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1. ગજુયાત વયઔાયે છેલ્રા 20 લષભાાં શઆુયગ્મ ભેા અંતખષત ઔેટરાાં શધુનનુાં યવીઔયણ ઔયુું છે ? 

 

2. ગજુયાતભાાં ૨૦ભાાં શધુન વલે મજુફ શધુનની વાંખ્મા ઔેટરી છે ? 

 

3. ઔઈ ઔેન્દ્રીમ એજન્દ્વી દ્વાયા ાઔ MSP (Minimum Support Price)અંતખષત કયીદલાભાાં આલે છે ? 

 

4. કેડતૂ, ફજાયની ક્થથવત અને લતષભાન બાલ ભાટે લધ ુવાયી વેલા પ્રદાન ઔયલા ભાટે ઔમ્પ્યટુય નેટ 

ઔામષયત ઔયલા ભાટેન યાષ્ટ્રીમ પ્રૉજેવટ ઔમ છે ? 

 

5. કૃવવલજ્ઞાન ઔેન્દ્રભાાં ઉત્ન્ન થમેર જ્ઞાનન વલળા જથ્થ પ્રદાન ઔયીને કેડતૂની સવુલધા ભાટે ઔઈ 

ભફાઈર એપ્્રઔેળન વલઔવાલલાભાાં આલી છે ? 

 

6. ડી.એવ.ટી.નુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

7. MHRD દ્વાયા દૂયલતી વળક્ષણ અને એપ્ન્દ્જવનમરયિંખ અભ્માવક્રભ ભાટે લેફ આધારયત વળક્ષણ ભાટે ઔયુાં 

યાષ્ટ્રીમ ટષર ળરૂ ઔયલાભાાં આવયુાં છે ? 

 

8. વનણુ બાયત વભળન ક્ાાં ળરૂ ઔયલાભાાં આવયુાં છે ? 

 

9. તાજેતયભાાં બાયત વયઔાયે ળાાના ફાઔ ભાટે પ્રથભ લર્ચ્ ૂષઅર વામન્દ્વ રેફ ળરૂ ઔયલા અને 

વલઔવાલલા ભાટે ઔની વાથે બાખીદાયી ઔયી છે ? 

 

10. ગજુયાત વયઔાય ઔમા ઔામષક્રભ શઠે યાષ્ટ્રીમ અને આંતયયાષ્ટ્રીમ વલદ્યાથીને ગજુયાતભાાં અભ્માવ અને 

વલઔાવ ભાટે આભાંત્રણ આે છે ? 

 

11. એવળમન ઇન્દ્રાથરવચય ઇન્દ્લેથટભેન્દ્ટ ફેન્દ્ઔ (AIIB) અને વલશ્વ ફેન્દ્ઔ ગજુયાત વયઔાયના વભળન થકરૂ ઑપ 

એવવેરન્દ્વ પ્રૉજેવટ ભાટે ઔેટરી રન આળે ? 

 

12. રઔવાન રશત ઊજાષ ળક્વત મજના અંતખષત લૉલ્ટેજ રડથરીબ્યળુન વવથટભનુાં રૂાાંતયણ ઔેલી યીતે થળે ? 

 

13. ફામખેવને ફીજા ઔમા નાભે કલાભાાં આલે છે ? 
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14. SDG-7 શઠે 2020-2021ભાાં ગજુયાતના ઔેટરા ટઔા ગયભાાં લીજીઔયણ થયુાં શતુાં ? 

 

15. ગજુયાતના ઔમા ળશયેભાાં પ્રથભ ઇરેક્ટ્વરઔ અંવતભ વાંથઔાય ળરૂ થમા ? 

 

16. GSWAN વલષય વાથે ખલનષભેન્દ્ટ ઑપ ગજુયાત (GOG)ની ઔેટરી ઔચેયી જડામેરી છે ? 

 

17. વનઔાવના ઔમા કે્ષત્રભાાં IGST ્ઔૂલલાાત્ર છે ? 

 

18. અટર ેન્દ્ળન મજનાભાાં ેન્દ્ળનની યઔભ લષભાાં ઔમા ભાવભાાં એઔ જ લાય લધાયી ઔે ગટાડી ળઔામ છે ? 

 

19. વ્ટેમ્પફય 2022ભાાં, શ્રી ઔનબુાઈ દેવાઈને ઔમા ભાંત્રારમ પાલલાભાાં આવમા છે ? 

 

20. બાંડની ઔઈ ણ અછતની ક્થથવતભાાં રયઝલષ ફેંઔ ઑપ ઇક્ટ્ન્દ્ડમા (RBI) વમાાયી ફેંઔને નાણા ઉધાય 

આે છે તે દયને ઔમા નાભે કલાભાાં આલે છે ? 

 

21. અંત્મદમ અન્ન મજના (AAY) શઠે અવતખયીફ કુટુાંફને યાશતદયે ઔેટરાાં ચકા આલાભાાં આલે છે ? 

 

22. FCIનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

23. યાણઔી લાલ ઔેટરાાં ભીટય રાાંફી છે ? 

 

24. નેળનર ખેરેયી ઑપ ભડષન આટષ (NGMA)ની થથાના ક્ાયે ઔયલાભાાં આલી શતી ? 

 

25. ‘ખવલિંદગરુુ થમવૃતલન’ ઔના ઐવતશાવવઔ ફલરદાનની ભવૂભ છે ? 

 

26. ઔવનષ્ટ્ઔની યાજધાની રુુયુ લતષભાન વભમે ઔમા નાભથી કામ છે ? 

 

27. ખાાંધીજીએ આઝાદીની ચલ ભાટે ગજુયાતભાાં વોપ્રથભ ઔમા આશ્રભની થથાના ઔયી ? 

 

28. યાણઔી લાલનુાં ફાાંધઔાભ ઔમા યાજલીના વભમખાા દયવભમાન થયુાં શતુાં ? 

 

29. વરાંઔીલાંળના યાજલી કુભાયાને ઔમા ધભષ પ્રત્મે પ્રીવત શતી ? 
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30. વશસ્ત્રલરિંખ તાલ ઔણે ફાંધાવયુાં ? 

 

31. દાાંડીકચૂભાાં ખાાંધીજી વાથે ઔેટરા વાથીદાય શતા? 

 

32. ગજુયાતનુાં ઔયુાં થથ ‘રશિંદનુાં ફારુાં’ તયીઔે જાણીતુાં શતુાં ? 

 

33. વાંયઔુત યાષ્ટ્રવાંગના ઉવલચલ તયીઔે ઔમા ગજુયાતી તાની અમલૂ્મ વેલા આી ્ઔૂમા છે ? 

 

34. કુભાયાે ઔની પે્રયણાથી જૈનધભષ થલીઔામો શત ? 

 

35. વયદાય લલ્રબબાઈ ટેરન જન્દ્ભ ઔઈ વારભાાં થમ શત ? 

 

36. લડનખયનુાં ઔીવતિતયણ ફીજા ઔમા નાભે કામ છે ? 

 

37. જૈનના વલત્ર માત્રાધાભ ાલરતાણાભાાં ઔેટરાાં દેયાવય છે ? 

 

38. સપુ્રવવદ્ધ ઔવલ અકાના ગરુુ ઔણ શતા ? 

 

39. યનેુથઔ દ્વાયા લલ્ડષ શરેયટેજ વાઇટભાાં યાણઔી લાલન વભાલેળ ઔમા લષભાાં ઔયલાભાાં આવમ છે ? 

 

40. વરાંઔી લાંળના ઔમા ળાવઔને અરશિંવાના વભથષઔ ભાનલાભાાં આલે છે ? 

 

41. ગજુયાતના ઢાય આરદલાવીના રઔ ઔમાાં લવે છે ? 

 

42. ઔમા જાણીતા લચત્રઔાયે 'કુભાય' વાભવમઔની ળરૂઆત ઔયી શતી ? 

 

43. નલગ્રશ લન (્રેનેટ પયેથટ)ભાાં ઔેત ુગ્રશ વાથે ઔઈ લનથવત વાંફાંવધત છે ? 

 

44. વેચયભ થન્દ્ટેવનમભ (દબષ) ઔમા ગ્રશ વાથે વાંફાંવધત છે ? 

 

45. છાત્રારમએ ફતણનાાં રાઔડાાં ભેલલાની મજનાન રાબ રેલા ભાટે ઔને અયજી ઔયલી ડ ે? 
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46. કાનખી ભાલરઔીની જભીનભાાં વકૃ્ષ લાલેતય (પાભષ પયેથરી) મજનાન રાબ રેલા ભાટે વનમત નમનૂાભાાં 

અયજી ઔમાયે ઔયલી ડ ેછે ? 

 

47. ઝાડની પ્રજાવતનુાં લણષન, લખીઔયણ અને ક આતી ળાકાને શુાં ઔશલેાભાાં આલે છે ? 

 

48. લન વલબાખના વાભાજજઔ લનીઔયણ ઔામષક્રભ અંતખષત અનસુલૂચત જાવતની લથતી 250 ઔે તેથી લધ ુશમ 

ત ખાભદીઠ ઔેટરી સધુાયેર થભળાન વખડીન રાબ ભે ? 

 

49. 'શ્માભર લન'નુાં ઉદ્ઘાટન ક્ાયે ઔયલાભાાં આવયુાં શતુાં ? 

 

50. લન વલબાખના વાભાજજઔ લનીઔયણ ઔામષક્રભ અંતખષત અનસુલૂચત જાવતના રાબાથીને વનધ ૂષભ ્રૂા 

મજના અન્દ્લમે કુટુાંફ દીઠ ઔેટરા ્રૂા ભે છે ? 

 

51. ગજુયાતભાાં ભેન્દ્ગ્રલની ઔેટરી પ્રજાવત જલા ભે છે ? 

 

52. ગજુયતના ઔમા જજલ્રાભાાં વાખ ષુ્ટ્ઔ પ્રભાણભાાં થામ છે ? 

 

53. ઔમા વલદ્વાન જાશયે અને કાનખી લશીલટ લર્ચચેન બેદ થલીઔાયે છે ? 

 

54. ઇન્દ્ટયનેળનર ડ ેઑપ વરાઇભેટ એવળન ક્ાયે ઉજલલાભાાં આલે છે ? 

 

55. ગજુયાત યાજ્મ ફામટેઔનરજી ૉલરવી શઠે ઔમ પ્રૉજેવટ ચારી યહ્ય છે ? 

 

56. ઊજાષ ભાંત્રારમ દ્વાયા 'ઊજાષ ફચત અલબમાન' અંતખષત આઔાળલાણી યથી યજૂ થતાાં ઔામષક્રભનુાં નાભ શુાં 

છે ? 

 

57. વમાયા નજીઔ આલેલુાં 'દભડુાંખયી' ખાભ ળેના ભાટે જાણીતુાં છે ? 

 

58. લતષભાન ગશૃભાંત્રીએ દેળના પ્રથભ વામફય ક્રાઈભ વપ્રલેન્દ્ળન યવુનટ 'વામફય આશ્વથત' ક્ાાં ળરૂ ઔયુું ? 

 

59. લીય ભેગભામા ફલરદાન યુથઔાય ઔમા રદલવે એનામત ઔયલાભાાં આલે છે ? 

 

60. બાયતના ફાંધાયણન ઔમ અનરુ્ચછેદ લડાપ્રધાન અને અન્દ્મ ભાંત્રીની વનભણઔૂ વાથે વાંફાંવધત છે ? 
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61. ઔયુાં નરાઈન ્રેટપભષ યવત ઔેન્દ્ર અને યવતની ઉરબ્ધતા વલળે ભારશતી પ્રદાન ઔયે છે ? 

 

62. 'પ્રધાનભાંત્રી જન આયગ્મ મજના'થી ઔમા પામદા થામ છે ? 

 

63. વલનામલૂ્મે ચશ્ભા ઔમા ઔામષક્રભ અંતખષત આલાભાાં આલે છે ? 

 

64. 'પ્રધાનભાંત્રી ભાતલૃાંદના મજના'ન રાબ ઔને ભી ળઔે ? 

 

65. 'અટર થનેશ મજના'ની ળરૂઆત ક્ાયે થઈ શતી ? 

 

66. RBSKનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

67. ગજુયાત ઓદ્યલખઔ નીવત 2020 મજુફ છાભાાં છી 1 ભરશરા વશ-થથાઔ ધયાલતા થટાટષ -અ્વને 

એઔ લષ ભાટે દય ભરશને ઔેટરી વશામ ભલાાત્ર છે ? 

 

68. વગન શને્દ્ડલભૂ ડલેરભેન્દ્ટ પ્રગ્રાભ શઠે દય લે ઔેટરા લણઔય પ્રવળલક્ષત થામ છે ? 

 

69. દત્તાંત થેંખડી ઔાયીખય વમાજ વફવવડી મજના શઠે કુટીય ઉદ્યખના ઔાયીખય ઔમા શતે ુભાટે 

નાણાઔીમ વશામ ભેલી ળઔે છે ? 

 

70. નીચેનાભાાંથી ઔઈ મજના શલાઈ રટરઔટના બાલભાાં ગટાડ ઔયીને શલાઈ મવુાપયીને પ્રત્વાશન આે છે ? 

 

71. યક્યભેન્દ્ટ એન્દ્ડ ભાઔેરટિંખ વટષ (ીએભએવ) મજનાન ઉદે્દળ ળ છે ? 

 

72. નેળનર એવવી-એવટી શફ મજનાની ેટા-થઔીભ ઔઈ છે ? 

 

73. અનસુલૂચત જાવત /અનસુલૂચત જનજાવતના ઓદ્યલખઔ વાશવવઔને ઉદ્યખકે્ષતે્ર પ્રત્વારશત ઔયલા ઔઈ 

મજના અભરભાાં મઔૂલાભાાં આલી છે ? 

 

74. ગજુયાત વયઔાયના શ્રભમખી ઔલ્માણ ફડષ દ્વાયા ગજુયાતભાાં ળૈક્ષલણઔ યુથઔાય મજના અંતખષત ધયણ 

૧૨ના વલદ્યાથીને ઔેટરી યઔડ વશામ ભે છે ? 
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75. બાયત વયઔાયના ઇ-શ્રભ ટષર શઠે, અવાંખરઠત ઔાભદાય રાબાથીની લમભમાષદા નોંધણી લકતે ઔેટરી 

યાકલાભાાં આલી છે ? 

 

76. ગજુયાત વયઔાયના શ્રભમખી ઔલ્માણ ફડષ દ્વાયા પ્રસવૂત વશામ અને ફેટી ફચાલ મજના અંતખષત 

પ્રસવૂત વભમે તુ્રીન જન્દ્ભ થામ ત ઔેટરી યઔભ પ્રત્વાશન રૂે આલાભાાં આલે છે ? 

 

77. બાયત વયઔાયની પ્રધાનભાંત્રી દક્ષતા અને કુળરતા વાંન્ન રશતગ્રાશી મજનાભાાં ચાલ ુતારીભ દયવભમાન 

રાબાથીને ભલાાત્ર થટાઇેન્દ્ડની રઘતુ્તભ યઔભ ઔેટરી છે ? 

 

78. પ્રધાનભાંત્રી શ્રભમખી ભાનધન મજનાન રાબ રેલા રાબાથીની રઘતુ્તભ લમભમાષદા ઔેટરી શલી 

જઈએ ? 

 

79. ન્દ્મામાધીળની વનભણઔૂ ભાટે ફાંધાયણના ઔમા સધુાયા દ્વાયા યાષ્ટ્રીમ ન્દ્માવમઔ વનભણઔૂ ાંચની યચના 

ઔયલાભાાં આલી છે ? 

 

80. ઔમ અવધવનમભ એયક્રાફ્ટની ખેયઔામદેવય જ્તીના દભન ભાટે શખે શાઇજેરઔિંખ ઔન્દ્લેન્દ્ળનને રાગ ુઔયે છે 

? 

 

81. જ્માયે ઉયાષ્ટ્રવત યાષ્ટ્રવત દ તયીઔે ઔામષ ઔયે છે ત્માયે તે ઔન ખાય રે છે ? 

 

82. યાજ્મવબાના વભ્મ ઔણ ્ ૂાંટે છે ? 

 

83. યાજ્મની ઔાયફાયી વત્તા ઔની ાવે છે ? 

 

84. વાાંવદ આદળષ ગ્રાભ મજનાના અભર ભાટે નૉડર ઑરપવય તયીઔે ઔણ શમ છે ? 

 

85. બાયતભાાં અંગે્રજના વભમભાાં ભશસેરૂ લશીલટ ઔણે યજૂ ઔમો શત ? 

 

86. અફષન લાઇપાઇ પ્રૉજેવટભાાં ઇન્દ્ટયનેટની ઔેટરી થીડ ભે છે ? 

 

87. વયદાય વયલય ડભેની ઊંચાઈ ઔેટરા ભીટય છે ? 

 

88. ઔેન્દ્ર વયઔાયની ઔઈ મજના ગ્રાભીણ આલાવના નાભે કામ છે ? 
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89. અવયઔાયઔ જવાંવાધન વલઔાવ અને જવલજ્ઞાન પ્રૉજેવટ ભાટે બાયત વયઔાય દ્વાયા ઔેટલુાં ફજેટ 

પાલલાભાાં આલેર છે ? 

 

90. બાયતભાાં વોથી શરેી ભશાનખયાલરઔાની યચના ઔમા ળશયેભાાં થઈ શતી ? 

 

91. વયદાય વયલય ડભે ાલય શાઉવભાાંથી ઉત્ન્ન થતી કુર લીજીભાાંથી ગજુયાતને ઔેટરી લીજી ભે છે 

? 

 

92. ઝડી અને માષલયણને અનરુૂ રયલશન વેલાન ઔઈ મજના અંતખષત વભાલેળ ઔયલાભાાં આવમ 

છે ? 

 

93. નભષદા પ્રૉજેવટ દ્વાયા ઔમા જ ાંખરને ગાવચાયાથી યક્ષણ રુૂાં ાડલાભાાં આલળે ? 

 

94. કૃવ ાઔ ભાટે કેડતૂ દ્વાયા ાણીન ભશત્તભ ઉમખ થઈ ળઔે તે ભાટે નેળનર લટય વભળન દ્વાયા ઔઈ 

ઝાંફેળ ળરૂ ઔયલાભાાં આલી શતી ? 

 

95. ઇ-ગ્રાભ થલયાજ એપ્્રઔેળનનુાં ઉદ્દગાટન ઔના દ્વાયા ઔયલાભાાં આવયુાં શતુાં ? 

 

96. ગજુયાતભાાં 5000ની લથતી ધયાલતી 'વાભાન્દ્મ વભયવ ગ્રાભ ાંચામત'ને પ્રથભ લાય ઔેટરા રૂવમાનુાં 

અનદુાન 'વભયવ ગ્રાભ ાંચામત' મજના શઠે આલાભાાં આલે છે ? 

 

97. ગજુયાતભાાં 5000ની લથતી ધયાલતી 'ભરશરા વભયવ ગ્રાભ ાંચામત'ને ત્રીજી લાય ઔેટરા રૂવમાનુાં 

અનદુાન 'વભયવ ગ્રાભ ાંચામત' મજના શઠે આલાભાાં આલે છે ? 

 

98. વનયાાંચર મજના ઔમા લષથી અભરભાાં આલી શતી ? 

 

99. વાખયભારા પ્રૉજેવટ શઠે ઔથટર ઔમ્પયવુનટી ડલેરભેન્દ્ટ ્રાનની વલળેતા આભાાંથી ઔઈ છે ? 

 

100. શ્રલણ તીથષદળષન મજના શઠે જૂન 2022 સધુી યાજ્મ વયઔાય દ્વાયા ઔેટર પ્રલાવ કચષ ્ઔૂલલાભાાં 

આલે છે ? 

 

101. ગજુયાતભાાં 'છાયી ધાંડ' લેટરેન્દ્ડ રયઝલષ ક્ાાં આલેલુાં છે ? 
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102. ગજુયાતભાાં આરદ ળાંઔયાચામે ળાયદાીઠની થથાના ક્ાાં ઔયી શતી ? 

 

103. 2017ની યનેુથઔની લલ્ડષ શરેયટેજ વવટીની માદીભાાં બાયતનુાં શલેુાં ળશયે ઔયુાં છે ? 

 

104. અભદાલાદભાાં આલેરા વાફયભતી રયલયરન્દ્ટના ભાખષનુાં નાભ ક્ા વાંતના નાભ યથી યાકલાભાાં આવય ુ

છે ? 

 

105. પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના (ગ્રાભીણ) ઔમા લષભાાં ળરૂ ઔયલાભાાં આલી શતી ? 

 

106. ઇક્ટ્ન્દ્ડમન ઇપ્ન્દ્થટટયટૂ ઑપ ટેવનરજી (IIT) ખાાંધીનખયની થથાના ક્ાયે ઔયલાભાાં આલી શતી ? 

 

107. સલુણષ ચતભુુષજ પ્રૉજેવટન શલાર ઔણ વાંબાે છે ? 

 

108. નેળનર એવવપે્રવ શાઇલે - 2 (NE2) ક્ાાં આલેર છે ? 

 

109. લમ નભન મજના ઔમા રદલવે રાગ ુઔયલાભાાં આલી છે ? 

 

110. ફીવી છઔયા અને છઔયી ભાટે છાત્રારમના વનભાષણ ભાટેની સધુાયેરી મજના શઠે ઔન્દ્મા 

છાત્રારમના રઔથવાભાાં યાજ્મ વયઔાયને ઔેન્દ્રીમ વશામ ઔેટરી થળે ? 

 

111. ખાંબીય ગનુાભાાં વાંડલામેરા ફાઔને ક્ાાં યાકલાભાાં આલે છે ? 

 

112. અટર ઇનલેળન વભળન ળેના ય ધ્માન ઔેક્ટ્ન્દ્રત ઔયે છે ? 

 

113. ઔઈ આધવુનઔ કેતી વમલથથા દ્વાયા આરદજાવતના કેડતૂને યજખાયીની તઔ વલઔવાલલા ભાટે વયઔાયશ્રી 

વાધન વશામ યૂી ાડ ેછે ? 

 

114. આરદલાવી વલથતાયભાાં ઔેટરી ભડરે થકરૂની થથાના ઔયલાભાાં આલેર છે ? 

 

115. MYSY' મજના અંતખષત થનાતઔ ઔક્ષાના પ્રૉપેળનર ઔવષ ભાટે વયઔાય ભાન્દ્મ વાંથથાના થલવનબષય 

અભ્માવક્રભ ભાટે લધભુાાં લધ ુઔેટરી ટયળુન વશામ આલાભાાં આલે છે ? 
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116. ધયણ ૧થી ૭ભાાં અભ્માવ ઔયતા રદવમાાંખ વલદ્યાથીને લાવિઔ ઔેટરી વળષ્ટ્મવવૃત્ત આલાભાાં આલે છે ? 

 

117. ડૉ. ી.જી. વરાંઔી, ડૉવટય અને લઔીર રન વશામ તથા થટાઇેન્દ્ડ મજના શઠે તફીફી થનાતઔને 

ઔેટરી રન આલાભાાં આલે છે ? 

 

118. થલાભી વલલેઔાનાંદ થટાઇેન્દ્ડ થઔીભ મજનાન રાબ ઔમા અભ્માવક્રભભાાં અભ્માવ ઔયતા 

એન.ટી.ડી.એન.ટી. વલદ્યાથી ભાટે છે ? 

 

119. વળક્ષણ ગણુલત્તા પ્રત્વાશઔ વશામભાાં અનસુલૂચત જાવતના વલદ્યાથીને ધયણ 11 વાભાન્દ્મ પ્રલાશભાાં 

કાનખી ટયળુન પી ેટે ઔેટરી યઔભ ભે છે ? 

 

120. ગજુયાત યાજ્મભાાં કુર ઔેટરા વભયવ ઔન્દ્મા/કુભાય છાત્રારમ ઔામષયત છે ? 

 

121. 'ફેટી ફચાલ ફેટી ઢાલ' મજના ઔમા લષભાાં ળરૂ ઔયલાભાાં આલી શતી ? 

 

122. GSWCનુાં રુૂાં નાભ શુાં છે ? 

 

123. 'વલદ્યાવાધના મજના'નુાં અભરીઔયણ ઔયતી ઔચેયી ઔઈ છે ? 

 

124. વાત પેયા વમશૂરગ્ન મજના અંતખષત આમજઔ વાંથથાને યખુર દીઠ ઔેટરા રૂવમાની આવથિઔ વશામ 

યૂી ાડલાભાાં આલે છે ? 

 

125. જનની સયુક્ષા મજના અંતખષત વાંથથાઔીમ પ્રસવૂત ભાટે આલલા-જલાના લાશન બાડા ેટે ળશયેી 

વલથતાયની ભરશરાને ઔેટરી યઔભની વશામ આલાભાાં આલે છે ? 


