
 

 

     Gyan Guru College Quiz Bank 12 September @ G3q Quiz |કરેજના વલધાથી ભાટે વવલજ ના પ્રશ્ન   

 

1. વયકાયશ્રી દ્લાયા ંચભશારના આદદલાવી વલસ્તાયભા ંકઈ મજના શેઠ સવચાઈ ભાટે ાણી શોંચી યહ્ય ંછે ? 

 

2. ખેડૂત કઈ મજના શેઠ છડનય ંારનણ કયી અન ેગયજયાત લનવલબાગન ેલેચાણ કય ેછે ? 

 

3. લન વલબાગની વલવલધ મજના અંતગગત કઈ જાવતના રકન ેરાબ ભે તે ભાટ ેજય દી જય દી મજન અભરભા ંછે ? 

 

4. ીી ક્ાંવતના વતા તયીક ેબાયતભાં કણ ઓખામ છે ? 

 

5. કમા અભ્માવક્ભના વલદ્યાથીઓને ગયજયાત વયકાયની વાધન વશામ મજનાન રાબ ભે છે ? 

 

6. ગયજયાતના વલદ્યાથીને સ્ટાટગ-અ અન ેઇનલેળન ભાટ ેવક્ષભ કયલા ભાટે ળનેી સ્થાના કયલાભાં આલી છે ? 

 

7. દપકવ ફેંગારેવસવવ (લડ) કમા તીથંકય (કેલરી લકૃ્ષ) વાથ ેવંફંવધત છે ? 

 

8. યાજ્મ વયકાયની કઈ મજના શેઠ 33 વજલ્રાઓભાં 75 લડના ંજંગર સ્થાલાભા ંઆલળે અન ેલન વલબાગ દયેક 

જંગરભાં 75 લડનાં લૃક્ષ લાલળ ે? 

 

9. ટેસ્ટ ઇસનગ્વભા ંતભાભ 10 વલકેટ રેનાય પ્રથભ બાયતીમ દક્કટેય કણ શતા ? 

 

10. ંચભશારભાં આલેર 'જાંફયઘડા લસમપ્રાણી અબમાયણ્મ' ળેના ભાટે જાણીતય ંછે ? 

 

11. એવળમાનયં વોથી ભટયં વલરક ડભને VSAT નેટલકગ કમય ંછે ? 
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12. ગયજયાત વયકાય દ્લાયા ળરૂ કયામેર 'ગ ગ્રીન' મજના કના દ્લાયા ળરૂ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

13. ગયજયાતી વાવશત્મભા ંઉલ્રેખનીમ કામગ ભાટે કમ ભશત્ત્લૂણગ યયસ્કાય આલાભાં આલ ેછે ? 

 

14. 'ચંદ્રમાન- 2'ના વભળન ડામયકેટ યશી ચૂકેરાં કણ 'યૉકેટ લયભન ઑપ ઈવસડમા' તયીકે ઓખામ છે ? 

 

15. કઈ મજનાન શેતય દેળના લાયવાની જાલણી અને શેદયટજે ળશેયન આર્થથક વલકાવ કયલાન છે ? 

 

16. ળાભક અન ેેઇનદકરવગ તયીક ેદયરુમગ કયલાભાં આલતી વામકટ્રવક દલાઓ ધયાલતી આંતયયાષ્ટ્રીમ સ્ટર, એવવપ્રેવ 

ભેઇર અન ેકયદયમય વળભસેટ ય વમંયવત ગયપ્ત ભાવશતી એકત્ર કયલાની કામગલાશીનય ંનાભ ળયં છે ? 

 

17. વંકટવસ્થવતભાં નાગદયક ભાટ ેઓર-ઇવસડમા ઇભયજસવી દયસ્સવ વટગ વવસ્ટભ (ERSS) નંફય ળયં છે ? 

 

18. લદયષ્ઠ ત્રકાય અને રેખકશ્રી આદદત્મ કાંતની કઇ નલરકથા મયલાનન ેનળાખયીથી દૂય યશલેાની પ્રેયણા યૂી ાડે છે ? 

 

19. 'ગયજયાત લાશન અકસ્ભાત વશામ મજના'ન રાબ વમાંથી ભેલી ળકામ છે ? 

 

20. 'યાષ્ટ્રીમ લાશક જસમ યગ વનમંત્રણ મજના'ન રાબ કન ેભે છે ? 

 

21. કઈ મજના શેઠ ગયજયાત યાજ્મની ફી.ી.એર. ભાતાઓન ેત્માં જસભેરા તભાભ ફાકને ફાયગ વચદકત્વક વાથ ે

બાગીદાયી કયીને તભેના વનમનેટર ઇસટેવસવલ કેય મયવનટભાં કઈણ જાતના ખચગ લગય નલજાત વળળય વબંા ભાટ ેઆલયી 

રેલાભા ંઆલે છે ? 

 

22. 'સ્કરૂ શેલ્થ એસડ લેરનવે પ્રગ્રાભ' શેઠ 'આયગ્મ અન ેવયખાકાયી એમ્ફેવેડય' તયીકે કણ ાત્રતા ધયાલ ેછે ? 

 

23. વયકાય દ્લાયા કમયં લેફ ટગર ળરૂ કયલાભાં આવમયં છે, જે મયઝય ફ્રસેડરી ભવલ્ટર ચેનર દ્લાયા શવસ્ટરભા ંભતી 

વેલાઓ ભાટે બાયતના દદીઓન પ્રવતવાદ રે છે ? 
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24. ગયજયાત વયકાયના ઈ - ભભતા પ્રગ્રાભન શેતય ળ છે ? 

 

25. બાયતને તનેી 'વરમ ભયવત' વસ્થવત ભાટે વત્તાલાય પ્રભાણત્ર કણે યજૂ કમય ં? 

 

26. આયગ્મ અન ેદયલાય કલ્માણ ભતં્રારમ દ્લાયા દેળબયભાં યવીની વપ્રામ ચેઇન વવસ્ટભન ેભજફૂત ફનાલલા ભાટે કમ 

કામગક્ભ યજૂ કયલાભા ંઆવમ શત ? 

 

27. કઈ મજના શેઠ વલદ્યાથીઓ અને મયલા વમાલવાવમકન ેવશકાયી ક્ષેત્રભાં કાભન અનયબલ ભેલલા ભાટ ેઇસટનગ તયીક ે

રેલાભા ંઆલે છે ? 

 

28. વેતય બાયતભ પ્રજેવટન શેતય ળ છે ? 

 

29. આંતયયાષ્ટ્રીમ વશમગ (આઈવી) મજનાન ઉદ્દેળ ળ છે ? 

 

30. વભથગ મજના નીચેનાભાંથી કમા ક્ષેત્રભાં ક્ષભતાવનભાગણ ભાટનેી ભયખ્મ મજના છે ? 

 

31. કમય ંટગર બાયતભા ંવમલવામ ળરૂ કયલા વાથે જડામેર અવગમાય કેસદ્રીમ વયકાયી વલેાઓ ભાટ ેસવગર-વલસડ ઍવવવે 

પ્રદાન કય ેછે ? 

 

32. નીચેનાભાંથી કમ પ્રજેવટ 'ગયજયાત પ્રદૂણ વનમંત્રણ ફડગ' દ્લાયા ભવનટરયગ કયલાભાં આલ ેછે ? 

 

33. શ્રવભકન ેબાયત વયકાયની અસમ મજનાન વયતાથી રાબ ભી ળકે એ શેતયથી પ્રધાનભતં્રી શ્રી નયેસદ્રબાઇ ભદી દ્લાયા 

કઇ મજના અભરભાં ભૂકલાભા ંઆલી શતી ? 

 

34. બાયત વયકાયની પ્રધાનભતં્રી દક્ષતા અન ેકયળરતા વંસન વશતગ્રાશી મજનાન શેતય ળ છે ? 

 

35. બાયત વયકાયની 'અટર ેસળન મજના'ભાં રાબાથીને ભલાાત્ર થતી ેસળનની ભશત્તભ યકભ કટેરી છે ? 
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36. બાયત વયકાય દ્લાયા ળરુ કયલાભા ંઆલેર જન વળક્ષણ વંસ્થાન (JSS)ન શેતય ળયં છે ? 

 

37. બાયત વયકાયના 'પ્રધાનભંત્રી કોળલ્મ કસેદ્ર (ી.એભ.કે.ક)ે'ની યચના કમા વભળન શેઠ કયલાભા ંઆલી શતી ? 

 

38. ગયજયાત વયકાય દ્લાયા 'આત્ભવનબગય ગયજયાત વશામ મજના' શેઠ રાબાથીને ભલાાત્ર નાણાકીમ રનની યકભ કટેરી 

છે ? 

 

39. ગયજયાત વયકાય શ્રભમગી કલ્માણ ફડગની શ્રભમગી વામકર વફવવડી મજના અનયવાય વામકરનયં વફર ભજૂંય કયાલલા 

ભાટ ેનીચેનાભાથંી ળય ંજરૂયી છે ? 

 

40. વભળન વાગય મજનાના વભળન-૪ શેઠ બાયતે કભયવના ફંદયે અજંયઆનને ળય ંયાશત ભકરી ? 

 

41. બાયતનયં વોપ્રથભ દદયમાઈ યાષ્ટ્રીમ ઉદ્યાન વમાં સ્થાલાભા ંઆલરે છે ? 

 

42. બાયતના યાષ્ટ્રવત કના દ્લાયા ચૂંટામ છે ? 

 

43. યાજ્મની કાયફાયી વત્તા કની ાવ ેછે ? 

 

44. આઝાદ બાયતના અંવતભ અને એક ભાત્ર બાયતીમ ગલનગય જનયર કણ શતા ? 

 

45. 'કાવફર' કમા કેસદ્રીમ ભતં્રારમ દ્લાયા ફનાલલાભા ંઆલેરી વંમયવત વાશવ કંની છે ? 

 

46. ૉવરવી ધાયકના ભૃત્મય અથલા અસમ કઈ કાયણવય ીએભ જીલન જ્મવત લીભા મજના શેઠ લાયવદાયન ેકેટરી યકભ 

ચૂકલલાભા ંઆલ ેછે ? 

 

47. નીચેનાભાંથી કઈ લસ્તયને GST વફર શેઠ આલયી રલેાભા ંઆવમયં નથી ? 
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48. નીચેનાભાંથી કઈ વેલાને GST વફર શેઠ ભયવવત આલાભાં આલી છે? 

 

49. ગયજયાતનય ંવોથી ભટયં ાલય સ્ટેળન કમયં છે ? 

 

50. અટર વભળન પય યીજ્મયલેનળેન અન ેઅફગન ટ્રાંવપભેળનનય ંટૂંકય નાભ ળય ંછે? 

 

51. સ્ભાટગ વવટી વભળન કની વાથે વંફંવધત છે? 

 

52. ાણી ૂયલઠા મજના અંતગગત કઈ વયવલધા ૂયી ાડલાભા ંઆલ ેછે? 

 

53. પ્રધાનભતં્રી ગ્રાભીણ આલાવ મજના શેઠ ભકાન કના નાભ ય ભંજૂય કયલાભા ંઆલે છે? 

 

54. ગયજયાત વયકાયન 'વોની' કમા પ્રકાયન સવચાઈ પ્રજેવટ છે? 

 

55. ગયજયાતભાં ગ્રાભીણ ાણી યયલઠા કામગક્ભ શેઠ ળયઓ ભાટ ેદવૈનક ાણી યયલઠાન દય કેટર છે? 

 

56. ગયજયાતના વંદબે HUDCO નયં ૂરું નાભ ળય ંછે? 

 

57. બૂગબગ જ તાવ ભાટ ેગયજયાતભાં GWRDC શેઠ કઈ મજના કામગયત છે? 

 

58. વોયાષ્ટ્ર-નભગદા અલતયણ મજના કમા નાભથી ઓખામ છે? 

 

59. દેળી ફલાઈન(ગામ) ઓરાદના વલકાવ અને વયંક્ષણ ભાટે કઈ મજના અભરભા ંભૂકલાભા ંઆલી છે? 

 

60. ગ્રાભ ંચામત ેકઈ વવભવત પયવજમાત ફનાલલાની શમ છે ? 
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61. ગયજયાત યાજમની કઈ મજના શેઠ ઘય વલશણા અન ેકાચા આલાવ ધયાલતાં ભટા બાગના ફી.ી.એર. કયટયંફન ેઆલયી 

રેલાભા ંઆવમા છે ? 

 

62. ગ્રાભવબાની નટીવ કટેરાં દદલવ શેરા ંઆલાની શમ છે ? 

 

63. અભદાલાદ ળશેયના વોપ્રથભ ફનેરા ાકા યસ્તાનય ંનાભ ળય ંશતય ં? 

 

64. ગયજયાત યાજ્મની ગ્રાભ ંચામતભાં કમ્પ્મયટય બ્રડ્ફસેડ, લીવેટ, ઇસટયનેટ દ્લાયા ઇ-વેલાઓ કઈ મજના શેઠ ૂયી 

ાડલાભાં આલી છે ? 

 

65. પ્રથભ ભેયીટાઈભ ઈવસડમા વવભટ બાયતના કમા ળશેયભાં મજાઈ શતી? 

 

66. GSRTC ફવ વલેાઓના ાવ ભાટે અયજી કયલા ભાટનેી લેફવાઇટ કઇ છે? 

 

67. બાયતભા ંકમયં ળશેય ફનાના ળશેય તયીક ેઓખામ છે ? 

 

68. વલેન વવસ્ટયના બાઈ તયીકે કમા યાજ્મન ેઓખલાભાં આલ ેછે ? 

 

69. વારવટે ટાયએ બાયતના નીચેનાભાંથી કમા યાજ્મન એક બાગ છે ? 

 

70. પ્રવવદ્ધ લરેકફક નેળનર ાકગ ગયજયાતભા ંકમા સ્થે આલેરય ંછે? 

 

71. યાષ્ટ્રીમ ધયીભાગો ય વરાભત અને અડચણ વલનાની ભયવાપયી ભાટ ેયર ફનાલલા કમ પ્રજેવટ ળરૂ કયલાભાં આવમ છે ? 

 

72. ભયંફઈ-અભદાલાદ લચ્ચનેા પ્રથભ શાઇસ્ીડ ટ્રને પ્રૉજેવટ ળરૂ કયલાન વભાયશ વમાયે મજામ શત ? 
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73. દદલ્શી-ભયંફઈ એવવપ્રવેલનેી રંફાઈ કેટરી શળે ? 

 

74. ગયજયાતભાં વચલ્રસવ મયવનલર્થવટીની સ્થાના વમાય ેથઈ ? 

 

75. કઈ મજનાન શેતય 10 થી 18 લગની લમ જૂથના જય વનમય સ્તયના યભતલીયન ેતૈમાય કયલાન છે ? 

 

76. બાયતની ફા દત્તક એજસવીને ળય ંકશલેાભા ંઆલે છે ? 

 

77. ઢે બાયત ફઢ ેબાયત કઈ મજનાન ટેા કામગક્ભ છે ? 

 

78. વયકસમા વભૃવદ્ધ મજનાના પામદા કમા છે ? 

 

79. કઈ મજના શેઠ રઘયત્તભ મગદાન રૂ. 250 વાથે ાત્રતા ધયાલનાય અયજદાય 7.6 ટકા નયં ઊંચય ંલતય અન ેભશત્તભ 

રૂ.1.5 રાખના કય રાબ ભેલી ળકે છે ? 

 

80. પ્રધાનભતં્રી ઇનલેદટલ રર્નનગ પ્રગ્રાભ કે જેન ઉદ્દેળ શવળમાય ફાકની કયળતા અન ેજ્ઞાનન ેવભૃદ્ધ કયલાન છે તે 

મજના કના નાભ ય છે ? 

 

81. ગયજયાત ટ્રાઇફર ડલેરભેસટ કોયેળનનયં કામાગરમ કમા નાભે ઓખામ છે ? 

 

82. બ્રહ્મયત્રા નદી યન ફગીફીર યર કમા પ્રકાયન યર છે ? 

 

83. 2022ભાં ઈસદયભા ંમજામેરી 'ેયા ટેફર ટેવનવ નૅળનર ચેવમ્મનળી'ભાં વલજેતા થમેર ગયજયાતી ભવશરા ખેરાડીનય ંનાભ 

ળયં છે ? 

 

84. વગયનાયનયં પ્રાચીન નાભ ળયં છે ? 
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85. ગયજયાત વયકાય દ્લાયા અંત્મદમ તથા BPL કાડગ ધાયકને દય ભવશને કટેરાં કયેવવનનય ંવલતયણ કયલાભાં આલ ેછે ? 

 

86. વબક્ષા નશીં વળક્ષા એ ભતં્ર વાથે ળશેયના વવગ્નર ય વબક્ષાલૃવત્ત કયતા ક ેઅધલચ્ચ ેળાા છડી ગમરેા દદયદ્ર ફાકન ે

વળક્ષણ આતા વયકાયશ્રીના પ્રજેવટ નય ંનાભ ળય ંછે? . 

 

87. 'વાધન વશામ મજના' અંતગગત ભેદડકરના વલદ્યાથીઓન ેપ્રથભ લે કટેરી વાધન વશામ ભે છે ? 

 

88. ગયજ્રયાત વયકાયશ્રીની 'દદવમાંગ રગ્ન વશામ મજના'ન રાબ રેલા ભાટનેયં અયજીત્રક કઈ કચયેીભાંથી ભેલલાનયં શમ છે? 

 

89. સ્કરયળી ટય સ્ટયડસટ પય ITI પ્રપેળનર કર્થવવ સ્ટડી મજનાન રાબ રેલા ગ્રાભીણ વલસ્તાયભાં લવલાટ કયતા વલદ્યાથીની 

કોટયંવફક આલક કટેરી શલી જઈએ? 

 

90. સ્ટ ભેદટ્રક સ્કરયળી પય SC સ્ટયડસટ મજનાન રાબ રેલા વલદ્યાથીએ વમાયે યવજસ્ટ્રેળન કયાલલાનયં શમ છે ? 

 

91. કઈ પ્રાથવભક ળાાભાથંી શ્રી બૂસેદ્રબાઇ ટેરે 12-14 લગનાં ફાક ભાટે કવલડ યવીકયણ ળરૂ કમયં ? 

 

92. કસ્તયયફા ણ વશામ મજના ભેલનાય રાબાથીએ વગબાગલસ્થાના પ્રથભ છ ભાવના ગાાભા ંકની ાવ ેનોંધણી 

કયાલલી ડે છે ? 

 

93. સ્તન અન ેગબાગળમના ભયખના કેસવયનયં વસ્ક્સનગ વનદાન અને વાયલાય કામગક્ભન રાબ કેટરી લાર્થક આલક ધયાલતી ભ્મભ 

લગીમ ભવશરાને ભે છે ? 

 

94. નેળનર રૂયર રાઈલરીશૂડ વભળનના રાબન અભરીકયણ કયતી કચેયી કઈ છે ? 

 

95. ગયજયાત વયકાયની 'વલદ્યારક્ષ્ભી ફસડ મજના' અંતગગત ધયણ 1ભાં પ્રલેળ ભેલનાય કસમાઓ ભાટે કમા ફસડ રેલાભાં આલ ે

છે ? 

96. 'નેળનર આમનગ મજના'ન ભયખ્મ શેતય ળયં છે ? 
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97. બાયતભા ંકઈ વંસ્થા યભાણુ બોવતકળાસ્ત્રભા ંઅગ્રણી વંળધન કયી યશી છે ? 

 

98. વનયણ બાયત વભળનની ળરૂઆત બાયત વયકાયના કમા વલબાગ દ્લાયા કયલાભાં આલી છે ? 

 

99. વળક્ષણકામગ મગ્મ યીતે થામ ત ેભાટ ેવળક્ષકની અછતને શોંચી લલા ભાટ ેકઈ મજના ળરૂ કયલાભા ંઆલી છે ? 

 

100. બાયતભા ંએ.ટી.એભ. યજૂ કયનાયી પ્રથભ ફેંક કઈ છે ? 

 

101. સ્ટેટ ફૂડ વેપટી ઇસડેક્ષ 2021-22 અનયવાય, ખાદ્ય વયયક્ષાની દૃવિએ દેળનય ંશે્રષ્ઠ યાજ્મ કમયં છે ? 

 

102. ગયજયાત યાજ્મના ળશેયી વલસ્તાયભાં આલાવીમ આયવક્ષતતા અતંગગત અગ્રતા ધયાલતા કયટયંફની ઓખાણ ભાટનેાં ધયણ 

કમા છે ? 

 

103. ICDSનયં રૂું નાભ ળયં છે ? 

 

104. ગયજયાતભાં વોથી લધય દધૂ ઉત્ાદક વશકાયી ભંડીઓ કમા વજલ્રાભાં આલેરી છે ? 

 

105. કરાઇભેસટ ચેસજ અગંે નોંધાત્ર કાભગીયી ફદર નીચેના ૈકી કઈ કેટગેયીન ેયયસ્કાય આલાભા ંઆલે છે ? 

 

106. બૂતલૂગ વૈવનક, વેલા આતા વંયક્ષણ કભગચાયીઓ અને તભેના દયલાય ભાટ ેનીચેનાભાંથી કણ કલ્માણ મજના પ્રદાન 

કયે છે ? 

 

107. વર્થલવવવ ઇ-શેલ્થ આવવસ્ટસવ એસડ ટેવર-કસવલ્ટેળન (વશેટ) ઓીડી ટગર કના ભાટ ેળરું કયલાભા ંઆવમયં શતય ં? 

 

108. 'વભળન ઇસદ્રધનય મજના' ન આયંબ કમા દદલવ ેકયલાભા ંઆવમ ? 

109. દત્તંત થેંગડી કાયીગય વમાજ વફવવડી મજના શેઠ કયટીય ઉદ્યગના કાયીગય કમા શેતય ભાટ ેનાણાકીમ વશામ ભેલી 

ળકે છે ? 
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110. નીચેનાભાંથી કઈ મજના શલાઈ દટદકટના બાલભા ંઘટાડ કયીને શલાઈ ભયવાપયીને પ્રત્વાશન આે છે ? 

 

111. ગયજયાત વયકાયની ભયખ્મભતં્રી એપ્રેવસ ટવ મજના અંતગગત દડપ્રભા ધાયક રામકાત ધયાલતા રાબાથીને કટેરા રુવમાનય 

ભાવવક સ્ટાઈેંડ આલાભા આલે છે ? 

 

112. વગયા ધધ ગયજયાતના કમા વજલ્રાભાં આલેર છે ? 

 

113. PPFન અથગ ળયં છે ? 

 

114. યડ યન ટ્રાદપક ઘટાડલા ભાટ ેવયકાયની કઈ મજના કામગયત છે ? 

 

115. ભત્સ્મદ્યગન વલકાવ,ાણીની ખાયાળભાં ઘટાડ તથા નભગદા નદી ય 'સ્ટેંડ એરન' પ્રજેવટ કઈ મજનાન બાગ છે ? 

 

116. 'બાડબૂત પ્રજેવટ' ળરૂ થલાની તાયીખથી ૂણગ કયલાન અંદાવજત વભમ કેટર છે ? 

 

117. ગયજયાતભાં વખી ભંડન ેફેંક વધયાણ, શયસનય કોળલ્મની તારીભ કઈ મજના દ્લાયા આલાભાં આલે છે ? 

 

118. ‘તાયી આંખન અપીણી’ - ગીત કણે રખ્મયં ? 

 

119. કઈ મજના અંતગગત લનફધંયઓ અન ેફીીએર દયલાયન ેવલનાભૂલ્મે લીજજડાણ આલાની જગલાઈ ગયજયાત વયકાય 

દ્લાયા કયલાભાં આલી છે ? 

 

120. પ્રધાનભતં્રી ગ્રાભીણ વડક મજના શેઠ કમા યસ્તાઓ ફનાલલાભાં આલ ેછે ? 

 

121. ફાકને વયયક્ષા ૂયી ાડલાના વંદબગભાં GSCPS નયં ૂરુ ંનાભ ળયં છે? 

122. દાશદન ેકમા પ્રજેવટ શેઠ સ્ભાટગ વવટી ફનાલલાની જાશયેાત કયલાભા ંઆલી છે ? 
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123. કઈ મજનાભા ંખાનગી દલાખાનાભા ંકયાલલાભાં આલતી પ્રવૂવત વલનાભલૂ્મે શમ છે ? 

 

124. ગયીફ અન ેનફા લગગના વભ્મની વાભાવજક વસ્થવતભાં વયધાય રાલલા તભેજ આર્થથક વળવવતકયણ અથે યાજ્મ વયકાયે 

કમા વભળનની ળરૂઆત કયેર છે ? 

 

125. ભાતા તભેજ નલજાત ફાકને શવસ્ટરથી તભેના ઘયે શોંચાડલા ભાટ ેગયજયાત વયકાય દ્લાયા ચારય કયલાભાં આલેર 

એમ્લમયરસવ વેલા કમા નાભે ઓખામ છે ? 

 

126. યાષ્ટ્રીમ સ્તય ેરસચ કયલાભાં આલેર વસ્કર ઇવસડમા પ્રગ્રાભ શેઠ કેસદ્ર વયકાય દ્લાયા 2022 વયધી કેટરાં રકન ેટ્રેસનગ 

આલાભા ંઆલળ?ે  

 

127. પ્રસ્તયત લીદડમભા ંકેસદ્ર વયકાય દ્લાયા ળરૂ કયલાભાં આલેર "ભેયી શેચાન" પ્રેટપભગ ય કમા ડવમયભેસટથી યજીસ્ટય કયી 

ળકામ છે? 
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