
સરકારી વિનયન કૉલેજ,િાિ. બનાસકાાંઠા. 
વિષય: સાંસ્કૃત  િૈકલ્પિક(M C Q )પ્રશ્નોતરી 

( િેિર: 606 – સજં્ઞાપ્રકરણ, કારક્પ્પ્રકરણ, ભાષાવિજ્ઞાન ) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

 (1) આચાયય િાણિવનનો  વ્યાકરિશાસ્ત્રમાાં કયો પ્રવસદ્ધ ગ્રાંથ છે ? 

      (A) મહાભાષ્ય          (B) અષ્ટાધ્યાયી          (C) િૈયાકરિકૌમદુી         (D) કારક્પ્પ્રકરિ 

 (2) અષ્ટાધ્યાયીમાાં કેટલા અધ્યાય છે  ? 
     (A) છ     (B) સાત   (C) આઠ  (D) નિ 
 (3) અષ્ટાધ્યાયીમાાં કુલ કેટલા િાદ છે  ? 
      (A) 30 (B) 32  (C) 34  (D) 36 
 (4) અષ્ટાધ્યાયીનુાં બીજુ ાં નામ શુાં છે  ?  
     (A) છાંદાનશુાસન     (B) શબ્દાનશુાસન  (C) મહાભાષ્ય   (D) સતૂ્રાધ્યાયી 
 (5) અષ્ટાધ્યાયીમાાં કેટલા સતૂ્રો છે ? 
      (A) 4999     (B) 3996      (C) 2539     (D) 5233 
(6) િૈયાકરિવસદ્ધાાંતકૌમદુીના રચવયતા કોિ છે ?  
     (A) જયાદદત્ય      (B) િાણિવન     (C) ભટ્ટોજી દીક્ષિત   (D) રામોજી દીણિત 
 (7) િૈયાકરિવસદ્ધાાંતકૌમદુીના પ્રથમ પ્રકરિનુાં નામ શુાં છે ?  
      (A) સજં્ઞાપ્રકરણ (B) કારક્પ્પ્રકરિ   (C)ધાત ુપ્રકરિ  (D) સમાસ પ્રકરિ 
 (8) િૈયાકરિવસદ્ધાાંતકૌમદુીની પ્રારાંભમાાં કોની િાંદના (સ્તતૂી) કરી  છે ? 
    (A) વિષ્ણનુી      (B) વશિની     (C) સરસ્િતીની    (D) મવુન ત્રયમ ્ની 
 (9) મવુન ત્રયમ ્માાં કોનો સમાિેશ થતો નથી ? 

    (A) િાણિવન  (B) ભટ્ટોજી દીક્ષિત (C) િતાંજણલ    (D)કાત્યાયન  
 

(10) અષ્ટાધ્યાયીના સતૂ્રોને કેટલા પ્રકરમાાં િહેંિામાાં આવ્યા છે ? 

  (A) છ     (B) સાત   (C) આઠ  (D) નિ 

(11)  માહશે્વરસતૂ્રો કેટલા છે ? 

      (A) 12   (B) 13      (C) 14     (D) 15 

(12)   “अच ”  સાંજ્ઞાથી શાનો બોધ થાય છે ? 

      (A) સ્િર     (B) વ્યાંજન    (C) અનનુાવસક    (D) હ્યસ્િ 
(13)   “ हल ”  સાંજ્ઞાથી શાનો બોધ થાય છે ? 



      (A) સ્િર     (B) વ્યજંન    (C) અનનુાવસક    (D) હ્યસ્િ 

(14) જે િિોનુાં ઉચ્ચારિ મખુ અને નાવસકા બને્નની મદ્દ્ દ્ થી  થાય છે તેને ............કહ ેછે ? 

      (A) સ્િર     (B) અંતસ્થ    (C) અનનુાવસક    (D) હ્યસ્િ 

(15) સ્િરના કેટલા પ્રકાર છે ? 

      (A) હ્યસ્િ સ્િર     (B) દીર્ય સ્િર  (C) વમશ્ર કે સાંયકુ્પ્ત સ્િર  (D) આ ત્રણેય 

(16) દીર્ય સ્િરની કેટલી માત્રાઓ હોય છે ? 

       (A) એક     (B) બે   (C) ત્રિ  (D) એક િિ નહીં 
(17)  “તપુયસ્ય પ્રયત્નાં....... ‘’ જે િિોનુાં ઉચ્ચારિ સમાન હોય તેની કઇ સાંજ્ઞા થાય છે ? 

      (A) સિણણ      (B) અસિિય    (C) અનનુાવસક    (D) હ્યસ્િ 

(18) િાણિવન પ્રમાિે િદના કેટલા પ્રકાર છે ?  

      (A) એક     (B) બે   (C) ત્રિ  (D) એક િિ નહીં 
(19) અનિુાદની દ્રષ્ષ્ટએ કારકો કેટલા છે ? 

    (A) ચાર     (B) િાાંચ   (C) આઠ  (D) નિ 

(20)  ‘रामेण’ િદમાાં કયો કારક છે ?  

      (A) કતાય      (B) કમય   (C) કરણ  (D) અિાદાન 
(21)  દેિદત ગામમાાં જાય છે -  કયો કારક છે ?  

      (A) કતાય      (B) કર્ણ   (C) કરિ  (D) અિાદાન 
(22)  વિૃ િરથી િાદડુાં િડે છે. -  અહીં કઇ વિભક્ક્પ્ત થાય  છે ?  

      (A) પ્રથમ વિભક્ક્પ્ત (B) દ્વિવતયા વિભક્ક્પ્ત  (C)ચતથુી વિભક્ક્પ્ત  (D) પચંર્ી વિભક્ક્પ્ત  
(23)  દહમાલયમાાંથી ગાંગા નીકળે છે. -  અહીં કઇ વિભક્ક્પ્ત થાય  છે ?  

      (A) પ્રથમ વિભક્ક્પ્ત (B) દ્વિવતયા વિભક્ક્પ્ત  (C)ચતથુી વિભક્ક્પ્ત  (D) પચંર્ી વિભક્ક્પ્ત  
(24)  ‘भी’ અને  ‘त्रा’  ધાતનુા યોગમાાં કઇ વિભક્ક્પ્ત થાય  છે ? 

      (A) તવૃતયા વિભક્ક્પ્ત (B) ચતથુી વિભક્ક્પ્ત  (C) પચંર્ી વિભક્ક્પ્ત (D) સપ્તમી વિભક્ક્પ્ત  
(25) ભાષાઓના િગીકરિની િદ્ધવત કઈ છે ?  

      (A) આકૃવતમલુક િગીકરિ (B) િાદરિાદરક િગીકરિ (C) A અને B બનેં્ન (D) એક િિ નહીં 

 

 

 



સરકારી વિનયન કૉલેજ,િાિ. બનાસકાાંઠા. 
વિષય: સાંસ્કૃત  િૈકલ્પિક(M C Q )પ્રશ્નોતરી 
( િેિર: 607 -  સાાંખ્યકદરકા, સમાસ, સાંવધ ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----   
 (1) આક્સ્તક દશયનોની સાંખ્યા કેટલી છે ? 

      (A) ચાર           (B) છ           (C) આઠ         (D) નિ 

 (2) સાાંખ્યદશયનના રચવયતાન ુનામ જનાિો ? 

     (A) કવપલમવુન     (B) અવસતમવુન   (C) િતાંજણલમવુન  (D) વ્યાસમવુન 

 (3) સાાંખ્યકદરકા કયા દશયનનો ગ્રાંથ છે ? 

      (A) ન્યાયદશયન  (B) યોગદશયન  (C) સાખં્યદર્ણન   (D) િેદાાંતદશયન 

 (4) સાાંખ્યકદરકાના રચવયતાન ુનામ જનાિો ?  

     (A) ઇશ્વરકૃષ્ણ     (B) અવસત   (C) િતાંજણલ  (D) કવિલ  

 (5) સાાંખ્યદશયનમાાં કેટલા તત્િોની ચચાય કરી છે ? 

      (A) 18          (B) 17        (C) 23      (D) 25 

(6) મહાભતૂો કેટલા છે ?  

     (A) ચાર           (B) પાચં          (C) છ         (D) સાત 

 (7) કમેંષ્ન્દ્રઓ કેટલી છે ? 

      (A) ચાર           (B) પાચં          (C) છ         (D) સાત 

 (8) ત્રિગિુોમાાં કોનો સમાિેશ થતો નથી ? 

    (A) સત્િગિુ      (B) રજસગિુ     (C) તમસગિુ    (D) ર્ધરુગણુ 

 (9) ત્રિગિુોની સામ્યાિસ્થા એટલે શુાં ? 

    (A) પ્રકૃવત      (B) પરુુષ   (C) વિકૃવત    (D) આત્મા 
 

(10)  દુ:ખોના કેટલા પ્રકાર છે ?  

       (A) એક       (B) બ ે     (C) ત્રણ    (D)ચાર  

(11) સકૂ્ષ્મ શરીર (ણલિંગ શરીર) કેટલા તત્િોનુાં બનેલુાં છે ?  

       (A) 17      (B) 18     (C) 23   (D) 25 

(12)  વસદ્વદ્ધઓ કેટલા પ્રકારની છે ? 

      (A) ચાર      (B) છ     (C) આઠ    (D) નિ 

 (13) સાાંખ્યદશયન માન્ય કેટલા પ્રમાિો છે ? 

     (A) એક    (B) બ ે   (C) ત્રણ    (D)ચાર 



 (14)  નીચેનામાાંથી કોને સાાંખ્યદશયન અલગ પ્રમાિ તરીકે સ્િીકારત ુાં નથી ? 

     (A) પ્રત્યિ પ્રમાિ   (B) ઉપર્ાન પ્રર્ાણ    (C) અનમુાન પ્રમાિ   (D) શબ્દ પ્રમાિ 

 (15) સાાંખ્યદશયન કયા વસદ્ધાાંતમાાં માને છે ?  

       (A) સત્કાયણિાદ   (B) અસત્કાયયિાદ   (C) બન્નેને    (D)એક િિ નહીં 
 (16) “ સત્કાયયિાદ “ નો વસદ્ધાાંત રજૂ કરિા કેટલી યકુ્ક્પ્તઓ આિી છે ? 

      (A) ત્રિ        (B)  ચાર     (C) પાચં    (D) છ  

 (17) ‘બદુ્વદ્ધ’ નો ગિુ કયો છે ? 

    (A) સાંશય કરિો    (B) વનશ્ચય કરિો   (C) તકય કરિો    (D) ભ્રમ કરિો   

 (18) સાાંખ્યકદરકા નામનો ગ્રાંથ કયા છાંદમાાં રચાયો છે ?  

        (A) માણલની છાંદ       (B) પથૃ્િી છાંદ   (C) ધાદરિી છાંદ   (D) આયાણ છંદ 

 (19) મળૂ પ્રકૃવત કેિી છે ? 

       (A) અવિકૃવત   (B)  વિકૃવત   (C) પ્રત્યિ   (D) વનગુયિ 

 (20)  “त्रत्रभुवनम”् િદમાાં કયો સમાસ થાય છે ? 

         (A) દ્વિગ ુસર્ાસ   (B)  કમયધારય સમાસ  (C) બહવુ્રીદહ સમાસ    (D) અવ્યયીભાિ સમાસ 

 (21) ‘ અવ્યયીભાિ સમાસ’ સમાસન ુઉદાહરિ નથી ? 

      (A) યથાશક્ક્પ્ત  (B)  પ્રવતદદનમ ્  (C) અનરુૂિમ ્   (D) દંપવત 

 (22)  જે સમાસન ુપિૂયિદ (પ્રથમ િદ) સાંખ્યા હોય તેને કયો સમાસ કહ ેછે ?  

       (A) દ્વિગ ુસર્ાસ   (B)  કમયધારય સમાસ  (C) બહવુ્રીદહ સમાસ    (D) અવ્યયીભાિ સમાસ 

 (23) ‘ બહવુ્રીદહ સમાસ’ સમાસનુાં ઉદહરિ કય ુછે ?    

         (A) યથાશક્ક્પ્ત  (B)  પ્રવતદદનમ ્  (C) અનરુૂિમ ્   (D) ચક્ર્પક્ષણ 

 (24) સાંવધના  મખુ્ય પ્રકાર કેટલા છે ?     

        (A) એક    (B) બ ે   (C) ત્રણ    (D)ચાર 

 (25)  ‘रामायण’- િદની સાંવધ છૂટી િાડો ?  

      (A) રામા + યન    (B) રાર્ + અયન   (C) રામા + યિ    (D) એક િિ નહીં 
*****--------------------------------------------------------------------------***** 

 

 

 



સરકારી વિનયન કૉલેજ,િાિ. બનાસકાાંઠા. 
     

સાંસ્કૃત સેમ-૬, િેિર ૬૦૮(તકયસ ાંગ્રહ)   પ્રો. ડી.િી. જોષી 
1. ‘તકયસાંગ્રહ’ ની રચના કોને કરી છે ? 

A. મમ્મટ  
B. લોપલક 

C. અન્નભંટ્ટ 

D. આનાંદિધયન 

2. િદાથય કેટલા છે ? 

A. ૮ 

B. ૭ 

C. ૬ 

D. ૫ 

3. દ્રવ્યો કેટલા છે ? 

A. ૮ 

B. ૧૦ 

C. ૯ 

D. ૭ 

4. િદાથયના નાશ થયા િછી િદાથયનો જે અભાિ છે ત ેકયો અભાિ છે ? 
A. પ્રાગભાિ 

B. પ્રધ્િસંાભાિ 

C. અત્યાંતાભાિ 

D. અન્યોન્યાભાિ 

5. કયુાં દ્રવ્ય रूपरहहत स्पर्शवान છે ? 

A. પવૃથિી 
B. િાય ુ

C. તેજ 

D. આકાશ 

 



6. અન્નાંભટ્ટ ેકમયના કેટલા પ્રકાર બતાવ્યા છે ? 
A. ૩ 

B. ૪ 

C. ૨ 

D. ૫ 

7. અન્નાંભટ્ટ માંગલ શ્લોકમાાં કોની સ્તવુત કરે છે ? 
A. વિષ્ણ ુ

B. વર્િ 

C. ગિિવત 

D. સરસ્િતી 
8. હતેનુા કેટલા પ્રકાર છે ? 

A. ૩ 

B. ૨ 

C. ૪ 

D. ૧ 

9. િરામશયથી ઉત્િન્ન થતાાં જ્ઞાન ને શુાં કહ ેછે ? 
A. ઉિવમવત 

B. અનરુ્વત 

C. ભવુમવત 

D. પ્રત્યિ 

10. જ્ઞાનનુાં અવધકરિ કોિ છે ? 

A. શરીર 

B. મન 

C. આત્ર્ા 
D. ઇષ્ન્દ્રય 

11. સખુ િગેરેનુાં અનભુિ કરિામાાં સાધન રૂિ જે ઇષ્ન્દ્રય છે તે. 
A. આંખ 

B. કાન 

C. ર્ન 

D. બદુ્વદ્ધ 

 



12. સાધ્યના અભાિથી જે હતે ુવ્યાપ્ત હોય તેને કયો હતે ુકહિેાય ? 

A. સત્યાણભચાર 

B. વિરુદ્ધ 

C. અવસદ્ધ 

D. બાવધત 

13. હતે્િાભાસ કેટલા પ્રકારના છે ? 

A. ૩ 

B. ૪ 

C. ૫ 

D. ૬ 

14. સ્મવૃત અને અનભુિ કોના બે પ્રકાર છે ? 

A. મન 

B. બદુ્વદ્ધ 

C. ઇષ્ન્દ્રય 

D. આત્મા 
15. જે કિય ઇષ્ન્દ્રયથી ગ્રહિ કરી શકાય તે ગિુ કયો છે ? 

A. સ્િશય 
B. ગાંધ 

C. ર્બ્દ 

D. રૂિ 

16. અનભુિના કેટલા પ્રકાર છે 

A. ૩ 

B. ૪ 

C. ૨ 

D. ૫ 

17.  कायशननयतपवूशवतृ्ति કોનુાં લિિ છે ? 

A. કાયય 
B. કારણ 

C. અનભુિ 

D. હતે ુ

 



18. સવિકપિ અને વનવિિકપિ કયા જ્ઞાનના પ્રકારો છે 

A. પ્રત્યિ 

B. અનમુાન 

C. ઉિમાન 

D. શબ્દ 

19. ઇષ્ન્દ્રયના સવન્નકષયથી પ્રગટ થતુાં જ્ઞાન. 
A. અનમુાન 

B. પ્રત્યિ 

C. ઉિમાન 

D. શબ્દ 

20. ચક્ષથુી ર્ટનુાં પ્રત્યિ જ્ઞાન ઉત્િન્ન થાય છે તેમાાં કયો સવન્નકષય (સબાંધ) છે ? 

A. સયંોગ 

B. સાંયકુ્પ્ત સમિાય 

C. સમિાય 

D. સમિેત સમિાય 

21. સાંસ્કાર ગિુના કેટલા પ્રકાર છે 

A. ૧ 

B. ૩ 

C. ૪ 

D. ૫ 

22. ઇષ્ન્દ્રયાથયસવન્નકષય કેટલાપ્રકારનો છે ? 
A. ૩ 

B. ૫ 

C. ૬ 

D. ૪ 

23. જયાાં સાંદેહથી મકુ્પ્ત સાધ્યિાળા િદાથયને સીધ્ધ કરિાનો હોય તેને શુાં કહ ેછે ? 

A. પિ 

B. સિિ 

C. વિિિ 

D. હતે ુ

 



24. િોતાના માટે કરાતા અનમુાનના પ્રકારને શુાં કહ ેછે ? 

A. િરાથાયનમુાન 

B. સ્િાર્ાણનરુ્ાન 

C. ઉિમાન 

D. પ્રત્યિ 

25. ઉિવમવતનુાં કરિ છે તે પ્રમાિ. 
A. પ્રત્યિ 

B. અનમુાન 

C. ઉપર્ાન 

D. શબ્દ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



સરકારી વિનયન કૉલેજ,િાિ. બનાસકાાંઠા. 
સંસ્કૃત પેપર-609   સેમ-6, (ભગવદ્ગીતા)  પ્રો. ડી.પી. જોષી 

 

૧) શ્રીમદ્ ભગિદ્ગીતા મહાભારતના કયા િિયમાાં આિે છે? 

જિાબ :-  ભીષ્મિિય 

૨) શ્રીમદ્ ભગિદ્ગીતાના રચવયતા કોિ છે? 

જિાબ :-  વ્યાસ 

૩) ગીતાના કુલ કેટલા અધ્યાય છે? 

જિાબ :-  18 

૪)  કયા સ્િરૂિમાાં આસક્પ્ત ણચત્તિાળાઓન ેઅવધક ક્પ્લશે થાય છે? 

જિાબ :-  અવ્યક્પ્ત 

૫) આ શરીર િતે્ર છે, તેન ેજાિનારને શુાં કહિેાય? 

જિાબ :-  િતે્રજ્ઞ 

૬) કયો ગિુ વનમયળ, પ્રકાશક અન ેવનદોષ છે. તે સખુથી અને જ્ઞાનના સાંગથી જીિાત્માન ેબાાંધે છે? 

જિાબ :-  સત્િગિુ 

૭) કયા  અધ્યાયમાાં અસ્િસ્થ વિૃનુાં િિયન આિે છે? 

જિાબ :-  15 

૮) અસ્િસ્થ વિૃને ભગિાન શેના િડ ેછેદિાનુાં કહ ેછે? 

જિાબ :-  િૈરાગ્ય 

૯) િર અન ેઅિર એ બ ેપરુુષોનુાં િિયન કયા અધ્યાયમાાં આિે છે? 

જિાબ :-  15 

૧૦) ભગિદ્ ગીતાના ૧૬મા અધ્યાયનુાં નામ શુાં છે? 

જિાબ :-  દૈિાસરુસાંિવત્તવિભાગયોગ 

૧૧) િાખાંડ,ગિય અન ેઅણભમાન તથા ક્રોધ અન ેિાિીની કઠોરતા અન ેઅજ્ઞાન એ કઈ સાંિવત્તમાાં જન્મલેાના 

લિિો છે? 

જિાબ :-  આસરુી 

૧૨) શ્રીકૃષ્િના મતે અજુ યન કેિી સાંિવત્તિાળો છે? 

જિાબ :-  દૈિી સાંિવત્ત 



૧૩) અક્સ્થર મનિાળા, મોહરૂિી ઝાળમાાં ફસાયલેા, વિષયભોગોમાાં અત્યાંત આસક્પ્ત થયેલા લોકો ક્ાાં જાય 

છે? 

જિાબ :-  નરક 

૧૪) ભગિાનનો િષે કરનારા અન ેક્રૂર કામ કરનારા જીિોને ભગિાન િારાંિાર સાંસારમાાં કઇ યોવનમાાં નાખે 

છે? 

જિાબ :-  આસરુી 

૧૫) કામ, ક્રોધ અન ેલોભ એ ત્રિ શાના િાર છે?  

જિાબ :-  નરક 

૧૬) શ્રદ્ધાના કેટલા પ્રકાર છે? 

જિાબ :-  3 

૧૭) સાત્ત્િક પરુુષો કોને પજૂે છે? 

જિાબ :-  દેિોને 

૧૮) કયો આહાર આયષુ્ય, મનની દ્રઢતા, બળ, તાંદુરસ્તી, સખુ અન ેપ્રીવત િધારનારો, મધરુ રસિાળો, ક્સ્નગ્ધ, 

શરીરન ેમજબતૂ કરનાર તથા હૃદયન ેવપ્રય હોય છે? 

જિાબ :-  સાત્ત્િક આહાર 

૧૯) ફળને ઉદે્દ્શીને તમેજ દાંભને માટે જ જે યજ્ઞ કરિામાાં આિે છે તે યજ્ઞને શુાં કહિેાય છે? 

જિાબ :-  રાજસયજ્ઞ 

૨૦) વનયત કમોનો મોહથી ત્યાગ કરિો તેન ેકયો ત્યાગ કહિેાય? 

જિાબ :-  તામસ 

૨૧) ફળની ઇચ્છા રાખ્યા િગર, રાગિષે રદહત,  આસક્ક્પ્ત િગર કરેલુાં કમય તે કયુાં કમય કહિેાય? 

જિાબ :-  સાલ્ત્ત્િક 

૨૨) વનદ્રા, આળસ અન ેપ્રમાદથી ઉત્િન્ન થયેલુાં જે સખુ ભોગકાળમાાં અન ેિદરિામમાાં બદુ્વદ્ધને ભમાિનારુાં છે 
તે કયુાં સખુ છે? 

જિાબ :-  તામસ 

૨૩) શ્રીમદ્દ્ ભગિદ્દ્ગીતા શનેો ગ્રાંથ છે? 

જિાબ :-  ઉિવનષદ 

૨૪) ગીતાના બારમા અધ્યાયનુાં નામ આિો. 
જિાબ :-  ભક્ક્પ્તયોગ 

૨૫) ભગિાનની વિભવૂતઓમાાં સિય વિૃોમા કયુાં વિૃ હુાં છાં એમ ભગિાન કહ ેછે? 

જિાબ :-  િીિળાનુાં 



;ZSFZL  lJGIG  SM,[H4 JFJP s AGF;SF\9Ff 
વિષય: સાંસ્કૃત  િૈકલ્પિક(M C Q )પ્રશ્નોતરી 
( િેિર: 610 – A]wWRlZT 4 lGA\WM 4 K\NM ) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----  
(1) DCFSlJ V`JwFMQFGF S[8,F DCFSFjIM K[? 

 A[ 

(2)  V`JwFMQF SIF WD"GF VG]IFIL CTF ? 

 AF{â 

(3)  RLGL VG[ lTaA8L 5Z\5\ZFDF\ A]wWRlZTGF S[8,F :FU"GM D/[ K[ ? 

 28 

 (4)  ;\:S'TDF\ A]wWRlZTGF S[8,F :FU"GM D/[ K[ ? 

 17 

 (5)  A]wWRlZTDF\ SMGF HLJGG]\ J6"G  K[ ? 

 UF{TDA]wW 

(6)  EUJFG A]wWG] aFF/56 G]\ GFD H6FJM ? 

 l;âFY" 

(7)  EUJFG A]wWGF l5TFG]\ GFD H6FJM ? 

 X]âMNG 

(8)  EUJFG A]wWGF DFTFG]\ GFD H6FJM ? 

 DFIFN[JL 

(9)  EUJFG A]wWGF 5tGLG]\ GFD H6FJM ? 



 IXMWZF 

 

(10)  EUJFG A]wWGF 5]+G]\ GFD H6FJM ? 

 ZMlCT 

(11)  —DCFlElGQÌD6ˆGM 5|;\U SIF ;U" DF\ VFJ[  K[? 

 5 DF\;U" DF 

(12)   A]wWRlZTDF D]bI Z; SIM  K[? 

 XF\TZ; 

(13)DCFEFZTDF\ S[8,F 5JF["  K[? 

 18 

(14)5'yJL K\N DF\ V[S RZ6 S[8,F V1FZ CMI K[? 

 17 

(15) IF S]gN[gN] T]QFFZPPPPPPPPPPPP`,MS SIF K\NDF\ K[ ? 

 XFN]",lJlS|l0T K\NDF\ 

 


