ લીત્તયુ ંશતુ ંતે કફા ગાધંીન ડરે ગજુયાતના કમા ળશયેભા ંઆલેર છે ? 

 

28. ગાધંીજી વાફયભતી આશ્રભભા ંકેટર વભમ યહ્યા શતા ? 

 

29. 'ઉત્તયયાભચડયત'ની યચના કણે કયી છે ? 

 

30. લલ્ડષ શડેયટેજભા ં્થાન ભેલલા ગજુયાત વયકાયે કઈ વાઇટને વલકવાલી છે ? 

 

31. ગાધંીજીના વભાવધ્ભાયકને કમા નાભે ઓખલાભા ંઆલે છે ? 

 

32. ગજુયાતભા ંવો પ્રથભ યેડડમ ્ટેળન ક્યા ંળરૂ કયલાભા ંઆવ્યુ ંશતુ ં? 

 

33. ્થાત્તમકા ભાટે જાણીતી ચાંાનેયની જાભી ભક્્જદ કઈ વદીભા ંફાધંલાભા ંઆલી શતી ? 

 

34. ાચરતાણાભા ંકમા મકુ્્રભ ીયની દયગાશ આલેર છે ? 

 

35. વમરુડકનાયે લવતા ભાછીભાયભા ંકમા લષનુ ંવલળે ભશત્તત્તલ છે ? 

 

36. દ્વાયકાભા ંવોપ્રથભલાય મકુ્્રભ ળાવન કણે ્થા્યુ ંશતુ ં? 

 

37. ભેડભ બીખાજી કાભાએ બાયતન પ્રથભ ્લાતતં્ર્મ ધ્લજ ક્યા ંરશયેાવ્મ શત ? 

 

38. લષ 2022 ભાટે દ્મ યુ્કાયથી કેટરા ગજુયાતીઓને વન્દ્ભાવનત કયલાભા ંઆવ્મા છે ? 

 

39. જમદેલની કઈ કૃવતથી નયવવિંશ ભશતેા પ્રબાવલત થમા શતા ? 

 

40. ‘Day to Day Gandhi’ નાભની ડામયી રખનાય ગજુયાતી કણ શતા ? 

 

41. ઝલેયચદં ભેઘાણીના કમા ુ્ તકભા ંમકૂવેલક તયીકે જૂમ દાદા યવલળકંય ભશાયાજનુ ંવ્મડકત્તલ સેુયે 

પ્રગટ થામ છે ? 

 

42. પ્રવવદ્ધ વાડશત્તમકાય યભણરાર નીરકંઠનુ ંતખલ્વુ શુ ંશતુ ં? 
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43. નલગ્રશ લન (્રેનેટ પયે્ટ)ભા ંશકુ્ર ગ્રશ વાથે કઈ લન્વત વફંવંધત છે ? 

 

44. કમ છડ કૃવતકા નક્ષત્ર વાથે વફંવંધત છે ? 

 

45. મગૃવળયા નક્ષત્ર વાથે કમ છડ વફંવંધત છે ? 

 

46. દય લે 18 ભટા ામે ઔદ્યચગક એકભ અને 5 નાના ામાના ઔદ્યચગક એકભને પ્રદૂણ વનલાયણના 

રક્ષમાકં ણૂષ કયલા અને માષલયણીમ સધુાયણા ભાટે નોંધાત્ર અને સવુગંત ગરા ંરેલા ભાટે કમ એલડષ 

આલાભા ંઆલે છે ? 

 

47. ફામગેવ/વરય કુકય વલતયણ મજના શઠે કેટરા ટકા વફવીડીના ધયણે વ્મક્વતગત રાબાથીને 

ફામગેવ તેભજ વરય કુકયની પલણી કયી આલાભા ંઆલે છે ? 

 

48. માષલયણ લાલેતય મજનાભા ંલાલેતયની ળરૂઆતથી જ યક્ષણની વંણૂષ જલાફદાયી કની યશ ેછે ? 

 

49. લન વલબાગના વાભાજજક લનીકયણ કામષક્રભ અંતગષત લનકુટીય મજનાન રાબ કણ રઈ ળકે ? 

 

50. લન વલબાગના વાભાજજક લનીકયણ કામષક્રભ અંતગષત અનસુચૂચત જાવતના રકની લ્તી ધયાલતા 

ગાભને ગાભદીઠ કેટરા કમ્યવુનટી કકૂીંગ ઈક્વલભેન્દ્ટ મજનાન રાબ ભે છે ? 

 

51. યજજ્ટડષ ભડં અને ્લૈપ્ચ્છક વં્ થાઓને લધભુા ંલધ ુકેટરા યાની ભમાષદાભા ંયા દીઠ ૨૦ ૈવા રેખે 

લેચાણ કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

52. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા કેટરા ક્ષી અબમાયણ્મની જાલણી કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

53. બાયતીમ ્ટર ઇન્દ્ડવેવ નફંય (વન) કડભા ંકેટરા અંક છે ? 

 

54. ડડજજટર વેલા વેત ુકામષક્રભ કમા વલબાગ દ્વાયા અભરભા ંમકૂલાભા ંઆલેર છે ? 

 

55. ડડજજટર ગજુયાત લેફવાઇટન ઉમગ કયીને કયુ ંપ્રભાણત્ર ભેલી ળકામ છે ? 

 

56. જનજાતીમ ગોયલ ડદલવ કને વભવિત છે ? 
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57. બાયત ગોયલ રેન કમા ડદલવથી ળરૂ કયલાભા ંઆલેર છે ? 

 

58. બાયત વયકાયની કઈ એજન્દ્વી બાયતને ડ્રગ શયેપેય અને દુરુમગ મવુત ફનાલલા ભાટે કાભ કયે છે ? 

 

59. ડદવ્માગં વ્મક્વત જ્માયે ડદવ્માગં વ્મક્વત વાથે રગ્ન કયે છે ત્તમાયે વશામ કઈ મજના શઠે આલાભા ં

આલે છે ? 

 

60. નીચેનાભાથંી કઈ જભીન ચાની ખેતી ભાટે મગ્મ છે ? 

 

61. બાયત વયકાય દ્વાયા ળરૂ કયલાભા ંઆલેરા વભળન ઇન્દ્રધનુન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

62. 30 લષથી લધ ુઉંભય ધયાલતા રકને યગથી ફચાલલા કઈ મજના ળરૂ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

63. જનની સયુક્ષા મજનાન રાબ સ્ત્રીને ક્યા ંસધુી ભી ળકે ? 

 

64. પ્રધાનભતં્રી સયુક્ષા લીભા મજના કમા ભતં્રારમ શઠે કામષયત છે ? 

 

65. PMBJPનુ ંરંુૂ નાભ શુ ંછે ? 

 

66. વી. ડી. એન. વી.નુ ંરંુૂ નાભ જણાલ. 
 

67. ગજુયાત ઔદ્યચગક નીવત 2020 શઠે, નલા ઈન્દ્રા્રવચય ્થાલા અથલા અક્્તત્તલ ધયાલતા 

ઈન્દ્રા્રવચયના અગે્રડળેન ભાટે કેટરા રૂવમાની વશામ આલાભા ંઆલળે ? 

 

68. વર્ટય ડલેરભેન્દ્ટ ્કીભ શઠે કેટરા રૂવમાની વશામ ભેલી ળકામ છે ? 

 

69. દત્તતં ઠેંગડી કાયીગય વ્માજ વશામ મજના અંતગષત કેટરી આલક ભમાષદા નક્કી કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

70. પ્રાઈભ વભવન્ટય એમ્્રમભેન્દ્ટ જનયેળન પ્રગ્રાભન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

71. તારીભ વં્ થાઓને વશામ (એટીઆઈ) મજનાની રાબપ્રદ ફાફત કઈ છે ? 
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72. ગજુયાતભા ંધરેયા SIR (્ેવળમર ઇન્દ્લે્ટભેન્દ્ટ યીજજમન), બાયતન વોથી ભટ ગ્રીનડપલ્ડ ઔદ્યચગક 

યકાણ વલ્તાય, નીચેના ૈકી કમા કે્ષત્ર ય ધ્માન કેસન્દ્રત કયે છે ? 

 

73. ઇન્દ્ટીગે્રટેડ ડલેરભેન્દ્ટ ઓપ રેધય મજનાન પ્રાથવભક ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

74. ગજુયાત ગ્રાભીણ શ્રભ કલ્માણ ફડષ દ્વાયા અવગંડઠત ભીઠાના કાભદાય ભાટે કેટરા ંકલ્માણ કેન્દ્ર 

્થાલાભા ંઆવ્મા ંછે ? 

 

75. ગજુયાત વયકાયના શ્રભમગી કલ્માણ ફડષ દ્વાયા ઉચ્ચતય વળક્ષણ વશામ મજના અંતગષત શ્રભમગીના ં

ફાકને વી.એવ.ભા ંઅભ્માવ ભાટે કેટરી વશામ ભલાાત્ર છે ? 

 

76. ગજુયાત વયકાય શ્રભમગી કલ્માણ ફડષની વલશાયધાભ મજના અંતગષત કેટરા ં્થ પ્રલાવ ભાટે 

વનમત થમા ંછે ? 

 

77. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા ળરૂ કયલાભા ંઆલેર ભાનલગડયભા મજના અંતગષત રાબાથીને કેટરા રૂવમા 

વશામ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

78. ગજુયાત વયકાય દ્વાયા વળક્ષણ વશામ મજના શઠેના રાબ ફાધંકાભ કાભદાયના ંકેટરા ંફાક સધુી 

વીવભત યાખલાભા ંઆવ્મા છે ? 

 

79. રકવબાભા ંનેળનર જ્યડુડવળમર એઇન્દ્ટભેન્દ્ટ કવભળન ચફર કણે યજૂ કયુું ? 

 

80. યાજ્મના મખુ્મભતં્રી કના ભાટે જલાફદાય છે ? 

 

81. ફધંાયણના ઉદે્દળન ઉલ્રેખ ફધંાયણના કમા બાગભા ંકયલાભા ંઆવ્મ છે ? 

 

82. નીચેનાભાથંી કયુ ંઅંગ બાયતભા ંમૂ રકળાશી સવુનવિત કયે છે ? 

 

83. કટકટીની ઘણા કામષયત શમ ત્તમાયે યાજ્મ વયકાયની ભમાષદાઓભાનંી એક કઈ છે ? 

 

84. ગજુયાતભા ં્ટેમ્ ડયટુીન દય કેટર છે ? 
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85. કમા વલબાગે 8 એ ડડજજટરાઇઝ કયલાની શરે કયી શતી ? 

 

86. રેન્દ્ડ યાઈટ ઓપ યેકડષની ઓનરાઈન અવધકૃત નકર ક્યાથંી ભેલી ળકામ છે ? 

 

87. બાયતન ત્રીજ વોથી ઊંચ કોંક્રીટ ડભે કમ છે ? 

 

88. પ્રધાનભતં્રી આલાવ મજના શઠેની વફવવડી રાબાથીને કેલી યીતે ભે છે ? 

 

89. ઉત્તય બાયત અને દચક્ષણ બાયત લચ્ચે યંયાગત વયશદ કઈ નદી ફનાલે છે ? 

 

90. યાષ્ટ્રીમ ળશયેી આજીવલકા વભળન અંતગષત કેન્દ્ર વયકાયન કેટર પા શમ છે ? 

 

91. ગજુયાતના ઉદ્યગ અને ઉત્તાદનને વલાુંગી લેગ આનાય ાણી યુલઠા મજનાનુ ંનાભ શુ ંછે ? 

 

92. યાષ્ટ્રીમ ળશયેી આજીવલકા વભળનન શતે ુળ છે ? 

 

93. ગજુયાતની વોથી ભટી નદી ય ફાધંલાભા ંઆલેર ડભે કે જેનાથી લન્દ્મજીલ અબમાયણ્મને ણ 

પામદ થળે તેન ુનાભ શ ુછે? 

 

94. ્ભાટષ વવટી વભળન કમા પ્રધાનભતં્રીના કામષકાભા ંળરૂ કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે ? 

 

95. ગજુયાતની લતનપે્રભ મજનાભા ંવલકાવના ંકાભ ભાટે નાભાચબધાન અથલા નાભની તકતી રગાલલાની 

જગલાઈ કના ભાટે કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

96. કઈ મજના શઠે કવલડ-19ભા ંઅવયગ્ર્ત આયગ્મ કભષચાયી દીઠ રૂ. 50 રાખનુ ંલીભા કલયેજ 

આલાભા ંઆલે છે ? 

 

97. ગજુયાતભા ંકઈ મજનાન ઉદે્દળ ્થાવનક, આવથિક વલકાવને ઉતે્તજજત કયલાન, મૂભતૂ વેલાઓભા ંલધાય 

કયલાન અને સઆુમજજત રુફષન વર્ટય ફનાલલાન છે ? 

 

98. પ્રધાનભતં્રી ડકવાન ભાન ધન મજના શઠે નાના અને વીભાતં ખેડતૂને 60 લષની લમ પ્રા્ત કયલા 

ય અમકુ ફાકાત ભાદંડને આધીન, ઓછાભા ંઓછં કેટરી યકભનુ ંવનવિત ેન્દ્ળન આલાભા ંઆલે છે ? 

 



[College Quiz Bank] કરેજના વલદ્યાથીઓ ભાટે 31 July ક્વલઝના પ્રશ્નની PDF ડાઉનરડ કય. 
 

www.sarkariyojanaguj.com  Page 8 

 

99. વાગયભારા પ્રજેવટ દ્વાયા અંદાજે કેટરી નલી વીધી નકયીઓ ેદા થળે ? 

 

100. વાગયભારા પ્રજેવટ શઠે ક્ટર કમ્યવુનટી ડલેરભેન્દ્ટ ્રાનની વલળેતા આભાથંી કઈ છે ? 

 

101. વવિંધદુળષન મજના અંતગષત કયુ ંયાજ્મ તીથષમાત્રીઓને વોથી લધ ુનાણાકીમ વશામ યૂી ાડ ેછે ? 

 

102. બાયત વયકાય દ્વાયા પ્રવાદ મજના અંતગષત ધાવભિક પ્રલાવનને વમદૃ્ધ ફનાલલા ભાટે વભગ્ર બાયતભા ં

કમા ં્થ વલકવાલલા અને ઓખલા ય ધ્માન કેસન્દ્રત કયલાભા ંઆવ્યુ ંછે ? 

 

103. નેળનર શાઇ ્ીડ યેર કોયેળન ચરવભટેડ એ આભાથંી કમા ંયાજ્મ વાથે કેન્દ્ર વયકાયનુ ંવયંવુત 

વાશવ છે? 

 

104. જુરાઈ 2021ભા ંભશવેાણા-લયેઠા ગેજ કન્દ્લટેડ કભ ઇરેસવરપાઇડ બ્રડગેજ રાઇન (લડનગય ્ટેળન 

વડશત)નુ ંઉદઘાટન કણે કયુું શત ુ? 

 

105. આવાભના ધરા-વાડદમા રુનુ ંફાધંકાભ કમા લષભા ંણૂષ થયુ ંશતુ ં? 

 

106. ગજુયાતભા ંગાભડાઓની કુર વખં્મા કેટરી છે ? 

 

107. શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદીએ ડ. આંફેડકય ઇન્દ્ટયનેળનર વેન્દ્ટયનુ ંઉદ્ઘાટન કમા લષભા ંકયુું શતુ ં? 

 

108. ગજુયાતભા ંમખુ્મભતં્રી આલાવ મજના શઠે રાબ ભેલલા ભાટે ભધ્મભ આલક જૂથ-1 ભાટે લાવિક 

કોટંુચફક આલકની શે્રણી કેટરી છે ? 

 

109. કમા ધયણના વલદ્યાથીઓન યેકડષ યાખલા ભાટે ળાા અક્્ભતા (Shala Asmita) ટષર છે ? 

 

110. કવલડ-19 દયવભમાન ઈન્દ્ટયનેટની ઍવવેવ ન ધયાલતા વલદ્યાથીઓના વળક્ષણ ભાટે કઈ ચેનર ઉમગી 

ફની ? 

 

111. પ્રધાનભતં્રી શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદી દ્વાયા ળરૂ કયામેર વોબાગ્મ મજનાન શતે ુશુ ંછે ? 
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112. કયુ ંવયકાયી વભળન 3 R- યીડયવુ, યીયઝુ અને ડયવામકરના વવદ્ધાતંન ઉમગ કયીને ઘન કચયાના 

સ્રતને અરગ ાડલા ય ધ્માન કેસન્દ્રત કયે છે ? 

 

113. કંુલયફાઈનુ ંભાભેરંુ મજનાન રાબ રેલા ભાટે ગ્રાભ વલ્તાયના કુટંુફની લાવિક આલકભમાષદા કેટરી 

સવુનવિત કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

114. ચીપ વભવન્ટય ્કરયળી ્કીભન રાબ રેલા ભાટે વલદ્યાથીઓના કુટંુફની લાવિક આલક ભમાષદા 

કેટરી શલી જઈએ ? 

 

115. ચીપ વભવન્ટય ્કરયળી ્કીભ શઠે કેટરા ંવલદ્યાથીઓને વળષ્ટ્મવવૃત્ત આલાભા ંઆલે છે ? 

 

116. કરેજ વાથે વકંામેર છાત્રારમભા ંયશતેા વલદ્યાથીઓને બજન ચફર વશામ તયીકે દવ ભાવ સધુી દય 

ભડશને કેટરા રૂવમા આલાભા ંઆલે છે ? 

 

117. વયકાયશ્રીની વલધલા વશામ મજના અંતગષત ાત્રતા ધયાલતી વલધલા ભડશરાને કેટરી આવથિક વશામ 

આલાભા ંઆલે છે ? 

 

118. પેરવળ ્કીભ મજનાન રાબ રેલા વલદ્યાથીએ ક્યાયે યજજ્રેળન કયલાનુ ંયશળેે ? 

 

119. અનસુચૂચત જાવતની વલદ્યાથીનીઓભા ંવળક્ષણન વ્મા લધાયલા ભાટે વયકાયની કઇ મજના કામષયત છે 

? 

 

120. ડવટય ફાફા વાશફે આંફેડકય વયકાયી કુભાય છાત્રારમ મજના અંતગષત કુભાય વલદ્યાથીઓ ભાટે 

કોટુપ્મ્ફક આલક-ભમાષદા કેટરી શલી જઈએ ? 

 

121. ક્તયુફા ણ વશામ મજના ભેલનાય રાબાથીએ વગબાષલ્થાના પ્રથભ છ ભાવના ગાાભા ંકની 

ાવે નોંધણી કયાલલી ડ ેછે ? 

 

122. ્તન અને ગબાષળમના મખુના કેન્દ્વયનુ ંસ્ક્રવનિંગ વનદાન અને વાયલાય કામષક્રભન રાબ કેટરી લાવિક 

આલક ધયાલતી ભધ્મભ લગીમ ભડશરાને ભે છે ? 

 

123. નેળનર રૂયર રાઈલરીહડૂ વભળનના રાબન અભરીકયણ કયતી કચેયી કઈ છે ? 
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124. ગજુયાત વયકાયની વલદ્યારક્ષભી ફન્દ્ડ મજના અંતગષત કન્દ્મા કયુ ંધયણ ાવ કયે તે છી ફન્દ્ડની 

યકભ વ્માજ વડશત ાછી આલાભા ંઆલે છે? 

 

125. સકુન્દ્મા વમદૃ્ધદ્ધ મજના અંતગષત કન્દ્માના 21 લષ ણૂષ થતા ખાતાભા ંજભા કુર યકભભાથંી કેટરા ટકા 

રૂવમા ઉાડી ળકામ ? 

 

 

 

 

 

 

 


