
 

        Gyan Guru College Quiz Bank 14 September | કરેજના વલદ્યાથીઓ ભાટે વવલઝના પ્રશ્ન | 

 

1. ધન્લંતયી શવપટરન ઉદ્દેળ ળ છે ? 

 

2. પ્રાઈભ વભવનપટય એમ્પ્રમભેન્ટ જનયેળન પ્રગ્રાભની ભુખ્મ રાબપ્રદ ફાફત કઈ છે ? 

 

3. ઇ-શ્રભ ટટર નીચેનાભાથંી બાયત વયકાયના કમા વલબાગ દ્લાયા વલકવાલલાભાં આવમંુ છે ? 

 

4. વાંવદ આદળટ ગ્રાભ મજના કણે ળરૂ કયી શતી ? 

 

5. ગુજયાતભા ંતીથટગાભ ાલનગાભ શેઠ ાલન ગાભને કટેરા રૂવમાની ગ્રાન્ટ આલાભાં આલ ેછે? 

 

6. ભુંફઈ-અભદાલાદ શાઈ પીડ યરે દ્લાયા કેટરંુ અંતય કાલાભાં આલળે ? 

 

7. અનુવૂવચત જાવતના તજેપલી વલદ્યાથીઓને ઉચ્ચ અભ્માવ ભાટે રન વશામ વયકાયશ્રીની કઈ મજના અંતગટત આલાભાં 

આલે છે ? 

 

8. ગુજયાતનું યાજ્મ ક્ષી કમંુ છે ? 

 

9. વૂમટળવવત કકવાન મજનાન ભખુ્મ ઉદ્દેળ ળ છે ? 

 

10. RUSAએ MHRD દ્લાયા વમા વળક્ષણક્ષેત્રને વધુાયલા ભાટ ેળરૂ કયલાભા ંઆલેર કામટક્રભ છે ? 

 

11. ગ્રાભીણ રકને 'ાકાં ઘય' કઈ મજના શેઠ ૂયા ંાડલાભાં આલે છે ? 

 

12. ભાતા મળદા ગોયલવનવધ મજના અંતગટત ગજુયાત યાજ્મભા ંઆગંણલાડી કામટકય અને તેડાગય ફશને ભાટ ેલીભા કલચની 

આલકભમાટદા કટેરી વનવશ્ચત કયલાભાં આલી છે ? 

 

13. પ્રધાનભતં્રી ભુદ્રા મજનાભા ંરન વમાંથી ભેલી ળકામ છે ? 

 

14. GOG દ્લાયા ઉમગભાં રેલાતી બૂગંરૂ તકનીક ળું છે ? 
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15. ગયીફ અન ેનફા લગટના વભ્મની વાભાવજક વપથવતભા ંવધુાય રાલલા તભેજ આર્થથક વળવવતકયણ અથે યાજ્મ વયકાયે 

કમા વભળનની ળરૂઆત કયેર છે ? 

 

16. કેન્દ્ર વયકાયની કઈ મજના ગ્રાભીણ આલાવના નાભે ઓખામ છે ? 

 

17. વાગયભારા કામટક્રભ શેઠ કઈ મટટન પ્રલૃવિઓન વભાલેળ કયલાભાં આલ ેછે ? 

 

18. વાભાવજક અન ેળૈક્ષવણક યીતે છાત લગટના રામક રાબાથીને ળુારન મજના અંતગટત કેટરા રૂવમાની રન આલાભાં 

આલે છે ? 

 

19. નેળનર એવવી-એવટી શફ મજનાન ભુખ્મ પામદ ળ છે ? 

 

20. ગુજયાતભા ં5000ની લપતી ધયાલતી વાભાન્મ વભયવ ગ્રાભ ંચામતને ત્રીજી લાય કેટરા રૂવમાનુ ંઅનુદાન વભયવ ગ્રાભ 

ંચામત મજના શેઠ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

21. ભેકડકર અન ેએવન્જવનમરયગભાં અભ્માવ કયતા SEBC વલદ્યાથીઓને ફૂડ વફર આવવપટન્ટ મજનાન રાબ કને ભે છે ? 

 

22. કમ્પમુવનટી ટઇરેટનું ફાધંકાભ કઈ વયકાયી મજના અંતગટત કયલાભાં આલ ેછે ? 

 

23. ઇવન્ડમન ઇવન્પટટ્મૂટ ઑપ ટવેનરજી (IIT), ગાંધીનગય વમા ંઆલેરંુ છે ? 

 

24. ગુજયાત યાજ્મભાં બાયત વયકાયના કોળલ્મવલકાવ અન ેઉદ્યભળીરતા ભંત્રારમ દ્લાયા નાપભેદ ગાભભાં કઈ વંપથાની પથાના 

કયલાનુ ંઆમજન છે ? 

 

25. ગ્રાભ ંચામત અને તારુકા ચંામતભાં ઓછાભા ંઓછા અનકુ્રભ ેકેટરાં વભ્મ શમ છે ? 

 

26. ગ્રાભીણ વલપતાયભા ંંકડત દીનદમાર આલાવ મજના ભાટનેા રાબાથીની લાર્થક આલક ભમાટદા કેટરી છે ? 

 

27. ળાા મુવનપભટની ત્રણ જડીના કટેરા રૂવમા ફેંક ખાતાભાં જભા કયાલલાભાં આલે છે ? 

 

28. ગ્રાભ ંચામતના વભ્મની ભુદ્દત કેટરા લટની શમ છે ? 
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29. ઢે બાયત ફઢ ેબાયત કઈ મજનાન ટેા કામટક્રભ છે ? 

 

30. ગુજયાત યાજ્મભાં કામટયત ૂણાટ મજનાન રાબ ભેલલા ભાટ ેકકળયીઓની નોંધણી કઈ જગ્માએ કયલાની શમ છે ? 

 

31. ગુજયાતભા ં5000ની લપતી ધયાલતી 'ભવશરા વભયવ ગ્રાભ ંચામત'ને ત્રીજી લાય કટેરા રુવમાનુ ંઅનુદાન 'વભયવ ગ્રાભ 

ંચામત' મજના શેઠ આલાભા ંઆલ ેછે? 

 

32. ભુખ્મ ભંત્રી ગ્રાભ વડક મજનાનું આમજન કમા લટભા ંકયલાભા ંઆવમંુ શતું? 

 

33. 'આંતયયાષ્ટ્રીમ ભવશરા કદલવ'ની ઉજલણી વમાયે કયલાભા ંઆલે છે ? 

 

34. લન ભશત્વલ દયમ્પમાન ય વલતયણ મજના અંતગટત યવજપટય વંપથાઓ, ળાાઓ અને ગ્રાભંચામતએ યા ભેલલા 

ભાટ ેકન ેઅયજી કયલી ડ ેછે ? 

 

35. બાયત વયકાયની અટર ેન્ળન મજનાન રાબ ભેલલા ભાટે રાબાથીની ભશિભ લમભમાટદા કેટરી શલી જરુયી છે ? 

 

36. કમંુ ગૃશ બાયતના ફંધાયણ ભજુફ નલી અવખર બાયતીમ વેલાઓ ભાટે શેર કયે છે ? 

 

37. કડવજટર ગજુયાત લેફવાઇટન ઉમગ કયીન ેકમંુ પ્રભાણત્ર ભેલી ળકામ છે ? 

 

38. વાભાન્મ માટલયણીમ ભાખાકીમ વુવલધાઓ ૂયી ાડલા ભાટે ગજુયાત ઔદ્યવગક નીવત 2020 દ્લાયા કેટરા રૂવમા 

વુધીની ભદદ કયલાભાં આલ ેછે ? 

 

39. ગુજયાતનુ ંવોથી ભટું થભટર ાલય પટેળન વમાં આલેરંુ છે ? 

 

40. શ્રલણ તીથટદળટન મજના શેઠ જૂન 2022 વધુી યાજ્મ વયકાય દ્લાયા કટેર પ્રલાવ ખચટ ચકૂલલાભાં આલ ેછે ? 

 

41. ઓફીવી છકયાઓ અન ેછકયીઓ ભાટે છાત્રારમના વનભાટણ ભાટનેી વધુાયેરી મજના શેઠ કન્મા છાત્રારમના કકપવાભા ં

યાજ્મ વયકાયને કેન્દ્રીમ વશામ કેટરી થળે ? 

 

42. ગુજયાત યાજ્મભાં કુર કટેરા વભયવ કન્મા/કુભાય છાત્રારમ કામટયત છે ? 
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43. કઈ મજના શેઠ કટુીય ઉદ્યગના શેન્ડરૂભ અન ેશેન્ડીક્રાફ્ટ કાયીગયન ેતેભના વમલવામના વલકાવ ભાટ ેભળીનયી અથલા 

કાચ ભાર ખયીદલા ભાટ ેનાણાકીમ વશામ ભે છે ? 

 

44. વફલ્લ્ડગ ભાટે અવગ્નવરાભતીની ભંજૂયી મજનાઓ વુવનવશ્ચત કયલા ભાટ ેકમ અવધવનમભ અભરભાં આવમ ? 

 

45. શ્રી નયને્દ્રબાઈ ભદીએ ૬-ભાગીમ (6-રેન) ઇપટનટ ેકયપેયર એવવપ્રેવ લનેું ઉદઘાટન વમાયે કમુું શતુ ં? 

 

46. તારીભ વંપથાઓને વશામ (એટીઆઈ) મજનાની રાબપ્રદ ફાફત કઈ છે ? 

 

47. ગુજયાતના ઉદ્યગ અન ેઉત્ાદનન ેવલાુંગી લગે આનાય ાણી ુયલઠા મજનાનું નાભ ળુ ંછે ? 

 

48. કમંુ વયકાયી વભળન 3 R- યીડમુવ, યીમુઝ અને કયવામકરના વવદ્ધાંતન ઉમગ કયીન ેઘન કચયાના સ્રતને અરગ ાડલા 

ય ધ્માન કેવન્દ્રત કયે છે ? 

 

49. કમા પ્રાણીના વંયક્ષણાથ ેલેાલદય અભ્માયણ્મની પથાના કયાઈ છે ? 

 

50. 'બાયતીમ તટયક્ષક કદલવ' વમાયે ઉજલલાભાં આલ ેછે ? 

 

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

 

52. બાયત વયકાયની 'અટર ેન્ળન મજનાભા'ં રાબાથીન ેભલાાત્ર થતી ેન્ળનની રઘુિભ યકભ કટેરી છે ? 

 

53. નીચેનાભાંથી કમ કય કને્દ્ર વયકાય દ્લાયા રાદલાભા ંઆલે છે અન ેયાજ્મ વયકાય દ્લાયા એને એકવત્રત કયીન ેયાખલાભા ંઆલે 

છે ? 

 

54. ંચામતી યાજ વંગઠનન અગત્મન બાગ કમ છે ? 

 

55. કમંુ પથ બાયતનું વટવફગટ તયીકે ઓખામ છે? 

 

56. 'યામડય ક' કઈ યભત વાથે વકંામેર છે? 

 

57. ગુજયાતની કઈ વંપથા જ વવંાધન વલકાવના ક્ષતે્રભા ંવંળધન અને વલકાવનું કામટ કયે છે? 
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58. વાગયભારા ડલેરભને્ટ કંની વરવભટેડનુ ંલશીલટી વનમંત્રણ કની ાવ ેછે ? 

 

59. નીચેનાભાંથી કમા યાજ્મભા ંભખુ્મ બાા 'ખાવી' છે ? 

 

60. ડૉ. યાજેન્દ્ર પ્રવાદને કમા લ ેબાયતયત્નથી વન્ભાવનત કયલાભા ંઆવમા શતા ? 

 

61. ધયણ 10 અન ેધયણ 12નાં વપાઈ કાભદાયના ંફાકન ેઇનાભ /પ્રળવપતત્રથી પ્રત્વાવશત કયલાની વયકાયશ્રીની મજના 

શેઠ ધયણ ૧૨ ના ંવાભાન્મ અન ેવલજ્ઞાન પ્રલાશભાં તૃતીમ ક્રભે આલનાય વલદ્યાથીન ેકટેરી યકભ આલાભાં આલ ેછે? 

 

62. લટ 2021ભાં બાયત વયકાય દ્લાયા વાવશત્મ અને વળક્ષણ ક્ષેત્ર ેનીચેનાભાંથી કને દ્મ બૂણથી નલાજલાભાં આવમા શતા? 

 

63. ભઢેયાના વૂમટ ભંકદયના કુંડનુ ંનાભ ળું છે? 

 

64. પ્રથભ ભેયીટાઈભ ઈવન્ડમા વવભટ બાયતના કમા ળશેયભાં મજાઈ શતી? 

 

65. કડાણા મજના કઈ નદી ય છે ? 

 

66. બાયતીમ લામુવનેા ભાટ ેકેટરા એર.વી.એ તજેવ ફનાલલાભા ંઆલળ?ે 

 

67. ગ્રાભીણ વલપતાયભા ંરૈંવગક અને ળકૈ્ષવણક તપાલત દૂય કયલાના ઉદ્દેળ ભાટ ેકઈ મજના કામટયત છે ? 

 

68. 'ગૂજટયી બ'ૂ કાવમના યચવમતા કણ છે ? 

 

69. જૈન પથાત્મ 'શકઠલ્વશના દેયાં' વમાં આલેર છે? 

 

70. કઈ મજનાન શેત ુગણુલિામુવત ઉચ્ચ વળક્ષણ ભેલલા ભાટે OBC વલદ્યાથીઓન ેઆર્થથક વશામ ૂયી ાડલાન છે? 

 

71. નીચેનાભાંથી કમંુ બ્રાઇન દ્રાલણના વલદ્યુતવલબાજનનુ ંઉત્ાદન છે? 

 

72. બાયતનું કમુ ળશેય 'વવવરકન વવટી' તયીકે પ્રખ્માત છે? 

 

73. શાઇ પીડ યેર તારીભ વંપથા કમા ળશેયભાં આલેરી છે ? 
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74. યાષ્ટ્રવતન કામટકા કટેરા લટન શમ છે ? 

 

75. કણ ડાગંની દાદી તયીકે જાણીતું છે? 

 

76. યાજ્મ વયકાય દ્લાયા ધ.10 અન ેધ.12ભાં અભ્માવ કયતી કન્માઓને ફડટની યીક્ષા પી ભાથંી કટેરા ટકા ભુવવત આલાભા ં

આલે છે ? 

 

77. બાયતના કમા યાજ્મ/કેન્દ્રળાવવત પ્રદેળભા ંડાકટ પકામ કયઝલટની પથાના કયલાભા ંઆલળે? 

 

78. 'યેલન્મુ પટેમ્પ' આત્ભકથાની રેવખકાનું નાભ ળુ ંછે? 

 

79. 'ઉણ યગ' ળબ્દની વમાખ્મા કય 

 

80. બાાન ેળું લગ ેબૂય, યણભાં જીતે તે ળયૂ'- બાાની આ પ્રવવદ્ધ ંવવત કની છે ? 

 

81. ભાનલળયીયની ત્લચા, જ્માયે લધ ુડતા વૂમટપ્રકાળના વંકટભા ંઆલે છે, ત્માયે ત્લચાના યગંદ્રવમન ેકાયણે કાી થઈ જામ છે. ત ે

ચાભડીના યંગદ્રવમનુ ંનાભ ળું છે ? 

 

82. દવક્ષણ બાયતનુ ંવલશ્લવલખ્માત માત્રાધાભ વતરુવત કમા યાજ્મભા ંઆલેરંુ છે ? 

 

83. રકવબાના વભ્મ ફનલા ભાટે ઓછાભાં ઓછી કેટરી ઉંભય શલી પયવજમાત છે ? 

 

84. કભનલલે્થ ગેમ્પવ 2022ન ઉદ્ઘાટન વભાયબં વમાય ેમજલાભા ંઆવમ ? 

 

85. ગુજયાત યાજ્મભાં ખેડૂતન ેભતી મ્પ વેટ ભાટેની વશામ કેટરા લે ભે છે ? 

 

86. દૂધ વજંીલની મજના શેઠ પ્રાથવભક ળાાના ફાકને કેટરંુ દૂધ ૂરું ાડલાભા ંઆલે છે ? 

 

87. બાયતભાં લનવલપતાયની ટકાલાયીનું પ્રભાણ કટેરંુ છે ? 

 

88. ફીીએર (ગયીફી યખેા નીચે) નાગકયકને યનેર-કેય વલેાઓ યલડે તલેી ફનાલલા ભાટ ેઆયગ્મ અન ેકયલાય કલ્માણ 

ભંત્રારમ દ્લાયા નીચેનાભાથંી કઈ મજના ળરૂ કયલાભાં આલી શતી ? 
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89. ગુજયાત વયકાયની શ્રભ વનકેતન મજનાના MOU ગુજયાત વયકાય અને નીચેનાભાંથી કઈ GIDC ઔધવગક એવવવએળન 

લચ્ચે કયલાભા ંઆલેરા છે ? 

 

90. આધુવનક ટક લ્વચાઈ દ્ધવતના વજટક તયીક ેકન ેઓખલાભાં આલ ેછે ? 

 

91. ચટગાલં ળપત્રાગાય શુભરાના ભુખ્મ નામક કણ શતા ? 

 

92. ગ્રાભદ્યગ વલકાવ મજના શઠે અગયફિી વનભાટણ પ્રૉજેવટન ઉદ્દેળ ળ છે ? 

 

93. ગુજયાતભા ંઆત્ભવનબટય ગ્રાભમાત્રા' (તા. 18-11-2021થી તા. 20-11-2021)ની ઉજલણી અંતગટત આલાવનું રકાટણ 

કઈ મજના શેઠ કયલાભા ંઆલેર શતું ? 

 

94. બાયતના અલકાળ ક્ષતે્રે ક્રાંવત રાલલા અભદાલાદના ફર ખાતે ભાન.લડાપ્રધાન શ્રી નયને્દ્રબાઈ ભદી દ્લાયા ઉદ્ઘાટન 

કયલાભા ંઆલેરા કને્દ્રનું નાભ ળું છે? 

 

95. ળથ શેઠ રેવખત વનલેદન અન ેવાચા વનલેદન તયીક ેવનભાટતા દ્લાયા વશી કયલાભાં આલ ે- તેન ેળું કશલેાભા ંઆલે છે ? 

 

96. PM-KISAN મજના' શેઠ રાબાથીઓ નવકી કયલા ભાટેની છેલ્રી તાયીખ કઈ શતી ? 

 

97. આઝાદી કા અભતૃ ભશત્વલના બાગ રુે શ્રભ અન ેયજગાય ભંત્રારામ દ્લાયા આમવજત ICONIC WEEKન ભુખ્મ ઉદેળ 

ળ શત. ? 

 

98. બાયતના ફધંાયણના કમા બાગભા ંઆંતયયાષ્ટ્રીમ ળાંવતન ેદળાટલલાભાં આલી છે ? 

 

99. કના ભાટે ગજુયાતભાં ગ્રાભીણ ાણી ુયલઠા કામટક્રભ ળરૂ કયલાભાં આવમ છે ? 

 

100. 8ભી જાન્મુઆયી 2017ના યજ ભાનનીમ લડાપ્રધાન દ્લાયા 14ભાં પ્રલાવી બાયતીમ કદલવના અલવયે કઈ મજના ળરૂ 

કયલાભા ંઆલી શતી, જે NRI અને વલદેળી લૈજ્ઞાવનક વભુદામન ેબાયતભાં વંળધન અને વલકાવભાં બાગ રેલા અન ેમગદાન 

આલા વક્ષભ ફનાલ ેછે ? 

 

101. વળક્ષણક્ષેત્ર ેતાનુ ંઅભૂલ્મ પ્રદાન આી યશેરી વયદાય ટેર મુવનલર્થવટી વમાં આલેરી છે ? 
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102. ગુજયાત વયકાય દ્લાયા અંત્મદમ તથા BPL કાડટ ધાયકને દય ભવશને કટેરાં કયેવવનનુ ંવલતયણ કયલાભાં આલ ેછે ? 

 

103. MNREનું રૂું નાભ ળું છે ? 

 

104. 'ી.એભ.ગવતળવવત કામટક્રભ' શેઠ ફાયેભાવ ૨૪ કરાક લીજી ૂયી ાડલા કેટરા કકરભીટયનુ ંટ્રાન્વવભળન નેટલકટ તૈમાય 

કયેર છે ? 

 

105. ંચભશારની વળલયાજુયની ખાણભાંથી કઈ ખનીજ ભે છે ? 

 

106. બાયતીમ નોકા વનૈ્મનુ ંતારીભકેન્દ્ર ગજુયાતભાં વમાં આલેરંુ છે ? 

 

107. ઢર કમા પ્રાણીનુ ંપથાવનક નાભ છે ? 

 

108. વર્થલવવવ ઇ-શેલ્થ આવવપટન્વ એન્ડ ટેવર-કન્વલ્ટેળન (વેશટ) ઓીડી ટટર કના ભાટે ળરુ ંકયલાભા ંઆવમંુ શતુ ં? 

 

109. બાયતભા ંનોંધામેર પ્રાણીઓની જૈવલક વલવલધતાભા ંકટેરા પ્રકાયનાં વછદ્રકામ જલાં ભે છે ? 

 

110. વુએઝ નશેય ફન્મા છી બાયત અને મુય લચ્ચેનુ ંઅંતય કટેરંુ ઘટ્મંુ છે ? 

 

111. લટ 2017ભાં કંડરા ફદંયનુ ંનાભ ફદરીને ળુ ંકયલાભાં આવમંુ ? 

 

112. કોયેટ વવળમર કયપવન્વવફવરટી વરવી રાગ ુકયલા ભાટ ેકંનીની નટેલથટ ઓછાભાં ઓછી કેટરી શલી જઈએ ? 

 

113. ગુજયાત લન વલબાગના લટ 2011ના લન્મજીલ લપતી ગણતયી પ્રભાણ ેલ્ચકાયાની વંખ્મા કટેરી છે ? 

 

114. અબ્દુર કરાભ ટવેનરજી ઈનલેળન નેળનર પેરવળ પકીભ ભાટ ેાત્રતાના ભાદંડ ળું છે ? 

 

115. 1942ભાં કમા બાયતીમ લજૈ્ઞાવનકન ેએડમ્પવ ુયપકાય ભળ્મ શત ? 

 

116. ગુજયાત વયકાયની 'ફાવખા મજના' ન શેત ુળું છે ? 

 

117. બાયતની વંવદન કમ અવધવનમભ માટલયણીમ ભુદ્દાઓન ેવબંાલા ભાટ ેવલળે કટ્રબ્મુનરની યચના કયે છે ? 
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118. ગુજયાતભાં આલેર ફયડા લાઈલ્ડરાઈપ વૅન્ચયુી કટેરા ચયવ કક. ભી.ના વલપતાયભાં યવક્ષત કયલાભા ંઆલેર છે ? 

 

119. બાયતની 2011ની લવતીગણતયી ભુજફ વોથી ઓછી લવતી ધયાલત કેન્દ્રળાવવત પ્રદેળ કમ શત ? 

 

120. નીચેનાભાંથી કન ેઅગં પ્રત્માયણભાં દાતા તયીક ેવોથી લધુ પ્રાધાન્મ આલાભા ંઆલે છે ? 

 

121. ગુજયાતન કમ પ્રદેળ 'વભુદ્રકકનાયાની જભીન' તયીકે ઓખામ છે ? 

 

122. ગુજયાત ટુકયઝભ ેકઈ શે્રણી ભાટ ે2014-15ન યાષ્ટ્રીમ કપલ્ભ યુપકાય જીત્મ ? 

 

123. ગુજયાત યાજ્મભા ંકામટયત 'ણ વુધા મજના'ન રાબ ભેલલા ભાટનેી આલકભમાટદા કેટરી છે ? 

 

124. યાષ્ટ્રીમ ગકુર વભળન શેઠ લટ: ૨૦૧૭-૧૮થી દેળી ઓરાદના ળુઓના ળુારનની કાભગીયી કયતી વંપથાઓને કમા 

એલડટથી વન્ભાવનત કયલાભાં આલ ેછે ? 

 

125. બાયત વયકાયની PMAY-G મજના શેઠ, ભેદાની વલપતાય ભાટે રાબાથીન ેકટેરી યકભ ચૂકલલાભાં આલ ેછે ? 

 

126. પ્રપતુત લીકડમભા ંપ્રધાનભંત્રી નયને્દ્રભદીના શપતે દેળના મુલાઓના પલ્નને ૂયા કયલા કઇ મજનાની ળરૂઆત કયલાભાં 

આલી શતી ?  

127. ઉયવત લીકડમભા ંજે મજના વલળે લાત કયલાભાં આલી છે, તે મજનાની કેટરી શે્રણી શેઠ રાબાથીઓને રાબ 

આલાભા ંઆવમ શત ? 
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