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સફળતા માટ� આ�મિવ�ાસ જ�ર� છે અને આ�મિવ�ાસ માટ� તૈયાર� 

 

:: સબંોધન :: 

��ુ આચાય��ીઓ............................ 

આગામી માચ� -2023 SSC ની પર��ામા ંિવધાથ�ને કઠ�ન લાગતા િવષયમા ંપણ સા�ંુ પ�રણામ 

મેળવી શક� અને COVID-૧૯ ના કારણે સ��યેલ લિન�ગ લોસની પર���થતતમા ં પણ સા�ંુ પ�રણામ 

મેળવી શક� તેવા ઉમદા હ��સુર �મનગર ��લાના િશ�કો અને આચાય��ીઓએ �ુદા�ુદા િવષયોમાં 

�કરણ વાઈઝ સઘન �ય�ન કર� િવધાથ�ઓને ઓછ� મહ�નતે સફળતા મેળવી શક� તેવા ઉમદા હ��સુર 

મટ�ર�ય�સ તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે. આ તમામ િશ�કો અને આચાય��ીઓને �જ�લા િશ�ણાિધકાર� 

કચેર� – �મનગર આભાર સાથ� ગૌરવની લાગણી અ�ભુવે છે. 

હાલ બોડ�ની પર��ાને સમય ઓછો હોઈ તમોને ઈમેલ ક� વો�સસએપના મા�યમથી  “SOFT 

COPY” મોકલવામા ં આવે છે. આપની ક�ાએથી િવધાથ�ઓ �ધુી પહોચે અને તે�ુ ં �નુરાવત�ન કર� 

,સઘન અ�યાસ કર� તેવી યો�ય �યવ�થા �િુનિ�ત કરશો �થી િવ�ાથ�ઓને તેનો લાભ મળ� શક�. 

આ માટ� અ�ય િવષયોમા ં SSC અને HSC માટ� આપની શાળામા ંઆપે, િવષય િશ�ક� અથવા 

આપની �ણમા ંકોઈ િન�તૃ િશ�ક� પ�રણામ �ધુારણા �તગ�ત નવીનતા સભર �ય�ન કર�લ હોઈ તો આ 

કચેર�ને મોકલશો �થી સમ� �જ�લાના િવ�ાથ�ઓને લાભ મળ� શક�.  

 
 

   �ી મ�બેુન ક�. ભ�  

 (�જ�લા િશ�ણાિધકાર�, �મનગર) 
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  હ��:ુ  

દર�ક િવ�ાથ� પાસ થવા માટ�ના જ�ર� ૩૩% �ણુ સરળતાથી મેળવી શક�. 

 

  આ �� બે�કની ખાિસયત: 

 �� ુિ��ટના આધાર� દર�ક �કરણ માટ� િવભાગ �જુબ ક�ટલા ��ો �છૂ� શકાય તે દશા�વેલ છે. 

 અહ� પર��ા માટ� અગ�યના અને સરળતાથી યાદ રહ� શક� તેવા ��ો પસદં કર�લ છે. 

 દર�ક િવભાગમા ંમહતમ �ણુ મેળવી શકાય તે હ��થુી અગ�યના ��ોને િવભાગ �જુબ િવભા�ત 

કર�લ છે. 

 

  પર��ાની તૈયાર� તથા આયોજન માટ�ની �ચૂનાઓ: 

 પર��ાના �ુલ બાક� �દવસો માથંી દર�ક િવષયની તૈયાર� માટ� �દવસોની ફાળવણી કરવી. 

 દર�ક એકમ(પાઠ) માટ� ક�ટલો સમય ફાળવવો તે ન�� કરો. 

 સહ�લા લગતા  એકમની પહ�લા તૈયાર� કરવી �થી આ�મિવ�ાસ વધે  

 ગ�ણતમા આ�ૃિત અને રચનાની �ે��ટસ કરવી. 

 દર�ક એકમના ��ુો�ુ ંલી�ટ બનાવી તૈયાર� કરવા અને સમયાતંર� તે� ુ ં�નુરાવત�ન કરતા રહ��ુ ં

કારણક� ગ�ણત મા મોટાભાગના દાખલા ��ુો પર આધા�રત હોય છે. જો ��ૂ આવડતા હોય તો 

દાખલા ગણવા સહ�લા પડ�. 

 ગ�ણતમા ંસારા �ણુ મેળવવા દર�ક ર�ત સમજવી અને તૈયાર કરવી અને ત ે�જુબના અ�ય 

દાખલાની �ે��ટસ કરવી. દાખલા �ાર�ય ગોખવા ન�હ. 

 ગ�ણતમા દર�ક ર�તની �ે��ટસ કર�નેજ સાર� ર�તે સમ� શકાય. ર�ત સાર� ર�તે સમ�ય ગયા પછ� 

દાખલમા મા� સ�ંયા બદલે ર�ત તો તેજ હોય છે.  

 તૈયાર� �ણૂ� થઈ ગયા પછ� તેની �તે ટ��ટ લઈ �તે ��ૂયાકંન કર�ુ ંઅન ેતેમા ંકચાસ લાગે તો 

�નુ: તૈયાર� કરવી. 

 દર�ક િવષયવ�� ુ�ુ ંવારંવાર �નુરાવત�ન કરવાથી તે વ� ુસાર� ર�તે યાદ રહ� છે. 

 બોડ�ના ન�નુા �જુબના ��પ� લખવા. 
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  �કરણ �જુબ �ણુભાર 

�કરણ 

નબંર 
�કરણ�ુ ંનામ  

િવભાગ �જુબ ��ોની સ�ંયા 

�કરણ દ�ઠ 

�ણુ 

A 

1-�ણુ  

B 

2-�ણુ 

C 

3-�ણુ 

D 

4-�ણુ 

1 વા�તિવક સ�ંયાઓ  2 - - - 2 

2 બ�પુદ�ઓ  2 1+1* - - 6 

3 ��ચલ �રુ�ખ સમીકરણ ��ુમ  1 - 1*  4 

4 ��ઘાત સમીકરણ  1  1*  4 

5 સમાતંર �ેણી  - 1 2 - 8 

6 િ�કોણ  - - - 1* 4 

7 યામ �િૂમિત  1 1 1* - 6 

8 િ�કોણિમિતનો પ�રચય  2 1* - - 4 

9 િ�કોણિમિતનો ઉપયોગ  - 1 - - 2 

10 વ�ુ�ળ  2 1*   4 

11 રચના  - - - 1* 4 

12 વ�ુ�ળ સબિંધત ��ેફળ  2 - - - 2 

13 ��ુઠફળ અને ઘનફળ  - 1* - 1* 6 

14 �કડાશા�  1 1 1 2 14 

15 સભંાવના  2 1 2 - 10 

��ોની સ�ંયા(િવભાગ �જુબ) 16 10 8 5 - 

�ુલ �ણુ(િવભાગ �જુબ) 16 20 24 20 80 

 

 અહ� * ની િનશાની કર�લ ��ની અથવામા ંતેજ �કરણનો અ�ય �� �છૂવામા ંઆવશે. 

 5 થી વ� ુ�ણુભાર ધરાવતા �કરણો: 2, 5, 7, 13, 14 અને 15 તથા �કરણ-6 માથંી �મેય અને 

�કરણ 11 ની રચનાઓ, આ �કરણો વ� ુસાર� ર�તે તૈયાર કરવા. 

 

   આયોજનનો હ��:ુ 

ગ�ણતમા ંમા� સરળ ર�તો પર આધા�રત દાખલા તૈયાર કર�ને પાસ થ�ુ ં

 ગ�ણત િવષયમા ંિવભાગ-A, 16 �ણુનો છે તેમાથંી મહતમ �ણુ મેળવવા �ય�ન કરવો. 

 િવભાગ-D મા ં�છુાતા �મેય અને રચનાઓ તૈયાર કરવી. 

 િવભાગ-B મા ંસરળ ગણતર� પર આધા�રત દાખલા તૈયાર કરવા.  

[ન�ધ: અહ� �� બ�કમા ંઅગ�યના અને સરળ ગણતર� વાળા ��ો જ પસદં કર�લ છે.] 
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િવભાગ-A  

અહ� �ુલ 16 ��ો �છૂાશ ે(��યેકનો 1 �ણુ, �ુલ �ણુ-16) 

 દર�ક �કરણના MCQ, ખરા-ખોટા, ખાલી જ�યા, જોડકા, એક શ�દ/વા� / �કડામા ં

જવાબ, ��ુો, ��ુો પર આધા�રત સરળ દાખલા  

 પાઠ���ુતકમા ંહાઇલાઇટ કર�લ રંગીન વા�ો ક� ��ુાઓ તૈયાર કરવા તેમાથંી �ૂંકા ��ો 

મળ� શકશે  

 દર�ક �કરણના �વા�યાયમા ંઆપેલ હ��લુ�ી ��ો તૈયાર કરવા. 

 દર�ક �કરણના �તે આપેલ સારાશં યો�ય ર�તે તૈયાર કરવો (તેમાથંી ખરા-ખોટા, ��ુો 

અને  હ��લુ�ી ��ો મળ� શક�.) 

 
 

િવભાગ-B 

�કરણ નબંર:2, 5,7, 8, 9, 13, 14  અને 15 માથંી �ુલ 10 ��ો �છૂાશ.ે  

(��યેકના 2 �ણુ, �ુલ �ણુ-20) 

�કરણ નબંર  2 5 7 8 9 10 13 14 15 

�કરણ �જુબ �છૂાતા ��ોની સ�ંયા 2 1 1 1* 1 1* 1* 1 1 

 

િવભાગ-C 

�કરણ નબંર: 3, 4, 5, 7, 14  અને 15  માથંી �ુલ 8 ��ો �છૂાશ.ે  

(��યેકના 3 �ણુ, �ુલ �ણુ-24) 

�કરણ નબંર  3 4 5 7 14 15 

�કરણ �જુબ �છૂાતા ��ોની સ�ંયા  1* 1* 2 1* 1 2 

 

િવભાગ-D 

�કરણ નબંર: 6, 11,13 અને 14  માથંી �ુલ 5 ��ો �છૂાશ.ે 

 (��યેકના 4 �ણુ, �ુલ �ણુ-20) 

�કરણ નબંર  6 11 13 14 

�કરણ �જુબ �છૂાતા ��ોની સ�ંયા  1* 1* 1* 2 
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િવભાગ- A, B અને C માટ� 
�કરણ �જુબ અગ�યના અને સરળ ��ુાઓ પર આધાર�ત દાખલાઓ 

 

 

�કરણ-1  �છુાતા ��ોની સ�ંયા: િવભાગ-A માથંી: 2 િવભાગ-B માથંી: - િવભાગ-C માથંી: - 

1. �મેયના િવધાન પર આધા�રત ��ો. 

2. ઉદાહરણ નબંર-6, 7, અને 8 �જુબની ર�તના દાખલા.  

(લ.સા.અ.-�.ુસા.અ. પર આધા�રત દાખલા) 

3. આપેલ સ�ંયા સમંેય છે ક� અસમંેય પરથી ખાલી જ�યા, ખરા-ખોટા અને MCQ 

4. સમંેય સ�ંયાઓ�ુ ંદશાશં િન�પણ(�વા�યાય-1.4 �જુબના ��ો) 

[ન�ધ:આ �કરણ માથંી મા� હ��લુ�ી �કારના ��ો જ �છુાય છે.] 

 

�કરણ-2 �છુાતા ��ોની સ�ંયા: િવભાગ-A માથંી: 2 િવભાગ-B માથંી:2 િવભાગ-C માથંી: - 

 

િવભાગ-A  

1. �વા�યાય-2.1 (આલેખ પરથી ��ૂયોની સ�ંયા જણાવો �કારના ��ો. 

2. બ�ુપદ�ના ��ૂયો છે ક� ન�હ તે જણાવો તે �જુબના ��ો. 

3. બ�ુપદ�નો �કાર જણાવો. 

4. બ�ુપદ�ની ઘાત જણાવો. 

5. બ�ુપદ�ના દર�ક પદના સહ�ણુકો જણાવો. 

6. નીચેના ��ુા માથંી ��  

 
 

િવભાગ-B 

7. બ�ુપદ�ના ��ૂયો અને સહ�ણુકો વ�ચેના સબધં પર આધા�રત દાખલા 

[ઉદાહરણ નબંર-2, 3, 4 અને �વા�યાય-2.2 ના દાખલા] 

8. બ�ુપદ�ઓની ભાગ �િવિધ પર આધા�રત દાખલા. [ઉદાહરણ-6, �જુબની ર�ત] 
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�કરણ-3 �છુાતા ��ોની સ�ંયા

 

િવભાગ-A  

1. સમીકરણ ��ુમ થી બનતી ર�ખાઓના �કાર 

[�વા�યાય-૩.2 ના �� નબંર 

િવભાગ-C 

2. આદ�શની ર�ત: [ઉદાહરણ નબંર 

3. લોપની ર�ત: [ઉદાહરણ નબંર 

4. ચોકડ� �ણુાકારની ર�ત :[�વા�યાય

 
 

�કરણ-4 �છુાતા ��ોની સ�ંયા

 

િવભાગ-A 

1. ��તાવના માથંી ગ�ણતશા�ીઓ પર 

2. ��ઘાત ��ૂ પર આધા�રત ��ો

3. િવવેચકના આધાર� બીજના �કાર જણાવો

4. જો ��ઘાત સમીકરણ 2x2 –

[આ ર�ત પર આધા�રત હ��લુ�ી ��

િવભાગ-C 

5. ઉદાહરણ નબંર-11,�વા�યાય 
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સ�ંયા: િવભાગ-A માથંી: 1 િવભાગ-B માથંી: - 

સમીકરણ ��ુમ થી બનતી ર�ખાઓના �કાર �જુબના ��નો 

ના �� નબંર – 2 અને ૩] 

ઉદાહરણ નબંર – 7,9,10, �વા�યાય-૩.૩ ના �� નબંર

ઉદાહરણ નબંર – 11, 12, �વા�યાય-૩.4 ના �� નબંર-1]

�વા�યાય-૩.5 ના �� નબંર-1, ૩] 

�છુાતા ��ોની સ�ંયા: િવભાગ-A માથંી: 1 િવભાગ-B માથંી: - 

��તાવના માથંી ગ�ણતશા�ીઓ પર આધા�રત ��ો. 

��ઘાત ��ૂ પર આધા�રત ��ો. 

િવવેચકના આધાર� બીજના �કાર જણાવો. 

– kx + k = 0  ને સમાન બીજ હોય તો K 

આ ર�ત પર આધા�રત હ��લુ�ી ��] 

�વા�યાય – 4.4 ના �� નબંર 1, 2 ર�તના દાખલા 

િશ�ણાિધકાર� કચેર�, �મનગર|| 6 

િવભાગ-C માથંી:1* 

ના �� નબંર-1, 2]    

] 

િવભાગ-C માથંી: 1* 

 

 

K ની �ક�મત ........ હોય. 
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�કરણ-5  �છુાતા ��ોની સ�ંયા: િવભાગ-A માથંી: - િવભાગ-B માથંી:1  િવભાગ-C માથંી:2  

��ુો  

 

 

િવભાગ-B, C  

1. ��ુો પર આધા�રત દાખલા.  

[ઉદાહરણ નબંર -3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13,  �વા�યાય-5.2 ના �� નબંર 1 થી 10, 

�વા�યાય-5.3 ના �� નબંર 1 થી 9] 

�કરણ-7  �છુાતા ��ોની સ�ંયા: િવભાગ-A માથંી: 1 િવભાગ-B માથંી: 1 િવભાગ-C માથંી: 1* 

િવભાગ-A 

1. કોટ� એટલે �ુ?ં 

2. �જુ એટલે �ુ?ં 

3. x- અ� પરના �બ��ુના યામ જણાવો. 

4. y - અ� પરના �બ��ુના યામ જણાવો. 

5. યામ �િૂમિતનો ઉપયોગ �ા ં�ે�ોમા ંથાય છે? 

6. �તર ��ૂ, િવભાજન ��ૂ, િ�કોણ�ુ ં�ે�ફળ�ુ ં��ૂ.  

િવભાગ-B,C 

7. બે �બ��ુ વ�ચે�ુ ં�તર પર આધા�રત દાખલા: �વા�યાય-7.1 નો �� નબંર 1, 2, 3, 4 

8. િવભાજન ��ૂ પર આધા�રત દાખલા:ઉદાહરણ – 6, 8, �વા�યાય-7.2 નો �� નબંર 1,2 

9. િ�કોણના �ે�ફળ પર આધા�રત દાખલા:ઉદાહરણ–11, 12, 13,  8, �વા�યાય-7.3 નો �� નબંર 1. 

�કરણ-8  �છુાતા ��ોની સ�ંયા: િવભાગ-A માથંી: 2 િવભાગ-B માથંી:1 િવભાગ-C માથંી: - 

 

િવભાગ-A  

1. િ�કોણિમિતના ��ુો અને ની�યસમો.  

2. �વા�યાય-8.1 નો �� નબંર-11, �વા�યાય-8.2 નો �� નબંર-2, 4(સ�ય છે ક� અસ�ય) 

િવભાગ-B  

1. ઉદાહરણ નબંર-1, 3, 6, 7, 8 �વા�યાય-8.1 નો �� નબંર 1,3,5, �વા�યાય-8.2 નો �� નબંર 1,3 

�કરણ-9  �છુાતા ��ોની સ�ંયા: િવભાગ-A માથંી: - િવભાગ-B માથંી:1  િવભાગ-C માથંી: - 

 

િવભાગ-B 
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1. ઉ�સેધકોણ એટલે �ુ?ં 

2. અવસેધકોણ એટલે �ુ?ં 

3. ઉદાહરણ – 1, 2, �વા�યાય-9.1 નો �� નબંર 1,4  

[નોધ: આ દાખલા માટ� �કરણ- 8 �ુ ંકો�ટક-8.1 તૈયાર કર�ુ]ં 

�કરણ-10  �છુાતા ��ોની સ�ંયા: િવભાગ-A માથંી: 2  િવભાગ-B માથંી:1 િવભાગ-C માથંી: - 

 

િવભાગ-A  

1. �યા�યા આપો: (a) વ� ુ�ળન, (b) વ� ુ�ળનો �પશ�ક (c)�પશ� �બ��ુ 

2. વ�ુ�ળનો �પશ�ક વ� ુ�ળને ક�ટલા �બ��ુમા ંછેદ�? 

3. વ�ુ�ળના કોઈ એક �બ��ુએ ક�ટલા �પશ�ક મળે?  

4. �વા�યાય-10.1 ના �� નબંર 1, 2, ૩, �વા�યાય-10.2 ના �� નબંર 1, 2, ૩ 

િવભાગ-B 

5. �મેય- 10.1 

6. �મેય- 10.2  

7. �વા�યાય-10.2 ના �� નબંર 6,7 

 

�કરણ-12  �છુાતા ��ોની સ�ંયા: િવભાગ-A માથંી: 2  િવભાગ-B માથંી: - િવભાગ-C માથંી: - 

 

િવભાગ-A  

1. �યા�યા આપો : (a) લ��ુતૃાશં, (b) ��ુુ�તૃાશં (c) લ��ુતૃખડં (d) ��ુુ�તૃખડં  

2. ��ુો(સારાશં મા ંઆપેલ પાચં ��ુો) 

3. �વા�યાય-12.1 ના �� નબંર 5  

 

�કરણ-13 �છુાતા ��ોની સ�ંયા: િવભાગ-A માથંી: - િવભાગ-B માથંી:1* િવભાગ-C માથંી: - 

િવભાગ-B  

4. ઉદાહરણ – 2,4, �વા�યાય-1૩.1 ના �� નબંર 1, 2,4,6 

5. ઉદાહરણ – 5, 6, 7, 8  

  



||�� બ�ક|| િવષય:ગ�ણત(બે�ઝક) ||ધોરણ-10||પર��ા:માચ�-2023||�ી �જ�લા િશ�ણાિધકાર� કચેર�, �મનગર|| 9 

 

�કરણ-14 �છુાતા ��ોની સ�ંયા: િવભાગ-A માથંી: 1 િવભાગ-B માથંી:1 િવભાગ-C માથંી: 1 

િવભાગ-A 

1. ��ુો , ��ુો પર આધા�રત સરળ દાખલા. 

2. ��ૂમા ંઆવેલ પદ �ુ ંદશા�વે છે. 

3. ઓ�વ મા ંx અ� અને y અ� પર �ુ ંદશા�વામા ંઆવે છે? 

4. ઉદાહરણ – 4  

િવભાગ-B,C 

5. મ�યક શોધવાની ર�ત: �વા�યાય-14.1 ના �� નબંર 1,2,4,5,8 

6. બ�ુલકના ��ૂ પર આધા�રત દાખલા:  

ઉદાહરણ – 5,6, �વા�યાય-14.2 ના �� નબંર 1, 2,૩,5,6  

7.  મ�ય�થના ��ૂ પર આધા�રત દાખલા:  

ઉદાહરણ – 7, �વા�યાય-14.૩ ના �� નબંર 1, ૩,4, 5, 7  

 

�કરણ-15  �છુાતા ��ોની સ�ંયા: િવભાગ-A માથંી: 2  િવભાગ-B માથંી:1  િવભાગ-C માથંી:2 

 

િવભાગ-A  

1. ��ુો , ��ુો પર આધા�રત સરળ દાખલા. 

2. �વા�યાય- 15.1 ના �� નબંર 1,2,૩,4,5 

3. 15.૩- સારાશં.( આમાથંી ખરા-ખોટા �છૂ� શકાય.) 

4. સમસભંવી પ�રણામ એટલે �ુ?ં 

5. સભંાવનાની �યા�યા કોણ ેઆપી અને �ાર�? 

 

િવભાગ-B,C 

6. ઉદાહરણ-1 થી 9, 12,13, �વા�યાય 15.1 ના તમામ ��ો.  

  



||�� બ�ક|| િવષય:ગ�ણત(બે�ઝક) ||ધોરણ-10||પર��ા:માચ�-2023||�ી �જ�લા િશ�ણાિધકાર� કચેર�, �મનગર|| 10 

 

િવભાગ-D 

�કરણ નબંર: 6, 11,13 અને 14  માથંી �ુલ 5 ��ો �છૂાશ.ે 

 (��યેકના 4 �ણુ, �ુલ �ણુ-20) 

�કરણ નબંર  6 11 13 14 

આ િવભાગમા ં�કરણ �જુબ �દા� �છૂાતા ��ોની સ�ંયા  1* 1* 1* 2 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

�કરણ- 6 : (�છુાતા ��ોની સ�ંયા -1 અથવા મા ં1) 

5. �મેય -6.1 (સ�માણતાનો �ળૂ�તૂ �મેય અથવા થે�સનો �મેય) 

6. �મેય -6.6  

7. �મેય -6.8 (પાયથાગોરસનો �મેય) 

8. �મેય -6.9 (પાયથાગોરસનો �તીપ �મેય) 

 

�કરણ- 11 : (�છુાતા ��ોની સ�ંયા -1 અથવા મા ં1) 

સરળ અને સહ�લી રચનાઓ  

1. 7.6 સેમી લબંાઈનો ર�ખાખડંદોર� તે� ુ ં5:8 �ણુોતરમા ંિવભાજન કરો. બનંે ભાગ માપો. 

2. 6 સેમી િ��યાવા�ં વ� ુ�ળ દોરો. તેના ક���થી 10 સેમી �ુર આવેલ �બ��ુમાથંી વ� ુ�ળના �પશ�કોની 

જોડ�ની રચના કરો અને તેની લબંાઈ માપો. 

3. ઉદાહરણ-1  

4. ઉદાહરણ-2  

[ન�ધ: આ �જુબની અ�ય રચનાની �ે��ટસ કરવી. શ� હોય તો ઉપર આપેલ સરળ રચનાઓ ઉપરાતં 

�વા�યાય-11.1 અને �વા�યાય-11.2 મા ંઆવતી અ�ય �કારની રચનાઓની પણ તૈયાર� કરવી.] 

 

�કરણ- 13 : (�છુાતા ��ોની સ�ંયા -1 અથવા મા ં1) 

1. ઉદાહરણ-1,3,7,13,14, �વા�યાય 13.2 નો દાખલા નબંર-8, �વા�યાય 13.3 ના દાખલા નબંર-

1,2,3,4 આ ર�તના દાખલાઓ તૈયાર કરવા. 

 

�કરણ- 14 : (�છુાતા ��ોની સ�ંયા -2) 

2. �વા�યાય 14.1 નો દાખલા નબંર-૩ 

3. ઉદાહરણ નબંર -8  

4. �વા�યાય 14.૩ નો દાખલા નબંર-2 

[ન�ધ: અહ� �ટૂતી આ�િૃ� શોધો તે �કારનો દાખલો �છુાય છે. આ ર�તના અ�ય દાખલાની  �ે��ટસ 

કરવી.] 
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