
 

મગજ કસો 

 
મગજન ું દહીં કરે તેવા મસ્ત મજાના નવા નવા  

અને વવવવધતાવાળા કોયડાઓ રસપ્રદ શૈલીમાું 

જવાબો અને સમજૂતી સાથે   

 

 

સ રેશ વિવેદી   
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~~: પ્રસ્તાવના :~~ 
 

શરીરને દુરસ્ત રાખવા માટે જેમ કસરતની જરૂર પડે છે, 
તેમ મગજન ેદુરસ્ત અને એક્ટીવ રાખવા માટે મગજની 
કસરત કરવી જરૂરી બને છે. આ કસરત મળે છે અલગ 
અલગ પ્રકારના કોયડા ઉકેલવાથી, શબ્દચોકડી ભરવાની 
પ્રેક્ક્ટસ કરવાથી અન ેચેસ જેવી માઈન્ડ ગમે્સ રમવાથી.  

સામાન્ય રીતે એવુું માનવામાું આવે છે કે કોયડા 
ઉકેલવામાું ગણિતમાું માસ્ટરી જોઈએ. પિ તે ખ્યાલ 
બરાબર નથી. કારિકે કોયડા ઉકેલવામાું ગણિત ઉપરાુંત 
સામાન્ય જ્ઞાન, તકક શક્ક્ત, નનરીક્ષિ શક્ક્ત, નવચાર શક્ક્ત, 
અનમુાન શક્ક્ત જેવાું નવનવધ જ્ઞાનની જરૂર પડે છે. એટલ ે
ગણિત ફાવતુું ના હોય, તો પિ તમે કોયડા ઉકેલી શકો 
છો. જેમ જેમ તમે કોયડા ઉકેલવાની પ્રેક્ક્ટસ કરતા રહશેો, 
તેમ તેમ તમારુું મગજ વધ ુને વધ ુએક્ટીવ અને શાપક 
થત ુું જશે.  

આપિી ગજુરાતી ભાષાની એક સરસ કહવેત છે: કળ્યો 
કોયડો કોડીનો. આ સુુંદર કહવેતમાું ત્રિ જ શબ્દોમાું 
કેટલો મોટો અથક સમાવ્યો છે! અને તેના વિાકનપુ્રાસ પર 
તો ફફદા થવાય તેમ છે! આ કહવેતનો અથક એ છે કે કોઈ 
કોયડો કે ઉખાણુું કે પઝલ જયાું સધુી તેનો ઉકેલ ના મળે 
તયાું સધુી બહુ અઘરુું લાગે, પરુંત ુજેવો તેનો જવાબ ખબર 
પડે એટલે તરત એમ થાય કે, અરેરેરે, આ તો બહુ સહલેુું 
હત ુું! આપિી જજિંદગીના અઘરા પ્રશ્નો અને મશુ્કેલીઓની 
બાબતમાું પિ ઘિીવાર આવુું જ થાય છે! 
 
 
 



અહીં રજૂ કરેલા કોયડાઓમાુંથી અમકુ કોયડા સાવ સહલેા 
છે, જયારે કેટલાક કોયડા મગજને બરાબર કસવુું પડ ે
તેવા છે અન ેઅમકુ કોયડા તો ખાલી ગમ્મત માટેના પિ 
છે. આમ કોયડાઓમાું નવનવધતા રહ ેતે માટે પરૂતો પ્રયાસ 
કરવામાું આવ્યો છે. 
 
દરેક કોયડાના જવાબ જે તે પ્રકરિ પછીના પ્રકરિમાું 
આપેલા છે. દરેક જવાબ નવગતવાર આપેલ છે અને સાથે 
સાથે તે કોયડાનુું લોજીક પિ સમજાવેલ છે. પરુંત   મગજ 
કસ્યા વવના જવાબના પાના પર જવાની મનાઈ છે! 
 
વળી જવાબ જોતી વખતે તમે જે કોયડો ઉકેલ્યો હોય, 
ફક્ત તેનો જ જવાબ જોવાનુું રાખજો. બીજા કોઈ કોયડાનો 
જવાબ અગાઉથી જોઈ લેશો તો પછી તમને તે કોયડો 
ઉકેલવાની મજા નહીં આવે. 
 
કેટલાક લોકોને કોયડા ઉકેલવામાું કુંટાળો આવે છે, પરુંત ુ
આ જ કોયડા કુંઈક નવી રીતે રજૂ થયા હોય અને 
કોયડાઓમાું નવનવધતા હોય તો કોયડા ઉકેલવાનુું કાયક 
કુંટાળાજનકને બદલે આનુંદદાયક બની જાય છે. એટલ ે
તમારા માટે ખાસ રસપ્રદ શલૈીમાું નવા નવા અને 
નવનવધતાવાળા કોયડા આ પસુ્તકમાું રજૂ કરવામાું આવ્યા 
છે. 

તો હવે મજા માિો રસપ્રદ શૈલીમાું રજૂ કરેલા મગજનુું 
દહીં કરે તેવા મસ્ત મસ્ત કોયડાઓની..  
 
 
 
 



આ કોયડાઓ અંગે તમારો ફીડબેક અહીં ફકન્ડલ પર અન ે
વોટ્સ એપ અથવા મારા ઇમેલ પર જિાવજો.  
 
કોઈ કોયડામાું કુંઇ મુુંઝવિ હોય તો પિ જિાવશો, તો 
જવાબ આપીશ.   
 
તો હવે આપિ ેઆગળ વધીએ, થોડુું મગજ કસવા તરફ... 
 
તા. 14.02.2021     
- સ રેશ વિવેદી 
21, નત્રશલા રેસીડેન્સી, સોલા નસનવલ સામે, 
એસ જી હાઇવે, અમદાવાદ, 380 061 
 
મોબાઈલ: ૯૮૭૯૩ ૫૩૭૮૪  

ઇ મેલ: dadajinivato@gmail.com  
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~~: અન ક્રમણિકા :~~ 

 

1) કોયડા –ચાિક્ય  

2) જવાબ –ચાિક્ય  

3) કોયડા –બીરબલ 

4) જવાબ –બીરબલ 

5) કોયડા –તેનાલીરામ  

6) જવાબ –તેનાલીરામ  

  

  

  



~~: 1) કોયડા -ચાિક્ય :~~ 
 

કોયડો 1.1  
છગન ચુંપા તરફ જોઈ રહ્યો છે, પરુંત ુચુંપા મગન તરફ 
જોઈ રહી છે. 
 
છગન પફરિીત છે, પરુંત ુમગન પફરિીત નથી. 
 
તમારે હવે કહવેાનુું છે કે શુું પફરિીત વ્યક્ક્ત અપફરિીત 
વ્યક્ક્ત તરફ જોઈ રહી છે ? 
 
તમારો જવાબ નીચનેા નવકલ્પોમાુંથી પસુંદ કરો. 
1) હા 
2) ના 
3) નક્કી કહી શકાય નફહ 
 
કોયડો 1.2  
એવી કઈ અટક છે, જે ગજુરાતીમાું લખીએ તો બે (2) 
અક્ષર છે, પરુંત ુ તનેે અંગ્રેજીમાું લખીએ તો નવ (9) 
અક્ષર થાય છે ? 
 
કોયડો 1.3  
10 ફૂટ ઊંડા કુવામાું એક દેડકો છે. તે બહાર આવવાના 
પ્રયતનમાું ફદવસે 5 ફૂટ ઉંચે ચડે છે, પરુંત ુરાત્રે 4 ફૂટ નીચ ે
ઉતરી જાય છે. તો આ દેડકો કેટલામે ફદવસે કુવામાુંથી 
બહાર આવશે ? 
 
 
 



કોયડો 1.4  
છગન, મગન અને જગન ત્રિ નમત્રો નીચે મજુબનાું 
વાક્યો બોલે છે: 
 
છગન: મકેુશ અંબાિી પાસે ચાર કાર તો છે જ. 
મગન: મકેુશ અંબાિી પાસે ચાર કરતાું ઓછી કાર છે. 
જગન: મકેુશ અંબાિી પાસે એક કાર તો છે જ. 
 
હવે આ ત્રિ નમત્રો માુંથી ફક્ત એક જ જાિ સાચો 
હોય, તો મકેુશ અંબાિી પાસે કેટલી કાર હશે? 
 
કોયડો 1.5  
જો તમે પાુંચમાુંથી ત્રિ સફરજન લઇ લો તો તમારી પાસે 
કેટલાું સફરજન રહ ે? 
 
કોયડો 1.6  
એક ટોપલીમાું 25 સફરજન સમાય છે. તમે આવી ખાલી 
ટોપલીમાું એક પછી એક કેટલાું સફરજન મકૂી શકો ? 
 
કોયડો 1.7 
હુું તમને સોનાના 9 નસક્કા આપુું છું. 
અરે, જરા ખશુ તો થાઓ! તમને સોનાના નસક્કા મળી 
રહ્યા છે ને ! 
 
દરેક નસક્કો 10 ગ્રામ વજનનો છે, પરુંત ુ તેમાુંથી એક 
નસક્કો 9 ગ્રામ વજનનો છે. હવે તમારે શોધી કાઢવાનુું છે 
કે કયો નસક્કો ઓછા વજનનો છે. 
 



આ માટે હુું તમને એક સાદુું ત્રાજવુું (બ ે પલ્લાુંવાળો 
વજનકાુંટો) આપુું છું,  જો કે સાથ ેકોઈ બાટ (વજનનયાું) 
નથી. ઉપરાુંત આ ત્રાજવુું ફક્ત બે જ વખત ઉપયોગ કરી 
શકાય છે. તો હવે મને આ 9 નસક્કામાુંથી ઓછા 
વજનવાળો એક નસક્કો, ફક્ત ત્રાજવાની મદદથી અને ત ે
પિ બે જ વખત ઉપયોગ કરીન ેશોધી આપો. 
 
કોયડો 1.8 
તમે સોનાના નસક્કા બનાવતી એક ફેક્ટરીના માણલક 
છો. ખશુ થઇ ગયા ન!ે સરસ, હવે આગળ વાુંચો... 
 
તમારો એક કારીગર મશીન ઉપર 10, 20, 30, 40 અને 
50 ગ્રામ વજનના સોનાના નસક્કા બનાવે છે. તમારી પાસે 
ફફરયાદ આવી છે કે આ કારીગર આ પાુંચ જાતના 
નસક્કામાુંથી કોઈ એક માપના નસક્કા 1 ગ્રામ ઓછા 
વજનના બનાવે છે. એટલે કે 10 ને બદલે 9 ગ્રામ અથવા 
20 ને બદલે 19 ગ્રામ, નવગરેે.... 
 
હવે તમારે શોધી કાઢવાનુું છે કે આ કારીગર આ 
પાુંચમાુંથી ક્યા માપના નસક્કા ઓછા વજનના બનાવે છે. 
 
આ માટે તમારી પાસે ઇલેક્રોનનક વજન કાુંટો છે, જે તેના 
પર મકેુલ નસક્કાઓનુું વજન બતાવે છે, પરુંત ુશરત એ 
છે કે આ વજનકાુંટાનો ફક્ત એક જ વખત ઉપયોગ કરી 
શકાય છે. તો આ પાુંચ માપના નસક્કા ભરેલી પાુંચ 
ટોપલીમાુંથી કયા માપના નસક્કા ઓછા વજનવાળા છે, ત ે
વજનકાુંટાનો ફક્ત એક જ વખત ઉપયોગ કરી શોધી 
આપો. 
 



કોયડો 1.9 
એક રૂમમાું ત્રિ બલ્બ છે અને આ ત્રિેય બલ્બની ત્રિ 
સ્વીચ રૂમની બહાર મકેુલ છે. રૂમનાું બારી-બારિાું બુંધ 
છે, જેથી બહારથી કયો બલ્બ ચાલ ુ છે, તે જોઈ શકાત ુું 
નથી. 
 
હવે તમારે શોધી કાઢવાનુું છે કે કયા બલ્બની કઈ સ્વીચ 
છે. શરત માત્ર એટલી છે કે એકવાર રૂમમાું ગયા પછી 
બહાર સ્વીચ ચાલ-ુબુંધ કરવા આવી શકાત ુું નથી. જોકે 
રૂમમાું ગયા પહલેાું તમે ગમે તેટલી વખત સ્વીચ ચાલ-ુ
બુંધ કરી શકો છો, પિ તે વખતે કોઈ બલ્બ કે પ્રકાશ 
દેખાશે નફહ. તો હવે મને કહો કે કયા બલ્બની કઈ સ્વીચ 
છે, તે તમે કઈ રીતે શોધશો? 
 
કોયડો 1.10 
‘રામાયિ’ ગ્રુંથના ચાર ભાગની થપ્પી અનકુ્રમ 
મજુબ નીચે પહલેો ભાગ, તેની ઉપર બીજો ભાગ એવી 
રીતે ગોઠવેલી છે. દરેક ગ્રુંથની જાડાઈ 3 ઇંચ છે, ઉપરાુંત 
કવર પજેની (ઉપર અને નીચેનાું પઠૂાુંની) જાડાઈ 0.25 
ઇંચ છે. 
 
હવે એક કીડો આ ગ્રુંથોને કોતરવાનુું શરુ કરે છે 
અને પહલેા ભાગના પહલેા પાનાથી લઈને છેલ્લા ભાગના 
છેલ્લા પાના સધુીનાું પાનાું કોતરી કાઢે છે. તો હવે તમે 
ગિી બતાવો કે આ કીડાએ કુલ કેટલા ઈંચ કોતરી કાઢયા 
હશે? 
 
 
 



કોયડો 1.11 
એક વૈજ્ઞાનનકે જ ુંતનુી એવી એક જાત શોધી કે જે બીજા 
ફદવસે બમિાું થઇ જાય છે. હવ ેએક બરિીમાું આવા એક 
જ ુંતનુે મકૂ્ુું, તો 100મા ફદવસે આ બરિી જ ુંતઓુથી પરૂી 
ભરાઈ ગઈ. 
 
તો હવે તમે બતાવો કે કયા ફદવસે આ બરિી અડધી 
ભરાઈ હશ?ે 
 
કોયડો 1.12 
ડુંકાવાળી એક ઘફડયાળમાું 7 વાગ્યાના ડુંકા પડવામાું 7 
સેકન્ડનો સમય લાગે છે. તો 10 વાગ્યાના ડુંકા પડવામાું 
કેટલો સમય લાગ?ે 
 
કોયડો 1.13 
છગન એક દુકાનમાુંથી રૂ.6 નાું ણબસ્કીટ ખરીદે છે અને 
રૂ.10ની નોટ આપે છે. દુકાનદાર આ નોટ તેની બાજુની 
દુકાનમાું આપી છટ્ટા લાવે છે અને છગનન ેબાકીના પૈસા 
આપી દે છે. પાછળથી આ રૂ.10ની નોટ ખોટી નીકળવાથી 
આ દુકાનદાર તેના પાડોશીને રૂ.10 ચકૂવી દે છે. હવે જો 
આ ણબસ્કીટની ખરીદફકિંમત રૂ. 3 હોય, તો દુકાનદારને કુલ 
કેટલી ખોટ ગઈ? 
 
કોયડો 1.14 
એક દુકાનદાર રૂ.60ની ખરીદફકિંમતની એક પેન રૂ.70માું 
વેચે છે. બીજા ફદવસે તે આ જ પેન રૂ.80માું પાછી લે છે 
અને રૂ.90માું ફરીથી વેચે છે. તો આ દુકાનદારને કુલ 
કેટલો નફો થયો? 
 



કોયડો 1.15 
વોલીબોલની એક સ્પધાકમાું 50 ટીમ ભાગ લઇ રહી છે. 
જો નોકઆઉટ પદ્ધનતથી (જે ટીમ હારી જાય તે સ્પધાકમાુંથી 
બહાર થાય) રમત રમાડવામાું આવે તો નવજેતા નક્કી 
કરવા માટે કુલ કેટલી ગેમ રમાડવી પડે? 
 
કોયડો 1.16 
તમે એક દોડવાની સ્પધાકમાું ભાગ લઇ રહ્યા છો. દોડતી 
વખત ેતમે બીજા નુંબરના સ્પધકકની આગળ નીકળી 
જાઓ છો, તો તમે ક્યા સ્થાન ઉપર પહોંચો?  
 
કોયડો 1.17 
હવે ઉપરના દોડવાની સ્પધાકના કોયડાને જ આગળ 
વધારીએ. દોડતી વખતે જો તમે છેલ્લા દોડવીરન ે
વટાવો, તો તમે ક્યા સ્થાન ઉપર પહોંચો? 
 
કોયડો 1.18 
ચાલો હવે જોઈએ, તમને ગણિતના સાદા સરવાળા 
કેટલી ઝડપથી કરતાું આવડે છે ...  
 
પરુંત ુએક નમનીટ... જો જો હોં, પેન કે કેલ્ક્લુેટરની 
મદદ લીધા નસવાય મનમાું ગિતરી કરીન ેજ જવાબ 
આપવાનો છે. 
 
1000 માું 40 ઉમરેો. 
બીજા 1000 ઉમરેો. 
હવે 30 ઉમેરો. 
વળી 1000 ઉમરેો. 
હવે 20 ઉમેરો. 



બીજા 1000 ઉમરેો. 
હવે 10 ઉમેરો. 
કુલ કેટલા થયા ? 
 
કોયડો 1.19 
માયાના નપતાજીને પાુંચ દીકરીઓ છે: 
1) ગાગા 
2) ગીગી 
3) ગગુ ુ
4) ગેગ ે
5) ??? 
હવે તમે શોધી કાઢો કે પાુંચમી દીકરીનુું નામ શુું હશે?  
 
કોયડો 1.20 
ચાર નમત્રો ચાલીને જાત્રાએ જવા નીકળ્યા છે. રસ્તામાું 
એક નબળો પલુ આવે છે, જેના પર એકસાથે બે જ વ્યક્ક્ત 
પસાર થઇ શકે છે. વળી રાતનો સમય હોવાથી સાથે ટોચક 
રાખવી ફરજીયાત છે, પરુંત ુ તઓેની પાસ ે એકજ ટોચક 
છે. હવે આ ચાર નમત્રોને પોતપોતાની શારીફરક ક્ષમતા 
મજુબ પલુ પસાર કરવામાું નીચે મજુબનો સમય લાગ ે
છે: 
 
1) 1 નમનીટ 
2) 2 નમનીટ 
3) 5 નમનીટ 
4) 10 નમનીટ 
 



હવે તમે ગિી બતાવો કે આ ચારેય નમત્રો રાત્રીના 
સમયે ઓછામાું ઓછા કેટલાું સમયમાું પલુ પસાર કરી 
શકે? 
 
કોયડો 1.21 
ધારો કે તમે તેલના વેપારી છો. એક ઘરાક તમારી પાસે 
4 ણલટર તેલ લવેા આવે છે. પિ તમારી પાસે ફક્ત 5 
ણલટર અને 3 ણલટરનાું માપીયાું જ છે. તો તમે આ 
ઘરાકને 4 ણલટર તેલ કઈ રીતે ભરી આપશો? 
 

  



~~: 2) જવાબ -ચાિક્ય :~~ 
 
જવાબ 1.1  

આ કોયડો “સાયન્ટીફીક અમેફરકન”માું છપાયેલ છે અન ે
તે ડીસરેશનાલીયા (dysrationalia) પર આધાફરત છે. 
કોઈવાર બદુ્ધદ્ધશાળી વ્યક્ક્ત પિ ઠોઠ નનશાણળયાની જેમ 
નવચારવા માુંડે છે, જેને ડીસરેશનાલીયા કહ ેછે. 

કોયડાનો સાચો જવાબ પહલેો વવકલ્પ એટલે કે “હા” છે. 
પરુંત ુ80%થી પિ વધારે લોકો ત્રીજો નવકલ્પ પસુંદ કરે 
છે. આ કોયડામાું ચુંપા પફરિીત છે કે નફહ તે માફહતી 
આપેલી નથી. પિ જો તે પફરિીત હોય તો તે મગન 
તરફ જોઈ રહી છે, એટલે જવાબ “હા” છે. અને જો ચુંપા 
અપફરિીત હોય તો છગન તેની તરફ જોઈ રહ્યો છે, 
એટલે પિ જવાબ “હા” છે. આમ કોઈ પિ  પફરક્સ્થનતમાું 
જવાબ “હા” છે. 

બદુ્ધદ્ધશાળી વ્યક્ક્ત પિ ખોટો નવકલ્પ પસુંદ કરે છે, તનેુું 
કારિ એ છે કે ઘિીવાર તેઓ બધી શક્યતાઓનો નવચાર 
કરતા નથી અને સૌથી સરળ અનમુાન કરી બેસે છે. બધી 
શક્યતાઓ ઉપર નવચાર કરવાની ધીરજ બધી બદુ્ધદ્ધશાળી 
વ્યક્ક્તઓમાું હોતી નથી. 

જવાબ 1.2  

આવી બે અક્ષરની અટક છે ‘છુંછા’ જેના માટે અંગ્રેજીમાું 
પરૂા નવ અક્ષરનો ઉપયોગ કરવો પડે છે -Chhhunchha. 

આ કોયડા દ્વારા મારા સ્કુલના એક નમત્ર, જેની અટક છુંછા 
હતી, તેને યાદ કરેલ છે. પરુંત ુજો તમે આ નસવાય બીજી 
કોઈ અટક શોધી કાઢી હોય, તો જરૂરથી જિાવજો. 



આ કોયડા નવષે થોડી શૈક્ષણિક ચચાક પિ કરી લઈએ, કે 
જો કોઈએ 'છુંછા' અટક સાુંભળી જ ના હોય, તો તે 
વ્યક્ક્ત આ કોયડો કઈ રીતે ઉકેલે. 

મોટાભાગના ગજુરાતી મળૂાક્ષરોનો અંગ્રેજીમાું અનવુાદ 
કરીએ તો એક અથવા બે અંગ્રેજી અક્ષરની જરૂર પડે છે. 
પરુંત ુગજુરાતી કક્કાના ત્રિ મળૂાક્ષર એવા છે, જેમના 
માટે અંગ્રેજીમાું ત્રિ અક્ષરની જરૂર પડે છે. આ ત્રિ 
ગજુરાતી મળૂાક્ષર છે: છ, ક્ષ અને જ્ઞ. એટલે આ કોયડો 
ઉકેલવા માટે આ ત્રિ અક્ષરોનો ઉપયોગ થતો હોય 
તેવી કોઈ અટક શોધી કાઢવી પડે. વળી આ ગજુરાતી 
અટકના અક્ષરો આકારાન્ત, ઇકારાન્ત અથવા ઉકારાન્ત 
હોય અને અનસુ્વાર પિ હોય, તો વધમુાું વધ ુઅંગ્રેજી 
અક્ષરની જરૂર પડે. આટલુું નવચારીને આ કોયડો ઉકેલી 
શકાય. 

એક સ્પષ્ટતા : ક્ષ અને જ્ઞ વાસ્તવમાું સ્વતુંત્ર અક્ષર 
નથી, પરુંત ુજોડાક્ષ્રર છે (ક્ષ = ક + શ અને જ્ઞ = ગ + 
ન). તેના જેવા જ બીજા બે ગજુરાતી જોડાક્ષ્રર પિ 
ઘિા જાિીતા છે: ત્ર (ત + ર) અને શ્ર (શ + ર). પરુંત ુ
ગજુરાતી કક્કામાું મળૂાક્ષર તરીકે ફક્ત ક્ષ અને જ્ઞ નો જ 
સમાવેશ થયેલ છે. 

જવાબ 1.3  

એક ફદવસના 1 ફૂટના ફહસાબે દેડકો પાુંચ ફદવસમાું 
પાુંચ ફૂટ ઉપર ચડશે. હવે છઠ્ઠા ફદવસે પાુંચ ફૂટ ચડતાું 
તે કુવાની બહાર આવી જશે. પછી રાત્રે પાછા નીચે 
ઉતારવાનો સવાલ નફહ રહ.ે આમ દેડકો છઠ્ઠા ફદવસે 
બહાર આવશે.  



જવાબ 1.4  

જો છગન સાચો હોય, તો જગનન ું વાક્ય પિ સાચ ું પડે 
છે. 

જો મગન સાચો હોય, તો પિ જગનન ું વાક્ય સાચ ું પડે 
છે. 

જો જગન સાચો હોય, તો મગનન ું વાક્ય સાચ ું પડે છે. 

આમ પ્રથમ દ્રષ્ટીએ બધા સુંજોગોમાું બે વ્યક્તતઓનાું 
વાક્ય સાચાું જિાય છે, જેથી કોયડો અશક્ય જિાય છે. 

પરુંત   વધ  શક્યતા વવચારતાું, જો મ કેશ અંબાિી પાસે એક 
પિ કાર ના હોય તો ફતત મગનન ું વાક્ય સાચ ું પડે છે. 
આથી સાચો જવાબ મ કેશ અંબાિી પાસે એક પિ કાર 
નથી (રરલાયન્સવાળા મ કેશભાઈ અંબાિી મને માફ કરે). 

 


