Forest Department Exam Paper With Answer –
1. ુ િનયા ુ ં સૌથી ના ુ ં પતં ગ ુ ં ‘ડવાક

ૂ’

ાં જોવા મળે છે ?

A. ભારત
B. અમે'રકા
C. ઓ)*+ લયા
D. આ'.કા
2. નીચેનામાંથી ક ુ ઝાડ પાંદડા નીકળે તે પહ+લા ફળ આપે છે ?
A. 45ર
B. સફરજન
C. પપૈયા
D. સીતાફળ
3. સમ7 િવ8માં એવો કયો દ+ શ છે જયાં િસ;હ અને વાઘ બંને જોવા મળે
છે ?
A. રિશયા
B. આ'.કા
C. ભારત
D. અમે'રકા
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4. જગલની
ં
બાબતોમાં સંશોધન કરતી સં)થા ફોર+ )ટ ર@સચ ઇBC)ટ ૂટ કઈ
જEયાએ આવેલી છે ?
A. દહ+રા ૂ ન
B. અમદાવાદ
C. બFગલોર
D. ઉદયHુર
5. સંસદમાં વનસંરIણ અિધિનયમ કયાર+ પસાર કરવામાં આKયો ?
A. 1980
B. 1952
C. 1960
D. 1975
6. રોગો, જUં ુઓ, ઠંડ@, ગરમી અને ુ Wકાળનો સામનો કરવા માટ+
વન)પિતને Xુ ં જYર@ છે ?
A. નાઈ*ોજન
B. ફો)ફરસ
C. ક+B શયમ
D. પોટાશ
7. ભારતમાં આયાત કરવામાં આવતી જસZ ગાય [ ૂળ કયા દ+ શની
ઓલાદ છે ?
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A. \EલેCડ
B. અમે'રકા
C. રિશયા
D. જમની
8. ચમઉ]ોગ માટ+ ઉતર ^દ+ શ ુ ં ક ુ ં શહ+ર અગ_ય ુ ં ક+C` છે ?
A. લખનૌ
B. કાનHુર
C. વારાણસી
D. અયોbયા
9. NDDB ુ ં વfુમથક

ાં આવેg ું છે ?

A. વડોદરા
B. આણંદ
C. અમદાવાદ
D. [ુબ
ં ઈ
10. hુજરાતમાં મોટા કદના સૌથી વiુ ખેતરો કયા jજ લામાં છે ?
A. રાજકોટ
B. ભYચ
C. વડોદરા
D. મહ+સાણા
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11. વન)પિત k ૃmWટ ટકાવી રાખવા માટ+ કાઈ રાસાય ણક ^'nયા જYર@
છે ?
A. પાણી ુ ં વરાળમાં Yપાંતર
B. ^કાશ સંWલેષણની 'nયા
C. ^ ૂ ષણમાં ઘટાડો
D. ઉપરમાંથી એકપણ નહp.
12. ઇકોલો5 શ દ કયા વૈrાિનક+ આsયો હતો ?
A. અન)ટ હ+કલ
B. ચા સ ડાિવtન
C. આ ડન હuસલે
D. vwસ વોટસન
13. પા'રx)થિતક@ િપરાિમડમાં ઉ_પાદક ુ ં )થાન

ાં આવેg ું છે ?

A. િપરાિમડના પાયામાં
B. િપરાિમડના મbયભાગમાં
C. િપરાિમડના સૌથી ઉપરના ભાગમાં
D. ઉપરમાંથી એક+ય નહp.
14. નીચેનામાંથી કોને સામાCય ર@તે ^ ૂ ષણ ગણવામાં આવતો નથી ?
A. હાઈyોકાબન
B. કાબન ડાયોકસાઈડ
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C. કાબન મોનોuસાઈડ
D. સ ફર ડાયોuસાઈડ
15. ઘરના કચરામાં [ુzય_વે Xુ ં હોય છે ?
A. {િવક ર@તે |ટો ન પડ+ તેવો ^ ૂ ષણવાળો કચરો
B. {િવક ર@તે સડો પામી [ુuત થતો ^ ૂ સક કચરો
C. હવા ુ ં ^ ૂ ષણ
D. ઉપરમાંથી એકપણ નહp.
16. MABનો અથ Xુ ં થાય ?
A. મામ સ એCડ બાયોm)ફયસ
B. મામ સ એCડ બાયોલો5 ^ો7ામ
C. મેન એCડ બાયોલો5 ^ો7ામ
D. મેન એCડ બાયોm)ફયસ ^ો7ામ
17. H ૃ•વી પર જગલો
ં
€ારા ઘેરાયેલા જમીન િવ)તાર ક+ટલો છે ?
A. 30%
B. 60%
C. 11%
D. 22%
18. સેCટર ફોર એCવાયરમેCટ એƒ કુ +શન (C.E.E.) સં)થા

ાં આવેલ

છે ?
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A. ગાંધીનગર
B. સાસણગીર
C. અમદાવાદ
D. ˆૂનાગઢ
19. જગલમાં
ં
સફાઈ કામદાર તર@ક+ ક ુ ં ^ાણી ઓળખાય છે ?
A. િશયાળ
B. લોમડ@
C. ઝરખ
D. k ૂવર
20. િવ8 ઓઝોન 'દવસની ઉજવણી

ાર+ કરવામાં આવે છે ?

A. 16 સsટ+ wબર
B. 19 સsટ+ wબર
C. 16 ઓuટોબર
D. 7 ઓuટોબર
21. કયા ભારતીય પIીને પIીઓનો પોલીસ પટ+ લ તર@ક+ ઓળખવામાં
આવે છે ?
A. મોર
B. હંસ
C. કાળોકોશી
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D. તેતર
22. ક ુ ં પIી માળો બનાવU ું નથી ?
A. કોયલ
B. કાગડો
C. પFxEવન
D. ક@વી
23. H ૂણા અભયારŠય કયા jજ લામાં આવેg ું છે ?
A. kુરત
B. તાપી
C. ડાંગ
D. વલસાડ
24. િવnમાચ'રતમાં ‹ ૃIને શાની સાથે સરખાવવામાં આK ુ ં છે ?
A. સંત
B. િવધાતા
C. િપતા
D. Œહમ
25. ચપકો •દોલનની આગેવાની કોણે લીધી હતી ?
ુ ા
A. kુદરલાલ
ં
બŽh
ુ ણ
B. •ી ચંદ@^સાદ
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C. A અને B બંને
D. ઉપરમાંથી એક પણ નહ@
26. ઘરમાં હાિનકારક િવ'કરણોનો સૌથી મોટો •ોત કયો છે ?
A. ટ‘ ૂબલાઈટ
B. હ@ટર
C. માઈnોવેવ ઓવન
D. રં ગીન ટ@વી
27. જવાળા[ુખી એ હવા ^ ૂ ષણનો ક+વો •ોત છે ?
A. ’ૃિ“મ
B. માનવસj”ત
C. ’ુદરતી
D. ’ૃિ“મ અને ’ુદરતી
28. •દયરોગમાં કઈ વન)પિતનો િવશેષ ઉપયોગ થાય છે ?
A. અˆુન
B. Œાહમી
C. શંખHુWપી
D. બાવચી
29. નીચેનામાંથી કયા બીજ એuદળ@ છે ?
A. વટાણા
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B. મગ
C. મગફળ@
D. મકાઈ
30. ફાફડાથોરનો કયો ભાગ ખોરાકનો સં7હ કર+ છે ?
A. ^કાંડ
B. [ ૂળ
C. શાખાઓ
D. પણ
ુ –દ
31. hુજરાતમાં આ વ

િુ નવિસtટ@

ાં આવેલી છે ?

A. ભાવનગર
B. ˆૂનાગઢ
C. —મનગર
D. વડોદરા
32. માછલીને તરવા માટ+ Xુ ં હોય છે ?
A. H ૂછડ@
B. ઝાલર
C. મીનપI
D. પગ
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33. અ[ ૃતાદ+ વી બ)નોઈ નેશનલ એવોડ કોના સંરIણ માટ+ આપવામાં
આવે છે ?
A. વCય5વો
B. પયાવરણ
C. 5વાવરણ
D. [ ૃદાવરણ
34. સમ7 િવ8ના મહ_વના વન)પિત ઉ]ાનો શામાં ન˜ધાયેલ છે ?
A. ICBN
B. ICZN
C. IABG
D. IAZG
35. œુિધરરસમાં 90% પાણી —ળવી રાખU ું ખિનજત_વ ક ુ ં છે ?
A. કોપર
B. uલો'રન
C. સ ફર
D. પોટ+ િશયમ
36. શર@રને રં ગ આપU ું ^ોટ@ન ક ુ ં છે ?
A. 'હમોEલોબીન
B. 'હમોસાયનીન
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C. એmuટન
D. મેલેનીન
37. hુજરાતમાં સફાર@ પાક

ાં આવેલો છે ?

A. ગાંધીનગર
B. સાસણગીર
C. વડોદરા
D. રાજકોટ
38. પીપળા ુ ં વૈrાિનક નામ ક ુ ં છે ?
A. ક+લો*ોપીસ
B. ફાઈકસ
C. ^ોસોપીસ
D. પોલીઅ થીયા
39. ^દ+ શ અને વાવાઝોડા ુ ં નામ 4ગે ક ુ ં જોડ’ું ખો•ું છે ?
A. ઉžર અમે'રકા – ટોન–ડો
B. વે)ટ ઇmCડઝ – હ'રક+ન
C. ઓ)*+ લયા – િવલીિવલી
ૂ
D. ભારત – ટાઈ’ન
40.

ુ ાર H ૃ•વી ક+ટલા )તરોની બનેલી છે ?
ૂ)તરિવrાન અ સ
A. ૩
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B. 2
C. 5
D. 4
41. ભારતના

ા રાƒયમાં અવારનવાર વાદળો ફાટવાની ઘટના બને

છે ?
A. 'હમાચલ^દ+ શ
B. ઉžરાખંડ
C. ઉžર^દ+ શ
D. િસj£મ
42. ક ુ ં આવરણ સૌથી મો•ું િનવસનતં“ ધરાવે છે ?
A. જલાવરણ
B. વાતાવરણ
C. {વ આવરણ
D. [ ૃદાવરણ
43. ભારતમાં સૌથી વiુ વCય5વ અભયારŠયો

ાં આવેલ છે ?

A. મbય^દ+ શ
B. ઉžર^દ+ શ
C. •દામાન - િનકોબાર ટાHુસ[ ૂહ
D. મહારાW*
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44. વરસાદના પાણી ુ ં Ph ^માણ સામાCય ર@તે ક+ટgું હોય છે ?
A. 6
B. 7
C. 5
D. 8
45. કયો 7ીનહાઉસ ગેસ નથી ?
A. િમથેન
B. સ ફર ડોયોuસાઇડ
C. ઓxuસજન
D. નાઈ*સ ઓuસાઈડ
46. લોયડ બોટ+ િનકલ ગાડન

ાં આવેલ છે ?

A. દાj” લ;ગ
B. કો'હમા
C. િશલ˜ગ
D. ઇwફાલ
47. ચંદનના ‹ ૃIો ભારતના કયા રાƒયમાં આવેલા છે ?
A. પ. બંગાળ
B. કણાટક
C. અસમ
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D. મહારાW*
48. ભારત ુ ં સૌથી ¦§ુ ં [ ૃગ ક ુ ં v hુજરાતમાં જોવા મળે છે ?
A. નીલગાય
B. ભFકfું
C. સાબર
D. ચžલ
49. નીચેનામાંથી કયો પદાથ સેmC`ય પદાથ છે ?
A. ર+ તી
B. ઝાડના કોહવાયેલા પાન
C. કાંકરા
D. ભેજ
50. દ Iણ ¨ુવમાં સૌથી લાંબો 'દવસ કયો હોય છે ?
A. 21 ˆૂન
B. 21 માચ
C. 22 ડ@સેwબેર
D. 23 સsટ+ wબર
51. નીચેનામાંથી કયા )થળે કાથો બનાવવાનો ઉ]ોગ િવક)યો છે ?
A. રાજપીપળા
B. ભYચ
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C. બારડોલી
D. નવસાર@
52. H ૃ•વી k ૂયની સૌથી ન5ક

ાર+ હોય છે ?

A. 4 ˆુલાઈ
ુ ર@
B. ૩ —C આ
C. 4 ˆુન
D. 22 ડ@સેwબેર
53. નીચેનામાંથી ક ુ પIી ફળાહાર@ છે ?
A. kુગર@
B. 'ટટોડ@
C. કંસારો
D. લ£ડખોદ
ુ ૂ ચમાં કઈ ભાષાનો ઉ લેખ નથી ?
54. ભારતીય બંધારણની 8મી અ k
A. ઉ ુ
B. 47ે5
C. િસ;ધી
D. સં)’ૃત
55. ક ુ ં ત_વ ર+ 'ડયો ધમZ નથી ?
A. ર+ 'ડયમ
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B. sgુટોિનયમ
C. જરકોિનયમ
D. રુ + િનયમ
56. મહા_મા ગાંધીની સૌથી ¦ચી [ ૂિતt

ાં આવેલી છે ?

A. ચંપારણ
B. પટના
C. લખનૌ
D. રાજકોટ
57. ભારતીય બંધારણના કયા અ ©ુ છે દમાં સરકાર@ નોકર@માં નાગ'રકો
માટ+ સમાન અવસરની જોગવાઈ છે ?
A. અ ©ુ છે દ- 16
B. અ ©ુ છે દ- 20
C. અ ©ુ છે દ- 22
D. અ ©ુ છે દ-25
58. ભારતના [ુzય Cયાય[ ૂિતtની બાબતમાં ક ુ ં િવધાન સા§ુ ં નથી ?
A. તે તમામ હાઇકોટના [ુzય Cયાય[ ૂિતtની િનમªુકં કર+ છે .
B. ભારતના [ુzય Cયાય[ ૂિતt રાW*પિતને તેમના હો«ાના સોગંદ
લેવડાવે છે .
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C. જયાર+ રાW*પિત અને ઉપરાW*પિત બંનેના પદ ખાલી થાય તો
ભારતના [ુzય Cયાય[ ૂિતt રાW*પિત તર@ક+ કાય કર+ છે .
D. ભારતના [ુzય Cયાયાધીશ 65 વષ kુધી પોતાના હો«ા પર રહ@
શક+ છે .
59. ^ોટોકલ ^માણે ભારતમાં રાW*પિત પછ@ બીˆુ ં સવ¬©ચ પદ ક ુ ં છે ?
A. ભારતના [ુzય Cયાયાધીશ
B. વડા ^ધાન
C. લોકસભા અbયI
D. ઉપરાW*પિત
60. રાƒયસભાના ઉપસભાપિત કોણ છે ?
A. નઝમા હ+પU ુ લા
B. ક+. રહ+માનખાન
C. ^િતભા પા'ટલ
D. પી. v. ’ુ'રયન
61. બેસેલ-III શેની સાથે સંકળાયેલ છે ?
A. સાઈબર વ ડ માટ+ વૈિ8ક માપદં ડ
B. ઉ]ોગો માટ+ વૈિ8ક ^ ૂ ષણ માપદં ડ
C. બFકો માટ+ વૈિ8ક [ ૂડ@ માપદં ડ
D. વાહન િનમાતા માટ+ વૈિ8ક ^ ૂ ષણ માપદં ડ
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62. ભારત ુ ં ક ુ રાƒય કોફ@ અને િસ ક ઉ_પાદનમાં 70 ટકા યોગદાન
આપે છે ?
A. કણાટક
B. રાજ)થાન
C. પં—બ
D. આસમ
63. કોઈપણ ઝાડની ડાળને જોરથી હલાવવાથી પાંદડા નીચે પડ+ છે . આ
ઘટનાની Kયાzયા ગિતના કયા િનયમથી અપાય છે ?
A. ˆૂલના બી— િનયમથી
B. C ૂટનની ગિતના “ી— િનયમથી
C. ˆૂલના ^થમ િનયમથી
D. C ૂટનના ^થમ િનયમથી
64. જયાર+ 1857નો બળવો થયો _યાર+ ભારતના વાઈસરોય કોણ હતા ?
A. લોડ ક+િન;ગ
B. લોડ િમCટો
C. લોડ 'રપન
D. લોડ ક”ન
65. વાતાવરણ ુ ં ક ુ ં પડ H ૃ•વીની સૌથી ન5ક છે ?
A. સમતાપમંડળ
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B. આયનમંડળ
C. મbયમંડળ
D. Iોભમંડળ
66. ^કાશ સં-લેષણ દરિમયાન કયો વા ુ નીકળે છે ?
A. નાઈ*ોજન
B. હાઇyોજન
C. ઓxuસજન
D. કાબન ડાયોuસાઈડ
ુ ૂ ચમાં
67. 92માં બંધારણ kુધારા €ારા ક+ટલી નવી ભાષા 8મી અ k
સામેલ કરવામાં આવી ?
A. 4
B. ૩
C. 2
D. 1
68. ®ુલા ચૌધર@ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે ?
A. 'nક+ટ
B. બેડિમCટન
C. તરણ
D. ગો ફ
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69. ^¯ાથની જEયાએ Xુ ં આવશે ?
૩

2

૩

9

2

2

2

૩

2

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
144 64

?

A. 30
B. 46
C. 125
D. 25
70. ગાંધી5 €ારા )વતં“તા સં7ામ દરિમયાન િવરોધના ^િતકના Yપમાં
કયા રસાયણનો ઉપયોગ કરવામાં આKયો હતો ?
A. સો'ડયમ uલોરાઈડ
B. Egુકોઝ
C.

'ુ રયા

D. ^ોટ@ન
71. ગોયટર અથવા થાઈરોઈડ 7ંિથની અ)વાભાિવક ‹ ૃ°± શેની ખામીથી
થાય છે ?
A. આયો'ડન
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B. લોહ
C. ક+B શયમ
D. પોટ+ િશયમ
72. આતશબા5માં ચમક@લા 8ેત ^કાશને ઉ_પ² કરવામાં કઈ ધાU ુનો
ઉપયોગ કરાય છે ?
A. ચાંદ@
B. એ

િુ મિનયમ

C. મેEનેિશયમ
D. સો'ડયમ
73. ક ુ ં િમ•ણ નથી ?
A. કાચ
B. િપžળ
C. )ટ@લ
D. 7ેફાઈટ
74. ક ુ ં તેલી બયાં છે ?
A. એલચી
B. લસણ
C. લિવ;ગ
D. રાઈ
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75. હ+uટર શેના માપ ુ ં એકમ છે ?
A. Iે“ફળ
B. `Kયમાન
C. ભાર
D. લંબાઈ
76. )વતં“ ભારતના ^થમ ર+ લવે ^ધાન કોણ હતા ?
A. મોરાર5 દ+ સાઈ
B. ³હોન મથાઈ
C. સ´©ચદાનંદ િસ;હ
D. ડૉ. •બેડકર
77. ભારત ુ ં ક ુ ં રાƒય •તરરાW*@ય સીમાર+ ખાને )પશU ું નથી ?
A. ઉžર ^દ+ શ
B. બહાર
C. હ'રયાણા
D. hુજરાત
78. કયા રાƒયને સ[ુ` 'કનારો નથી ?
A. છžીસગઢ
B. મહારાW*
C. કણાટક
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D. hુજરાત
79. ભારતમાં {વ િવિવધતાની `mWટએ ગીચ )થાન ક ુ ં છે ?
A. પિ8મ ઘાટ
B. H ૂવZ ઘાટ
C. થાર ુ ં રણ
D. બંગાળની ખાડ@
80. િમથેન ગેસ ઉ_પાદન કરનાર Iે“ ક ુ ં છે ?
A. ઘ¶ ુ ં ખેતર
B. ચોખા ુ ં ખેતર
C. કપાસ ુ ં ખેતર
D. મગફળ@ ુ ં ખેતર
81. ભારતમાં )થાપવામાં આવેલ ^થમ રાW*@ય ઉ]ાન કયો છે ?
A. નમદાફા રાW*@ય ઉ]ાન
B. કોબ–ટ રાW*@ય ઉ]ાન
C. ૂ ધવા રાW*@ય ઉ]ાન
D. hુઈનડ@ રાW*@ય ઉ]ાન
82. ‘સેરŒલ પા સી’ એક મગજ સંબધ
ં ી િવકાર છે v સામાCયતઃ કોનામાં
જોવા મળે છે ?
A. ‹ ૃ±ોમાં
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B. yગ સેવન કરનારામાં
C. નાનાં બાળકોમાં
D. મ'હલાઓમાં
83. યાદ@ 1 ને યાદ@ 2 સાથે સરખાવો :
(a) િવટામીન બી 12

(1)મેEનેિશયમ

(b) 'હમોEલોબીન

(2)કોબા ટ

(c) uલોરો'ફલ

(૩)તાં® ુ

(d) િપžળ

(4)લોહ

a

b

c

d

A. 2

4

1

૩

B. 2

1

૩

4

C. 4

1

2

૩

D. ૩

4

2

1

84. zવા— મોઇ 'ુ «ન ચ-તી કોના િશWય હતા ?
A. zવા— અ દાલ ચ-તી
B. શાહ વલી ઉ લાહ
C. મીર દદ
D. zવા— ઉ)માન હાœુની
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85. 16મી લોકસભાના કાયકાર@ અbયI (^ોટ+ મ )પીકર) કોને િન uુ ત
કરવામાં આKયા હતા ?
A. [ુરલી મનોહર જોશી
B. કમલનાથ
C. લાલ’ૃWણ અડવાણી
D. મB લકાˆુન ખડગે
86. રાƒયસભાની બાબતમાં કયા િવધાનો સાચા છે ?
(1)તેને ભંગ કર@ શકાતી નથી.
(2)તેના સ½યનો કાયકાળ 5 વષનો હોય છે .
(૩)^_યેક 2 વષ– તેના

૩

સ½યો િન‹ ૃત થાય છે .

(4)તેના સ½ય 25 વષથી નીચેના નહp હોય.
A. 1,2,૩
B. 2,૩,4,
C. 1 અને ૩
D. 2 અને 4
87. ક ુ ં સંગીત વા] ઈCડો ઇ)લાિમક ઉ_પિત ુ ં નથી ?
A. િસતાર
B. તબલાં
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C. સારં ગી
D. શહ+નાઈ
88. કોણે સવ¬દય યોજના તૈયાર કર@ હતી ?
A. એમ. એન. રોય
B. જય^કાશ નારાયણ
C. મોરાર5 દ+ સાઈ
D. •ીમન નારાયણ
89. મહા’ુંભ મેળો ક+ટલાં વષ¬ના 4તર+ યો—ય છે ?
A. 12 વષ
B. 10 વષ
C. 9 વષ
D. 6 વષ
90. ક ુ ં ચારધામ યા“ામાં સામેલ નથી ?
A. H ૂર@
B. €ારકા
C. માનસરોવર
D. રામે8ર
91. ઉ¾{નમાં આવેg ું મહાકાલ ુ ં મં'દર કઈ નદ@ના 'કનાર+ આવેg ું છે ?
A. તાપી
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B. ચંબલ
C. I^ા
D. નમદા
92. મહારાણી લ¿મીબાઈની સમાિધ આવેલી છે ?
A. માCડલા
B. માંfું
C. જબલHુર
D. Eવા લયર
93. ભારતીય બંધારણના અ ©ુ છે દ 17નો સંબધ
ં શેની સાથે છે ?
A. િશIણથી
B. આરોEયથી
C. અ)H ૃ-યતા ના® ૂદ@
D. ખા]kુરIાથી
94. ભારતનો સૌથી નાનો ક+C`શાિસત ^દ+ શ કયો છે ?
A. ચંદ@ગઢ
B. •દામાન િનકોબાર
C. લI€ીપ
D. દાદરા તથા નગરહવેલી
95. વીટ@ ક ચર કોને કહ+ છે ?
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A. વન સંરIણ
B. `ાIની ખેતી
C. મધમાખી ઉછે ર
D. શેરડ@ની ખેતી
96. રાW*@ય )વયંસેવક સંઘની )થાપના

ા વષ– કરવામાં આવી હતી ?

A. 1927
B. 1929
C. 1924
D. 1925
97. ક ુ સરોવર ભારતના પિ8મ 'કનાર+ આવેg ું છે ?
A. અપટ[ુડ@
B. ચ કા
C. Hુલીકટ
D. કો લેœુ
98. ફોિમtક એિસડ કોણ ઉ_પા'દત કર+ છે ?
A. ઉધઈ
B. વંદો
C. લાલ ક@ડ@
D. મ©છર
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99. ^થમ ભારતીય [ગ
ં ૂ ી 'ફચર 'ફ મ (૩ મે 1913ના રˆૂ કરાયેલ) કઈ
હતી ?
A. આલમઆરા
B. રા— હ'રચC`
C. ભuત ^હલાદ
D. મધર ઇmCડયા
100. ભારતીય રાW*@ય ક˜7ેસની ^થમ મ'હલા અbયI કોણ હતી ?
A. એની બેસCટ
B. સરો5ની નાયfુ
C. િવજયાલ¿મી પં'ડત
ુ ી
D. કાદBwબની ગાંhલ
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