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1. લ્યળૂન ગજુયાત યાજ્મભાાં કુર ઔેટરી ખોળાાનેં આવથિઔ વશામ આલાભાાં આલેર છે ? 

2. વપ્ટેમ્ફય, 2019ભાાં ભાનનીમ લડાપ્રધાન દ્વાયા પ્રાણીભાાં ખ અને ભઢાના યખના વનમાંત્રણ ભાટે ઔઈ મજના ળરૂ 
ઔયલાભાાં આલી છે ? 

3. કૃવના વાંદબભભાાં WBCISનુાં રુૂાં  નાભ શુાં છે ? 

4. વનણુ બાયત વભળનન શતે ુળ છે ? 

5. નલી વળક્ષણનીવત, 2020ભાાં HRD ભાંત્રારમને ઔયુાં નાભ આલાભાાં આવયુાં છે ? 

6. લભ 2022ભાાં બાયત વયઔાયના મખુ્મ લૈજ્ઞાવનઔ વરાશઔાય (PSA) તયીઔે ઔની વનભણઔૂ ઔયલાભાાં આલી છે ? 

7. ગજુયાતભાાં શ્રી વભનાથ વાંસ્કૃત યવુનલવવિટી ક્ાાં આલેરી છે ? 

8. ચાયણઔા વરાય ાઔભભાાં વોય ઊર્જભના ઉત્ાદનને ઔાયણે લાવિઔ ઔેટરા ટન ઔાફભન ડામવવાઇડના પ્રદૂણભાાં ગટાડ 
થમ છે ? 

9. લભ 2011ની SECC દ્વાયા કી ઔાઢલાભાાં આલેરા કુટુાંફ ઔઈ મજના શઠે વનિઃશલુ્ઔ લીજજડાણ ભેલલા ાત્ર 
ફનળે ? 

10. નેળનર પળય વલન્ડ એનજી લરવી ક્ાયે સલૂચત ઔયલાભાાં આલી શતી ? 

11. IREDAનુાં રુૂાં  નાભ શુાં છે ? 

12. PROOFનુાં રુૂાં  નાભ શુાં છે ? 

13. 01/09/2021ની અવયથી 1થી 3 લભ ભાટે ઇન્ટય ઔોયેટ ડડલઝટન વમાજ દય ઔેટરા ટઔા છે ? 

14. ગજુયાત યાજ્મભાાં વભયવ (વાભાન્મ વભયવ-વતત ત્રીજી લકત) થમેર ગ્રાભ ાંચામતને (5001થી 25000 સધુીની 
લવતીલાા) પ્રત્વાશઔ અનદુાન ેટે વયઔાય દ્વાયા ઔેટરી યઔભ ચઔૂલલાભાાં આલે છે ? 

15. ઔેરેન્ડય લભ 2021ભાાં પ્રધાનભાંત્રી કૃવ વવિંચાઈ મજના 'ય ડ્ર ભય ક્ર ' અંતખભત ાટણ જજલ્રાભાાં ઔેટરા 
કેડતૂએ રાબ ભેવમ છે ? 

16. 'ભા અન્નણૂાભ મજના' શઠે ગજુયાત યાજ્મના તભાભ અંત્મદમ અન્ન મજના ઔાડભધાયઔને દય ભડશને ઔેટરા ડઔર 
અનાજ વલનામલૂ્મે આલાભાાં આલે છે ? 

17. ફહુરૂી ઔરાના પ્રચાય, પ્રવાય અને વલઔાવ ભાટે એઔ ઔરાઔાયને એઔ ઔામભક્રભ ઔયલા ભાટે યાજ્મ વયઔાય દ્વાયા ઔેટરી 
યઔભની વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

18. સ્લાભી વચ્ચચદાનાંદની ઔઈ કૃવતને નભભદ સલુણભચાંદ્રઔ એનામત થમ શત ? 

19. ઈ. વ. 1930ભાાં અભદાલાદથી ઔેટરા ડઔ. ભી. ચારીને દાાંડીકચૂ ઔયલાભાાં આલી શતી ? 

20. શભલધભન યાર્જના દયફાયના ભશાઔવલ ઔણ શતા ? 
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21. ભાલા યના વલજમ છી વવદ્ધયાજ જમવવિંશને ઔમા નાભથી કલાભાાં આવમા ? 

22. ધાલીયા ઔઈ પ્રાચીન વભ્મતાનુાં ળશયે છે ? 

23. ભીનદેલી ક્ાાંનાાં યાજકુાંલયી શતાાં ? 

24. શ્રીયાંખ અલધતૂ ભશાયાજે ઔઈ બાાભાાં સુ્તઔ રખ્માાં છે ? 

25. ‘ઠઠ વનળાલમ’ ઔનુાં ઉનાભ છે ? 

26. બલાઇના આદ્યવતા ખણાતા અવાઈત ઠાઔય મૂ ઔમાાંના લતની શતા ? 

27. ભશાલીય સ્લાભી ઔઈ બાાભાાં ઉદેળ આતા શતા ? 

28. અાઢ સદુ લૂણિભા અન્મ ઔમા નાભથી કામ છે ? 

29. 'કુરી' નલરઔથાના રેકઔ ઔણ છે ? 

30. વીભભ ખબભગશૃ (તરુવી)ન છડ ઔમા વપ્તવિ (વાત ઋવ) વાથે વાંફાંવધત છે ? 

31. લન વલબાખના સ્લવશામ જૂથ દ્વાયા ય ઉછેય મજનાભાાં રાબાથી જૂથને ઔણ તઔનીઔી ભાખભદળભન આે છે ? 

32. ગજુયાતભાાં નોંધામેર લનસ્વતની જૈવલઔ વલવલધતાભાાં ઔેટરા પ્રઔાયની આવતૃ્ત ફીજધાયી જલા ભે છે ? 

33. બાયતભાાં 23.26% લનવલસ્તાય ૈઔી ઔેટરા ટઔા લફનલખીકૃત લન છે ? 

34. બાયતભાાં લન્મજીલ યલક્ષત વલસ્તાયનુાં પ્રભાણ કુર બોખલરઔ વલસ્તાયના ઔેટરા ટઔા છે ? 

35. અમતૃા દેલી લફશ્નઇ લાઇલ્ડરાઇપ પ્રટેવળન એલડભ અંતખભત ઔેટરા રૂવમાનુાં ઇનાભ આલાભાાં આલે છે ? 

36. ગજુયાતના ઔમા વલસ્તાયભાાં રગનુની યચના થઈ છે ? 

37. અભદાલાદના ભેદાનન દલક્ષણ-વિભ બાખ ઔમા નાભે કામ છે ? 

38. ડડજજટર ગજુયાત લેફવાઇટન ઉમખ ઔયીને ઔયુાં પ્રભાણત્ર ભેલી ળઔામ છે ? 

39. ગજુયાતભાાં i -Hubની સ્થાના ક્ાયે થઈ ? 

40. બાયત વયઔાય દ્વાયા ચારતી યાષ્ટ્રીમ ગ્રીન વભળન મજના અંતખભત લભ-૨૦૨૦ સધુી વાંલવધિત CO2 ઉત્વજૉનભાાં 
ઔેટરા પ્રભાણભાાં ગટાડ નોંધલાભાાં આવમ છે ? 

41. ાછા પયતા ભવભી લનની ઋત ુગજુયાતભાાં ઔમા ભડશનાભાાં આલે છે ? 

42. 'યાષ્ટ્રીમ પે્રવ ડદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે ઔયલાભાાં આલે છે ? 

43. નાઔોડટઔ ડ્રગ્વ અને વામઔરવઔ દાથો યની યાષ્ટ્રીમ નીવત ઔમા અનચુછેદ ય આધાડયત છે ? 
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44. યલુાનને નળાકયીથી દૂય યશલેાની પે્રયણા યૂી ાડતી નલરઔથા 'શાઇ ઑન ઔવર'નુાં વલભચન ગજુયાતભાાં ઔણે 
ઔયુું શત ુભ? 

45. લફશાયની ઔઈ નદીને 'લફશાયન અલબળા' ઔશલેાભાાં આલે છે ? 

46. બાયતના ઔમા લડાપ્રધાને નલા આયુ ભાંત્રારમની યચના ઔયી ? 

47. 'વાંજીલની એવવપે્રવ ફાઇઔ વેલા'ન પ્રાયાંબ ગજુયાતના ઔમા જજલ્રાએ ઔમો શત ? 

48. ઔેન્દ્ર વયઔાય દ્વાયા ળરૂ ઔયલાભાાં આલેરા 'શય ગય દસ્વત' અલબમાનન શતે ુઔમ છે ? 

49. વભગ્ર ગજુયાતભાાં યવુનલવભર લેક્વવનેળન પ્રગ્રાભ અંતખભત ફાઔને ીવીલી લેક્વવનન પ્રથભ ડઝ ઔમાયે 
આલાભાાં આલે છે ? 

50. ઔઈ મજનાન શતે ુટેક્ષ્ટાઈર પ્રવેવવિંખ કે્ષત્રને ભયીન , ડયલયાઇન અને ઝીય લરક્વલડ ડડસ્ચાજૉ (ઝેડએરડી) વડશત 
મગ્મ તઔનીઔ દ્વાયા માભલયણીમ ધયણને ડયણૂભ ઔયલા ભાટે વક્ષભ ઔયલાન છે ? 

51. પ્રધાનભાંત્રી સયુક્ષા ફીભા મજના ( PMSBY) શઠે આઔક્સ્ભઔ મતૃ્ય ુય 18-70 લભની લમજૂથના શને્ડલભૂ 
લણઔય/ઔાભદાયને ઔેટરી યઔભ ભલાાત્ર છે ? 

52. નેળનર શને્ડલભૂ ડેલરભેન્ટ પ્રગ્રાભ (એનએચડીી)નાાં ગટઔ એલા શને્ડલભૂ ભાઔેડટિંખ વશામ શઠે ભાઔેડટિંખ 
ઇલેન્્વના આમજન ભાટે યાજ્મ/ાત્રતા ધયાલતી શને્ડલભૂ એજન્વીને ઔમા ફર્જય ભાટે નાણાઔીમ વશામ યૂી 
ાડલાભાાં આલે છે ? 

53. ઇન્પભેળન, એજ્યઔેુળન અને ઔમ્યવુનઔેળન (IEC) મજનાન ઉદે્દળ ઔમ છે ? 

54. વલશ્વભાાં બાયત સ્ટાટભ -અ ઇઔ વવસ્ટભભાાં ઔયુાં સ્થાન ધયાલે છે ? 

55. ગજુયાત વયઔાયની ભાનલખડયભા મજના શઠે રાબાથીની લમભમાભદા ઔેટરી શલી જઈએ ? 

56. અટર ેન્ળન મજના શઠે રાબાથી દ્વાયા ચઔૂલલાભાાં આલતી પ્રીવભમભની યઔભ જે તે લભભાાં ઔેટરી લાય લધાયી 
ઔે ગટાડી ળઔામ છે ? 

57. બાયત વયઔાયની SHREYAS મજનાનુાં ઔેટરાાં સ્તયભાાં અભરીઔયણ થમેર છે ? 

58. બાયત વયઔાયના ભાંત્રારમ M.S.D.E નુાં રુૂાં  નાભ શુાં છે ? 

59. બાયતભાાં નેવલખેળનની વશામના વલઔાવ , ર્જલણી અને વાંચારન ભાટે ઔમા લફરભાાં ભાખુાં આલાભાાં આવયુાં છે 

? 

60. ઔટઔટીના વાંફાંધભાાં યાષ્ટ્રવતની વત્તા ફાંધાયણના ઔમા અનચુછેદ દ્વાયા પ્રદાન ઔયલાભાાં આલી છે ? 

61. રઔવબાભાાં આધાય લફર 2016 ઔણે યજૂ ઔયુું ? 

62. ઔમ બાયતીમ કૃવ અવધવનમભ યદ ઔયલાભાાં આવમ છે ? 
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63. બાયતના ફાંધાયણને અંવતભ સ્લરૂ ક્ાયે આલાભાાં આવયુાં ? 

64. ઔમા અવધવનમભે સયુલક્ષત ખબભાત વેલા ભાટે ભડશરાની ભમાભદા અને શોંચભાાં લધાય ઔમો છે ? 

65. ઔેન્દ્ર વયઔાય દ્વાયા ઔમ ઔય લસરૂલાભાાં આલે છે ? 

66. નીચેનાભાાંથી ઔઈ વેલાને GST લફર શઠે મકુ્વત આલાભાાં આલી છે ? 

67. વયદાય વયલય પ્રૉજેવટ દ્વાયા ગજુયાતનાાં ઔેટરાાં ખાભને ીલાના ાણીના યુલઠાન રાબ ભે છે ? 

68. SSNNLના ક્મ્િંખ સ્ટેળન ય ાલયના અલડયત ઉમખ ભાટે વપ્ટેમ્ફય- 2017ભાાં નભભદા ઔેનાર ય ઔેટરા 
વરાય ાલય પ્રૉજેવટવ ચાલ ુઔયલાભાાં આવમા છે ? 

69. ગજુયાત ઔેનાર રુલ્વ 1962 યદ ઔયીને ગજુયાત વયઔાય દ્વાયા વવિંચાઈ , ાણી યુલઠા અને ડે્રનેજ ભાટે આલાભાાં 
આલતી તભાભ વેલાના રાબભાાં સધુાય ઔયલા લભ 2014ભાાં ઔમ વનમભ અભરભાાં મઔૂલાભાાં આલેર શત ? 

70. નદીના ઇન્ટયલરિંડઔિંખ પ્રૉજેવટના બાખરૂે વયસ્લતી નદીને ડયચાજૉ ઔયલા ભાટે ધયઈ પ્રૉજેવટભાાંથી ઔઈ લરિંઔ 
રેલાભાાં આલી છે ? 

71. સ્થાવનઔ વવિંચાઈને પામદ થામ તે ભાટે વયપેવ ફ્ર ઇડયખેળન સ્ઔીભ શઠે બાયત વયઔાયની ભદદથી નાના 
તાલભાાં ઔમા ાણીન વાંગ્રશ ઔયલાભાાં આલે છે ? 

72. ગજુયાતભાાં ઔમા સ્થે 'ભત્સ્મ ઓદ્યલખઔ એસ્ટેટ'ની સ્થાના ઔયલાભાાં આલી છે ? 

73. ગજુયાતભાાં ગ્રાભઔક્ષાએથી આયષુ્ટ્મભાન ઔાડભ , ઇ-શ્રભ ઔાડભ , યશઠેાણનુાં પ્રભાણત્ર ઔઈ મજના અંતખભત આલાભાાં 
આલે છે ? 

74. ગ્રાભવભાજ વાથે જડામેરી ભાડશતી ઔમા ટભર ય ભી યશ ેછે ? 

75. પ્રધાનભાંત્રી આલાવ મજના-ગ્રાભીણ અંતખભત વભથ વલસ્તાયભાાં ઔેટરાાં રૂવમાની વશામ આલાભાાં આલે છે ? 

76. 2017ભાાં વભનાથના વલઔાવ ભાટે 'પ્રવાદ મજના' શઠે ઔેટરી નાણાઔીમ ગ્રાન્ટ પાલલાભાાં આલી શતી ? 

77. AAI દ્વાયા યાજસ્થાનના ડઔવનખઢ એયટભ  ય GAGAN (બાયતીમ ઉગ્રશ આધાડયત વદૃ્ધદ્ધવેલા)નુાં યીક્ષણ ક્ાયે 
ઔયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? 

78. આકા લભ દયવભમાન આભી અને ભળીનની ખવતળીરતાને વક્ષભ ઔયલા ભાટે વયશૂાત્ભઔ ઝલઝરા ટનર ઔમા 
ઔેન્દ્રળાવવત પ્રદેળભાાં ફનાલલાભાાં આલી યશી છે ? 

79. વાખયભારા ડેલરભેન્ટ ઔાંની લરવભટેડનુાં લશીલટી વનમાંત્રણ ઔની ાવે છે ? 

80. ભોન ભાંડદયના સ્થાઔ ઔણ શતા ? 

81. 'વનભભ ગજુયાત ળોચારમ મજના' ક્ાયે ળરૂ ઔયલાભાાં આલી શતી ? 

82. ાટણ કાતે પ્રાદેવળઔ વલજ્ઞાન ઔેન્દ્રનુાં ઉદ્ઘાટન ક્ાયે ઔયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? 
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83. અભદાલાદના વામન્વ વવટીભાાં જચય ખૅરેયી ફનાલલા ભાટે ઔેટર કચભ થમ છે ? 

84. જે ફાઔને યક્ષણ અને વાંબાની જરૂય શમ તેભને લચલ્ડ્રન શભ આલા ભાટે ઔણ જલાફદાય છે ? 

85. ઔઈ મજના શઠે રઘતુ્તભ મખદાન રૂ. 250 વાથે ાત્રતા ધયાલનાય અયજદાય 7.6% નુાં ઊંચુાં લતય અને 
ભશત્તભ રૂ.1.5 રાકના ઔય રાબ ભેલી ળઔે છે ? 

86. આઈ.એન.એવ. ઔેવયીએ ડશિંદ ભશાવાખયના દેળભાાં ઔવલડ યાશત વશામ તયીઔે ઔઈ લસ્તુનુાં લશન ઔયુું ? 

87. રવનિંખ પ્રગ્રાભ PMILPનુાં રુૂાં  નાભ શુાં છે ? 

88. પ્રધાનભાંત્રી જીલન જ્મવત લીભાધાયઔ વમક્વતના આઔક્સ્ભઔ અથલા કુદયતી મતૃ્યનુા વાંજખભાાં તેના લાયવદાયને 
લીભાની ઔેટરી યઔભ આલાભાાં આલે છે ? 

89. સ્ટ ભેડરઔ સ્ઔરયળી પય SC સ્ટુડન્ટ મજનાન રાબ રેલા વલદ્યાથીએ ક્ાયે યજજસ્રેળન ઔયાલલાનુાં શમ છે ? 

90. ધયણ 10 અને ધયણ 12નાાં વપાઈ ઔાભદાયનાાં ફાઔને ઇનાભ /પ્રળક્સ્તત્રથી પ્રત્વાડશત ઔયલાની વયઔાયશ્રીની 
મજના શઠે ધયણ ૧૨ના વાભાન્મ અને વલજ્ઞાન પ્રલાશભાાં દ્ધદ્વતીમ ક્રભે આલનાય વલદ્યાથીને ઔેટરી યઔભ આલાભાાં 
આલે છે ? 

91. ગજુયાતભાાં છેલ્રા ાાંચ લભભાાં ઔેટરા યલુાનને વયઔાયી નઔયી આલાભાાં આલી છે ? 

92. ‘બીર વેલા ભાંડ ’ના આજીલન વેલઔ ફની બીરની આજીલન વેલા ઔયનાય રૂાજી યભાયન જન્ભ ક્ાાં થમ 
શત ? 

93. યાષ્ટ્રીમ ડઔળય સ્લાસ્્મ ઔામભક્રભ ક્ાયે ળરૂ ઔયલાભાાં આવમ શત ? 

94. 'ડૉ.વવલતા આંફેડઔય આંતયજ્ઞાતીમ રગ્નને પ્રત્વાશન ભાટેની મજના ' શઠે યાષ્ટ્રીમ ફચતત્ર તયીઔે ભતી 
વશામ કુર ઔેટરી છે ? 

95. ગજુયાત વયઔાયની 'વલદ્યારક્ષ્ભી ફન્ડ મજના ' અંતખભત ધયણ 1ભાાં પ્રલેળ ભેલનાય ઔન્મા ભાટે ઔમા ફન્ડ 
રેલાભાાં આલે છે ? 

96. અમધ્મા ઔઈ નદીને ડઔનાયે આલેલુાં પ્રવવદ્ધ માત્રાધાભ છે ? 

97. ઔમા બાયતીમ સ્લાતાંત્ર્મવેનાનીનુાં અલવાન આખાકાન ેરેવ, નૂા કાતે થમેલુાં ? 

98. ચીની ફોદ્ધ વાધ ુહ્ય-ુએન-વાાંખ ઔમા બાયતીમ વમ્રાટના ળાવનઔા દયવભમાન બાયતની મરુાઔાતે આવમા શતા ? 

99. નીચેનાભાાંથી ઔમા યાજ્મભાાં મખુ્મ બાા 'કાવી' છે ? 

100. આવાભ, અરુણાચરપ્રદેળ ,નાખારેન્ડ, ભલણયુ વભઝયભ, ભેગારમ અને વત્રયુા - બાયતના આ વાત યાજ્મ ઔમા 
નાભે પ્રવવદ્ધ છે ? 

101. ઔઈ યભતભાાં બાખ રેનાયને 'મગુ્ધલાદી' ઔશલેાભાાં આલે છે ? 
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102. ઑલરક્મ્ઔ ધ્લજભાાં 5 ડયિંગ્વ શુાં દળાભલે છે ? 

103. ભાનલળયીયભાાં વાભાન્મ ધફઔાયાન દય ઔેટર શલ જઈએ ? 

104. વાંવદ વભ્મ ન શમ તેલી વમક્વત ઔેન્દ્રીમપ્રધાન તયીઔે લધભુાાં લધ ુઔેટરા વભમ સધુી ભાંત્રી યશી ળઔે ? 

105. બાયતના ફાંધાયણના ઔમા અનચુછેદભાાં યાષ્ટ્રવત ઉયના ભશાઆયની ઔામભયીવત અંખેની જખલાઈ ઔયલાભાાં 
આલેર છે ? 

106. સયૂવવિંશ તખ્તવવિંશ ખડશરનુાં તખ્કલવુ ઔયુાં છે ? 

107. રકાંડને ઔાટ રાખલ એ ઔમા પ્રઔાયની પ્રડક્રમા છે ? 

108. વોથી ક્સ્થય ઇઔવવસ્ટભ ઔઈ છે ? 

109. ડૉ. યાજેન્દ્ર પ્રવાદને ઔમા લે બાયતયત્નથી વન્ભાવનત ઔયલાભાાં આવમા શતા ? 

110. બાયત વયઔાય દ્વાયા વલદેળી/એનઆયઆઈ/ીઆઈ/વીઆઈની શે્રણીભાાં ઔેટરા રઔને દ્મ યુસ્ઔાય લભ 
2022થી નલાજલાભાાં આવમા છે ? 

111. 'યાષ્ટ્રીમ કેર ડદલવ'ની ઉજલણી ક્ાયે ઔયલાભાાં આલે છે ? 

112. વલશ્વભાાં એવપ્રર ભડશનાન ચથ ળવનલાય ઔમા ડદલવ તયીઔે ઉજલામ છે ? 

113. નેતાજી સબુાચાંદ્ર ફઝ આંતયયાષ્ટ્રીમ એયટભ , ઔરઔત્તા વવલામ વિભ ફાંખાભાાં અન્મ ઔયુાં આંતયયાષ્ટ્રીમ 
એયટભ  ઔામભયત છે ? 

114. બાયતના ઔમા ળશયેભાાં માભલયણ ભાંત્રીએ લભ 2021ભાાં વોપ્રથભ ઔામભયત સ્ભખ ટાલયનુાં રઔાભણ ઔયુું શત ુાં ? 

115. 'જમ જમ ખયલી ગજુયાત..' .ઔની ઔાવમયચના છે ? 

116. એર.ઈ. ડી. નુાં રુૂાં  નાભ શુાં છે ? 

117. વતીળ ધલન સ્ેવ વેન્ટય ક્ાાં આલેલુાં છે ? 

118. ગજુયાતભાાં વભાજવેલાની અનેઔવલધ પ્રવવૃત્ત ઔયાલનાય વાંસ્થાનુાં નાભ શુાં છે? 

119. ઔઈ ગપુા આજીલઔ વાંપ્રદામને વભવિત શતી ? 

120. નીચેનાભાાંથી ઔમા તશલેાય ય રઔ બખલાન કૃષ્ટ્ણના જન્ભની ઉજલણી ઔયે છે? 

121. બાયતભાાં 'આચામભ' તયીઔે ઔણ કામ છે ? 

122. વલશ્વના ઔમા મ્યલુઝમભભાાં શ્રી નયેન્દ્રબાઈ ભદીની ભીણની પ્રવતભાનુાં અનાલયણ ઔયલાભાાં આવયુાં શત ુાં ? 

123. તાત્ઔાલરઔ ઉમખ ઔયી ળઔામ તેલા મખુ્મ સ્ટયેજની ફશાય ઔયુાં વાંગ્રશ ઉઔયણ (સ્ટયેજ ડડલાઇઝ) ઔમ્પ્યટુયભાાં 
ઉભેયલાભાાં આલે છે ? 
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124. ગજુયાતનુાં પ્રથભ પ્રાગૌ ઐવતશાવવઔ વલેક્ષણ ક્ાયે ઔયલાભાાં આવયુાં ? 

125. ડીશાઈડે્રળનથી ળયીયભાાં ઔયુાં તત્ત્લ નીઔી ર્જમ છે ? 

 


