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ધોરણ:- ૭   ૧. ચુુંબકના ગુણધર્મો    કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર ર્માટે આપેલા વિકલ્પોર્માુંથી સાચો વિકલ્પ શોધો: 

  (૧)ગજિયા ચુુંબકને છુટથી ફરી શકે તેમ લટકાવતાું તેનો ઉત્તર ધુ્રવ કઇ દિશામાું જથથર થાય છે?  

   A.  િજિણ  B. ઉત્તર   C.  પૂવવ   D. પજિમ 

        (૨) હોકાયુંત્રમાું કયા  આકારનુું ચુુંબક વ૫રાય છે ?  

   A.  ગજિયો  B. નળાકાર   C.  સોયાકાર   D. ઇંડાકાર   

 (૩) દિશા જાણવા માટે કયુું સાધન વપરાય છે ?  

   A.  બેરોમીટર  B. હોકાયુંત્ર  C.  ટેજલથકોપ   D. કેજલડોથકોપ  

 (૪) ચુુંબકનો ઉત્તર ધ્રુવ િશાવવવા ચુુંબક  ઉપર શુું  લખેલ  હોય  છે ?   

  A.   N   B.  W   C.     E    D.     S  

 (૫)  ચુુંબકની ચુુંબકીય અસર  િટેલા જવથતારમાું િણાતી હોય તે જવથતારને શુું કહે છે ?  

  A.  ડોમેઇન  B. ચુુંબકીય ધ્રુવ   C.  ચુુંબકીય બળરેખાઓ  D. ચુુંબકીય  િેત્ર   

 (૬) ચુુંબકને ગરમ કરવાથી તેની ચુુંબકીય શજતતમાું શો ફેરફાર થાય છે ?  

  A.  વધારો થાય.  B. ઘટાડો થાય.  C.  નાશ પામે.   D. કાયમી બને.   

 (૭) ચુુંબકની ચુુંબકીય બળરેખાઓની ગીચતા સૌથી વધારે તયાું જોવા મળે છે ?   

  A.  ચુુંબકીય િેત્રમાું      B. ચુુંબકીય ધ્રુવો આગળ    

  C.  ચુુંબકના વચ્ચેના ભાગમાું     D. ચુુંબકીય િેત્રની બહાર  

 (૮) પૃથ્વીનો ચુુંબકીય િજિણ ધ્રુવ કઇ દિશા તરફ હોય છે ?   

  A.  પૂવવ   B. ઉત્તર   C.  િજિણ     D. પજિમ   

 (૯)  ચુુંબકના સમાન ધ્રુવોને લાુંબો સમય સાથે મૂકી રાખવામાું આવે ત્યારે તેના ચુુંબકત્વમાું શો ફેરફાર  
થાય છે ?   

  A.  વધારો થાય.   B. નાશ પામે. C.  ઘટાડો થાય. D. કુંઇ ફેરફાર થાય નદહ.   

 (૧૦) જવદ્યુત ઘુંટડીમાું કયા પ્રકારનુું ચુુંબક વ૫રાય છે ?   

  A.  કુિરતી ચુુંબક  B. જવદ્યુત ચુુંબક  C.  કૃજત્રમ ચુુંબક  D. સોયાકાર ચુુંબક   
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ધોરણ:- ૭    ૨. આહારના ઘટકો   કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર ર્માટે આપેલા વિકલ્પોર્માુંથી સાચો વિકલ્પ શોધો:    ૬ ગણુ 

   (૧)કયા આહારમાુંથી કાબોદિત વધુ પ્રમાણમાું મળે છે ?  

   A.  િાળ   B. ભાત   C.  શાકભાજી   D.ફળ  

 (૨) આહારનો કયો ઘટક શરીરમાું શજતતિાતા તરીકે વતે છે ? 

   A.  કાબોદિત B. પ્રોટીન  C.  જવટાજમન  D. ખનીિિાર 

 (૩) કયા આહારમાુંથી ચરબી મળે  છે ?  

   A.  ધાન્યો  B. કઠોળ  C.  શાકભાજી    D. િૂધ  

 (૪) જવટાજમન A ની ઉણ૫થી કયો રોગ થાય છે ? 
   A.  બેરીબેરી  B. થકવી  C.  સુકતાન  D. રતાુંધળાપણું 

 (૫) આહારનો કયો ઘટક ચેપ  સામે રોગપ્રજતકારક શજતત આપે છે ? 

   A.  પ્રોટીન  B. કાબોદિત  C.  ચરબી  D. ખનીિિાર 

 (૬) આપણા શરીરનો બુંધારણીય ઘટક  કયો છે ? 

   A.  પ્રોટીન  B. ચરબી   C.  કાબોદિત D. ખનીિિાર  

 (૭) કયા ખાદ્ય ૫િાથવમાું આહારના મોટા ભાગના ઘટકો સમાજવષ્ટ છે ? 

   A.  ઘી   B. િૂધ    C.  માુંસ D. લીલાું શાભાજી   

 (૮) શરીરમાું પ્રોટીનની ઉણપથી તુ્રદટિન્ય રોગ કયો છે ?  

   A.  ગૉઇટર   B. થકવી    C.  બેરીબેરી         D. તવોજશયોરકોર  

 (૯) સૂયવનાું જકરણો શરીર ૫ર  ૫ડવાથી શરીરમાું કયુું જવટાજમન સુંશ્લેજિત થાય  છે?  

   A.  જવટાજમન A  B. જવટાજમન B C.  જવટાજમન C  D. જવટાજમન D 

 (૧૦) આમળાુંમાુંથી કયુું જવટાજમન વધુ પ્રમાણમાું હોય છે ? 

A.  જવટાજમન A  B. જવટાજમન B C.  જવટાજમન C D. જવટાજમન D 
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ધોરણ:- ૭   ૩. િનસ્પવિનાું  અુંગો    કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર ર્માટે આપેલા વિકલ્પોર્માુંથી સાચો વિકલ્પ શોધો:     

   (૧) વનથપજતનુું કયુું અુંગ વનથપજતને િમીન સાથે િકડી રાખે છે ?  

   A.  પ્રકાુંડ   B. પણવ   C.  મૂળ   D. પ્રકાુંડસૂત્ર  

   (૨) કઇ વનથપજતમાું અવલુંબન મૂળ જોવા મળે છે ?  

   A.  શેરડી   B. મૂળો    C.  બીટ    D. બટાટા   

   (૩) નીચેનામાુંથી ખોરાકનો સુંગ્રહ કરતુું પ્રકાુંડ કયુું છે ?   

   A.  ડુું ગળી   B. ગાિર   C.  આિુું    D. મૂળો  

   (૪) ફાફડાથોરમાું કયા અુંગનુું કાુંટામાું રૂપાુંતર થાય છે ?   

   A.  પ્રકાુંડ   B. પણવ   C.  મૂળ   D. પુષ્પ  

   (૫) વનથપજતનુું કયુું અુંગ બાષ્પોત્સિવનનુું કાયવ  કરે છે ?   

   A.  પ્રકાુંડ   B. પુષ્પ   C.  મૂળ   D. પણવ   

   (૬) કોને વનથપજતનુું રસોડુું  કહે છે ?   

   A.  પ્રકાુંડ   B. પણવ   C.  મૂળ   D. પ્રકાુંડસૂત્ર  

   (૭) વનથપજત પ્રકાશસુંશ્લેિણની દિયા િરજમયાન કયો વાયુ મુતત કરે છે ?  

   A.  ઑજતસિન  B. નાઇટર ોિન   C.હાઇડર ોિન   D.કાબવન ડાયૉતસાઇડ  

   (૮) પ્રકાશસુંશ્લેિણની દિયા કોણ કરી શકે છે ?  

   A.  પ્રાણીઓ   B. સજીવો    C.  લીલી વનથપજત D. સૂક્ષ્મ જીવો  

   (૯) કોનુું પ્રકાુંડ પ્રકાુંડસૂત્ર દ્વારા આરોહણનુું કાયવ કરે છે ?  

   A.  સૂરણ     B. કારેલાું     C.  મકાઇ  D. રીંગણી  

   (૧૦) વનથપજતનુું શ્વસન અુંગ કયુું છે ?  

   A.  મૂળ     B. પ્રકાુંડ     C.  પણવ  D. પુષ્પ  
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ધોરણ:- ૭   ૪. પાણીના ગુણધર્મો    કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર ર્માટે આપેલા વિકલ્પોર્માુંથી સાચો વિકલ્પ શોધો:      ૧૦ ગુણ  

   (૧) શુદ્ધ પાણી કયા તાપમાને ઊકળી વરાળમાું રૂપાુંતર પામે છે ?  

   A.  900 સે    B. 1000 સે    C.  1080 સે    D. 00 સે   

   (૨) શુદ્ધ પાણીને ઠું ડુું  પાડતાું તે કયા તા૫માને ઘન થવરૂ૫માું ફેરવાય છે ?  

   A.  00 સે    B. 40 સે    C.  1000 સે    D. 370 સે   

   (૩) કયુું પાણી લગભગ શુદ્ધ પાણી છે  ?  

   A.  કૂવાનુું પાણી    B. નિીનુું પાણી   C.  વરસાિનુું  પાણી  D. સમુદ્રનુું પાણી  

   (૪) નીચેનામાુંથી કયો ૫િાથવ પાણીમાું ઓગળતો નથી ?  

   A.  મીઠુું      B. મીણ   C.  ખાુંડ   D. ફટકડી  

   (૫) પાણીને ઉકાળવાથી કયા પ્રકારની અશુજદ્ધ િૂર કરી શકાય ?  

   A.  તરતી અશુજદ્ધ       B. દ્રાવ્ય અશજૃદ્ધ   

   C.  અદ્રાવ્ય અશુજદ્ધ     D. સૂક્ષ્મ જીવોની અશુજદ્ધ  

   (૬) પાણી શુું છે ?  

   A.  તત્ત્વ     B. જમશ્રણ   C.  સુંયોિન   D. દ્રાવણ  

   (૭) પાણીનાું ઘટક તત્વો કયાું છે ?  

   A.  નાઇટર ોિન અને ઑજતસિન      B. હાઇડર ોિન અને તલોદરન     

   C.  હાઇડર ોિન અને નાઇટર ોિન     D. હાઇડર ોિન અને ઑજતસિન  

   (૮) કયો વાયુ િહનશીલ છે ?  

   A.  ઑજતસિન    B. નાઇટર ોિન       C. હાઇડર ોિન   D.કાબવન ડાયૉતસાઇડ  

   (૯) પાણીનુું જવદુ્યતજવભાિન કરતાું ઋણ ધ્રુવ પર કયો વાયુ મળે છે ?  

   A.  હાઇડર ોિન     B. નાઇટર ોિન  C. તલોદરન    D. ઑજતસિન  

   (૧૦) પાણીમાું બરફનો ટુકડો મૂકતાું શુું થાય ?  

   A.  ડૂબે       B. તરે  C.  પાણીનો બરફ બને  D. વરાળ ઉત્પન્ન થાય  
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ધોરણ:- ૭   ૫. જર્મીનની ફળદ્રુપિા    કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર ર્માટે આપેલા વિકલ્પોર્માુંથી સાચો વિકલ્પ શોધો:     

   (૧) એક િ ખેતરમાું એક િ પાક વારુંવાર લેવાથી શુું થાય  ?  

   A.  પાક-ઉત્પાિન  વધે છે.      B. પાક-ઉત્પાિન ઘટે છે.   

   C.  પાક-ઉત્પાિન િળવાઇ રહે છે.   D. િમીનની ફળદ્રુપતા િળવાઇ રહે છે.  

   (૨) કઇ િમીનનુું ધોવાણ સૌથી વધુ થાય છે  ?  

   A.  પગજથયાુંવાળી       B. આડા ચાસવાળી   

   C. ઘાસ આચ્છાદિત      D.એક તરફ ઢાળવાળી 

   (૩) િમીન ખેડવા કયુું સાધન વપરાય છે  ?  

   A.  કોિાળી     B. હળ   C.  ખૂરપી   D. િાતરડુું  

   (૪) કઇ જપયત પદ્ધજતથી પાણીનો 40 થી 60 ટકા બચાવ થાય છે  ?  

   A.  ફુવારા-જસુંચાઇ ૫દ્ધજત      B. માટલા - જસુંચાઇ ૫દ્ધજત  

   C.  ટપક -જપયત ૫દ્ધજત   D. નીકપાળા-જપયત ૫દ્ધજત  

   (૫) યૂદરયા ખાતરમાુંથી વનથપજતને કયુું પોિક તત્ત્વ મળે છે ?  

   A.  ફૉથફરસ     B. કૅજશશયમ   C.  પોટૅજશયમ   D. નાઇટર ોિન  

   (૬) નીચેના પૈકી કયુું કૃજત્રમ ખાતર છે  ?  

   A.  યૂદરયા        B. ખોળનુું ખાતર   

   C.  છાજણયુું ખાતર      D. લીલો પડવાશ  

૧. નીચે આપેલાું ખાિરનુું કુદરિી ખાિર અને રાસાયવણક (કૃવિર્મ) ખાિરર્માું િગીકરણ કરો: ૪ગુણ   

  

 કૉમ્પોથટ ખાતર,  યૂદરયા, છાજણયુું ખાતર,  

મગફળીનો ખોળ, એમોજનયમ સશફેટ, લીલો 

પડવાશ,  ડાયએમોજનયમ ફૉથફેટ DAP, 

NPK ખાતર 

 

કુિરતી ખાતર રાસાયજણક (કૃજત્રમ)ખાતર 

કૉમ્પોથટ ખાતર 
છાજણયુું ખાતર 

મગફળીનો ખોળ 
લીલો પડવાશ 

યૂદરયા 
એમોજનયમ સશફેટ 

ડાયએમોજનયમ ફૉથફેટ DAP 
NPK ખાતર 

B 

D 

B 

C 

D 

A 
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ધોરણ:- ૭   ૬. સજીિનો એકર્મ – કોષ     કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર ર્માટે આપેલા વિકલ્પોર્માુંથી સાચો વિકલ્પ શોધો:         ૧૦ ગણુ  

   (૧) સજીવનો રચનાત્મક અને દિયાત્મક એકમ કયો છે ?  

   A.  અવયવ     B. તુંત્ર   C.  કોિ   D. પેશી  

   (૨) કોિોને જોવા માટે કયુું સાધન વપરાય છે ?  

   A.  સૂક્ષ્મિશવક  યુંત્ર    B. હોકાયુંત્ર   C.  બાઇનોતયુલર  D. ટેજલથકોપ  

   (૩) નીચેનામાુંથી પ્રાણીકોિ કયો છે ?  

   A.  ડુું ગળીનો કોિ    B. ગાલનો કોિ C.  યીથટ  D.મકાઇના પ્રકાુંડનો કોિ  

   (૪) નીચેના પૈકી કઇ અુંજગકા પ્રાણીકોિમાું હોતી નથી ?  

   A.  કોિકેન્દ્ર     B. કોિરસપટલ  C.  તારાકેન્દ્ર  D. કોિિીવાલ 

    (૫) કોિની કઇ અુંજગકાને પાવર હાઉસ કહે છે ?  

   A.  દરબોઝોમ    B. કણાભસૂત્ર  C.  લાઇસોઝોમ  D. તારાકેન્દ્ર  

   (૬) નીચેના પૈકી એકકોિી સજીવ કયો છે ?  

   A.  પતુંજગયુું     B. હુંસરાિ   C.  તલેજમડોમોનાસ  D. કીડી  

   (૭) જવજવધ પેશીઓ જોડાઇને શાની રચના કરે છે ?  

   A.  અુંગની     B. કોિની   C.  અુંગતુંત્રની  D. મકાનની  

   (૮) રુંગસૂત્રો તયાું આવેલાું છે  ?  

   A.  તારાકેન્દ્રમાું    B. કોિિીવાલમાું  C.  કોિરસમાું   D. કોિકેન્દ્રમાું  

   (૯) નીચેના પૈકી કઇ અુંજગકા વનથપજતકોિમાું હોતી નથી ?  

   A.  કોિિીવાલ    B. તારાકેન્દ્ર  C.  કોિરસપટલ  D. કોિકેન્દ્ર  

   (૧૦)કોિની કઇ અુંજગકા પ્રોટીનસુંશ્લેિણની દિયામાું અગત્યનો ભાગ ભિવે છે  ?  

   A.  લાઇસોઝોમ    B. કણાભસૂત્ર  C.  દરબોઝોમ  D. હદરતકણ  

 

C 

A 

B 

D 

B 

C 

A 

D 

B 

C 
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ધોરણ:- ૭   ૭. ગવિ, બળ અને ઝડ૫      કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર ર્માટે આપેલા વિકલ્પોર્માુંથી સાચો વિકલ્પ શોધો:         ૫  ગણુ  

   (૧) પિાથવની ગજતનુું કારણ શુું છે ?  

   A.  ઘિવણ     B. બળ   C.  ઝડપ  D.ગુરત્વાકિવણ બળ  

   (૨) ગ્રહોની સૂયવની આસપાસની ગજત કયા બળને આભારી છે ?  

   A.  ચુુંબકીય બળ       B. થનાયુબળ    

   C.  ગુરુત્વાકિવણ બળ    D. ઘિવણ બળ  

   (૩) ૫િાથવની જથથજતમાું ફેરફાર કરનાર બા્ય  અસરને શુું કહે છે  ?  

   A.  ઝડ૫     B. કાયવ   C.  ગજત   D. બળ  

   (૪) નીચેના પૈકી ઝડ૫નો એકમ કયો છે ?  

   A.  મીટર        B. મીટર/સેકન્ડ    

   C.  સેકન્ડ/મીટર     D. આપેલ તમામ  

   (૫) ઉબડખાબડ રથતાની સરખામણીએ ડામરના રથતા ૫ર સાઇકલ ચલાવવી સરળ ૫ડે છે 
તેનુું કારણ શુું છે  ?  

   A.  ઘિવણબળ ઓછુું  લાગે છે.     B. ઘિવબળ વધુ લાગે છે.    

   C.  ઘિવણબળ લાગતુું નથી.    D. ગુરુત્વાકિવણ બળ ઓછુું  લાગે છે.  

૨. યોગ્ય જોડકાું ગોઠિો અને જિાબ         ર્માું લખો:            ૫ ગુણ   

વિભાગ ‘અ’ વિભાગ ‘બ’ 

(૧) ઘિવણબળ 

(૨) સુરેખ ગજત  

(૩) આુંિોજલત ગજત 

(૪) થનાયુબળ 

(૫) ગુરુત્વાકિવણ બળ  

(૧) િફ્તરનુું તમને વિન લાગે છે.  

(૨) તમે િફ્તર ઊંચકી શકો છો.  

(૩) પ્રકાશનાું જકરણોની ગજત  

(૪) કાગળ ૫ર લખી શકાય છે.  

(૫) હીંચકાની ગજત  

B 

C 

D 

B 

A 

4 

 3 

 
5 

 
2 

 
1 
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ધોરણ:- ૭   ૮. પાચનિુંિ, શ્વસનિુંિ અને રુવધરાવભસરણિુંિ   કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર ર્માટે આપેલા વિકલ્પોર્માુંથી સાચો વિકલ્પ શોધો:        ૧૦  ગણુ  

   (૧) નીચેનામાુંથી કયુું પાચનતુંત્રનુું અુંગ છે ?  

   A.  હૃિય     B. િઠર   C.  ફેફસાું   D. શ્વાસનળી  

   (૨) ખોરાકના પાચનની શરૂઆત કયા અુંગથી થાય છે ?  

   A.  મુખગુહા    B. નાનુું આુંતરડુું   C.  િઠર   D. અન્નનળી  

   (૩) કયુું સહાયક પાચનઅુંગ છે ?  

   A.  અન્નનળી    B. િઠર   C.  થવાિુજપુંડ  D. મોટુું  આુંતરડુું   

   (૪) જપત્તરસ શામાું ઉત્પન્ન થાય છે ?  

   A.  મુખગુહામાું    B. યકૃતમાું     C. થવાિુજપુંડ  D.નાના આુંતરડામાું   

   (૫) શરીરનો કયો અવયવ પુંપ િવુેું કાયવ કરે છે ?  

   A.  ફેફસાું     B. શ્વાસનળી   C.  હૃિય   D. િઠર   

   (૬) િેપક કોને કહે છે ?  

   A.  હૃિયના નીચલા ખુંડોને      B. હૃિયના ઉ૫લા ખુંડોને    

   C.  હૃિયના િમણા ભાગને    D. હૃિયના ડાબા ભાગને  

   (૭) રુજધરનો કયો ઘટક રુજધર જામી િવાની દિયામાું મિિ કરે છે ?  

   A.  રતતકણો     B. શ્વેતકણો    C.  હીમોગ્લોજબન  D.રુજધકજણકાઓ  

   (૮) િઠરમાું શાનુું અુંશત: પાચન થાય છે ?  

   A.  કાબોદિત     B. પ્રોટીન   C.  ચરબી   D. ખનીિ િાર  

   (૯) પાચનમાગવના અુંતમાું આવેલો અવયવ કયો છે?  

   A.  પતવાશય    B. મળાશય   C.  નાનુું આુંતરડુું  D. મોટુું  આુંતરડુું   

   (૧૦) કોની રચનામાું ‘C’ આકારની કૂચાવની કડીઓ આવેલી છે ?  

   A.  અન્નનળી    B. નાક    C.  શ્વાસવાદહની   D. શ્વાસનળી  

B 

A 

C 

B 

C 

A 

D 

B 

B 

D 
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ધોરણ:- ૭   ૯. ઊર્જાના સ્રોિો             કુલ ગુણ :- ૧૦ 

૧. નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર ર્માટે આપેલા વિકલ્પોર્માુંથી સાચો વિકલ્પ શોધો:         ૩  ગણુ  

   (૧) કયા તત્ત્વના જવખુંડનથી પરમાજવવક ઊજાવમેળવી શકાય છે ?  

   A.  યુરેજનયમ   B. કાબવન   C.  આયોદડન  D. કોબાશટ  

   (૨) ખેતીકામમાું ઊ૫ણવા માટે કઇ ઊજાવનો ઉ૫યોગ કરવામાું આવે છે ?  

   A.  સૌર-ઊજાવ      B. િળ-ઊજાવ      

    C.  ૫વન-ઊજાવ        D.ભૂતાપીય-ઊજાવ  

   (૩) કયો વાયુ પેટર ોજલયમ પેિાશ છે?  

   A.  બાયોગૅસ       B. કોલગૅસ    

   C.  LPG     D. િળવાયુ  

૨. નીચેના ઊર્જાસ્રોિોનુું પનુ:પ્રાપ્યઊર્જાસ્રોિો અને પનુ:અપ્રાપ્ય ઊર્જાસ્રોિોર્માું િગીકરણ કરો:   ૪ ગુણ  

સૂયવ,     પવન,    પેટર ોલ,     કુિરતી 

વાયુ,   િવૈભાર,   બાયોગૅસ,     ખનીિ 

કોલસો,    ડીઝલ  

 

 

 

 

૩. યોગ્ય જોડકાું ગોઠિો અને જિાબ          ર્માું લખો:            ૩ ગણુ   

વિભાગ ‘અ’  સાધનો  વિભાગ ‘બ’   ઉ૫યોગો  

(૧) સોલર વૉટર હીટર 

(૨) સોલર કૂકર  

(૩) સોલર વૉટર પુંપ 

(૧) કૂવામાુંથી પાણી ખેંચવા માટે   

(૨) પાણી ગરમ કરવા માટે  

(૩) ખોરાક રાુંધવા માટે   

પુન:પ્રાપ્ય 
ઊજાવસ્રોતો 

પુન:અપ્રાપ્ય 
ઊજાવસ્રોતો 

સૂયવ 

પવન 

િવૈભાર 

બાયોગૅસ 

પેટર ોલ 

કુિરતી વાયુ 

ખનીિ કોલસો 

ડીઝલ 

A 

B 

C 

2 

 3 

 
1 

 

 



વિષય :- વિજ્ઞાન અને ટેક્નોલોજી 

 

Gbhai Prajapati  

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


