
NHS સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગ

કોલપોક્કોપી કરા્વું

પબ્લક હેલ્થ ઈંગલેન્ડ (PHE) એ આ પત્રિકા NHS ્તી બિા્ી છે.
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તમિે કોલપોક્કોપીિી કેમ જરૂર છે?
તમારા સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગ ટકે્ટિા (અગાઉ તે 'બક્મયર ટકે્ટ' તરીકે ઓળખાતું હતું) 
પરરણામે અમ ેતમિે કોલપોક્કોપી કરા્્ા માટ ેઆમંત્રિત કયાયા છે. આ સામાનય રીતે 4 
કારણો પૈકી એક માટ ેછે, જે છે:

 • અમિે તમારા ગરાયાશયમાં કેટલાક અસાધારણ કોશશકાઓ અિે માિ્ 
પેપપલોમા્ાયરસ (HPV) સા્થેિો ચેપ મળ્ો છે. 

 • તમારે HPV ચેપ ્થયું હતું જે સારું  ્થયું િ્થી.
 • તમારું  ઘણા ક્રિીિીંગ પરીક્ષણો ્થયા પણ તેમાં અમે તમિે પરરણામ આપ્ા 

માં અસમ્થયા હતા (સંર્ત: તયાં કુંઇક ખોટુું  િ્થી એમ બતા્તું હોય, પરુંતુ 
કોલપોક્કોપી ્થી તે શોધી શકાય છે એનું ખાતરી છે).

 • તે િસયા અ્થ્ા ્ડૉકટર જેણે તમારી ક્રિીિીંગ ટકે્ટ હા્થ ધયુું હતું, તે માિે છે કે 
તમારું  સર્વિકસ જેટલું હોવું જોઈએ એટલું તંદરુક્ત દેખાતું િ હતું.

મોટારાગિા લોકો જે કોલપોક્કોપી કરાવયું એમિે સર્વિકલ કેનસર ના હતું.

કોલપોક્કોપી પરીક્ષણ
કોલપોક્કોપી પરીક્ષણમાં એ ચકાસણી કર્ામાં આ્ે છે કે શું તમારા સર્વિકસ પર 
કોઈ અસામાનય કોષો છે? અિે જો હોય તો, તે કેટલું ગંરીર છે. આ તમારા સર્વિકલ 
સ્ક્રિનિવિગ પરીક્ષણિે આગળ ધપા્ે છે. કોલપોક્કોપી સામાનય રીતે બહારિા દદદીઓિા 
હોબક્પટલ કે બકલપિકમાં ્થાય છે.

એક પિષણાત મેશનિફાઇંગ લેનસિો પ્રકાશ (એક કોલોક્કોપ) સા્થે ઉપયોગ કરીિે તમારા 
સર્વિકસ પર િજીકિા દેખા્ કરશે. અસામાનય લાગતું હોય તે્ા તમારા સર્વિકસિા 
કોઈપણ ત્્ક્તારિે તપાસ્ા માટ ેતેઓ િાિા પેશી િમૂિા (બાયોપસી) લઈ શકે છે. જો 
કોલોક્કોપી ખાતરી કરી દે કે તમારા સર્વિકસ પર અસામાનય કોશશકાઓ છે, તો તમારે 
સર્વિકલ કેનસરિે રોક્ામાં સહાયરૂપે તેમિે દૂર કરા્્ાિી જરૂર પ્ડી શકે છે.
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કોલપોક્કોપી કરા્વું

તમારી એપોઇનટમેનટ ્થી પહેલાં
જો તમે તમારી કોલપોક્કોપી કર્ા માટ ેસ્તી િસયા અ્થ્ા ્ડૉકટરિી ઇચછા રાખો છો, 
તો જયારે તમ ેતમારી એપોઇનટમેનટ મેળ્ો તયારેજ આ ત્્િંતી કર્ા માટ ેબકલપિકિે 
કૉલ કરો.

જો તમિે એવું લાગતું હોય કે તમારી એપોઇનટમેનટિા રદ્સે તમારી માહ્ારી હોઈ શકે 
છે, તો તમ ેકોઈ અલગ રદ્સે એપોઇનટમેનટ ગોઠ્્ા માટ ેબકલપિકિે કૉલ શકો છો. 
પરુંતુ જો તમ ેઇચછો તો તમારા માહ્ારી દરત્મયાિ પણ તમ ેતમારી એપોઇનટમેનટ માટ ે
આ્ી શકો છો. 

તમારી કોલપોક્કોપી દરત્મયાિ તમારા સર્વિકસિે જો્ાનું સરળ બિા્્ા માટ,ે 
કૃપા કરીિે એિા ઓછામાં ઓછા 24 કલાક પહેલાં સુધી જાતીય સમાગમ અ્થ્ા 
યોપિમાગયા સંબંધી કોઈ પણ દ્ાઓ, લયુશરિકન્ટસ અ્થ્ા રરિમિો ઉપયોગ ટાળવુ.ં 

તમારે તમારી એપોઇનટમેનટમાં એક પેનટી લાઇિર સા્થે રાખવું જોઈએ કારણ કે તમારી 
કોલપોક્કોપી પછી ્થો્ડીક મારિામાં યોપિમાગયા સ્તા્ ્થઇ શકે છે. જો તમારી પાસે ્થી 
િાિા પેશીિા િમૂિા લે્ામાં (બાયોપસી) આ્ે તો, તમિે ્થો્ડીક મારિામાં રકતસ્તા્ પણ 
્થઈ શકે છે.

જો તમે ઇચછો તો તમ ેતમારા ત્મરિ, રાગીદાર અ્થ્ા તમારા પરર્ારિા સભયિે સા્થે 
લા્ી શકો છો.
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તમારી મુલાકાત ્ખતે
તમ ેતમારા કમર ્થી િીચેિા કપ્ડાું કાઢ્ાં પ્ડશે અિે તમારા ઘૂંટણ ્લણ કરીિે 
પ્થારીમાં સો્ા પ્ડશે. તમિે તમારા પગિે ગાદી્ાળા ટકેો ઉપર મૂક્ા માટ ેકહે્ામાં 
આ્શે. તમારા પેટ અિે પિતંબોિે આ્રી લે્ા માટ ેતમિે કાગળિી શીટ અ્થ્ા ટુ્ાલ 
મળશે. આ પરીક્ષણમાં લગરગ 10 ્થી 20 ત્મપિટ લાગે છે. 

તમારી ક્રિીિીંગ ટકે્ટિી જેમ જ, િસયા અ્થ્ા ્ડૉકટર તમારી યોપિમાં એક ક્પેક્ુલમ 
મુકશે અિે એિે ધીમે્થી ખોલશે. પછી તેઓ તમારા સર્વિકસ િા િજીક્થી પિરીક્ષણ 
કર્ા માટ ેકોલપોક્કોપિો ઉપયોગ કરશે. કોલપોક્કોપ તમારા શરીર િા અંદર પ્ર્ેશતું 
િ્થી, અ્થ્ા તમારી ત્ચાિે પણ ક્પશયાતું િ્થી. તે તમારા યોપિિી લગરગ 30 સે.મી. 
(12 ઇંચ) બહાર રહે છે. કોલોક્કોપમાં્થી તમારા સર્વિકસિી છબી કેટલાક ્ખત ેક્રિીિ 
ઉપર હોઈ શકે છે. આિા્થી િસયા અ્થ્ા ્ડૉકટરિે તમારા સર્વિકસિે ્ધુ ક્પષ્ટ રીતે 
જો્ામાં મદદ મળે છે.

તેઓ તમારા સર્વિકસ ઉપર જુદા જુદા પ્ર્ાહીઓિે ચોપ્ડશે. આ પ્ર્ાહીઓ કોઈપણ 
અસાધારણ કોશશકાઓિે એક અલગ રુંગિા કરી દે છે જે્થી તેિે ્ધુ સરળતા્થી 
જોઇ શકાય છે. જો િસયા અ્થ્ા ્ડૉકટરિે કુંઈપણ અસામાનય દેખાય, તો તેઓ એક 
િાિા પેશીિો િમૂિો ્થો્ડા ત્મત્લમીટરિા (બાયોપસી) લઈ શકે છે. પછી બાયોપસી 
લેબોરેટરીમાં તપાસ્ામાં આ્શે.

આ પરીક્ષણ અસુત્્ધાજિક અનુર્ કરા્ી શકે છે અિે કેટલાક લોકો ્થો્ડીક પી્ડા 
પણ અનુર્ી શકે છે. જો તે પી્ડાદાયક લાગે, તો િસયા અ્થ્ા ્ડૉકટરિે કહો અિે તેઓ 
તમારા માટ ેતેિે ્ધુ આરામદાયક બિા્્ાિો પ્રયાસ કરશે.
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તમારી મુલાકાત પછી
મોટારાગિા લોકો તેમિી રોજજવિદી પ્રવૃશતિઓ ્થી તરત જ જો્ડા્ા જેટલું સારા 
અનુર્ ેછે, પરુંતુ કેટલાકિે ઘરે જઇિે ્થો્ડાક સમય માટ ેઆરામ કર્ાિી જરૂર પ્ડી 
શકે છે. તમારા યોપિમાં્થી ભૂરો સ્તા્ ્થઈ શકે છે, તે એ્ા પ્ર્ાહી પદા્થથો્થી ્થાય છે 
જેિો ઉપયોગ તમારી કોલપોક્કોપી દરત્મયાિ કર્ામાં આવયો હતો.

આગામી ્થો્ડા રદ્સો માટ,ે તમારી યોપિમાં્થી ્થો્ુડું  રકતસ્ા્ ્થઈ શકે છે, ખાસ કરીિે 
જો તમારી બાયોપસી કર્ામાં આ્ી હોય તો. આ સામાનય છે, અિે સામાનય રીતે 3 
્થી 5 રદ્સ પછી અટકી જાય છે. રકતસ્ા્ બંધ ્થાય તયાં સુધી ટમેપિ, અિે કોઈપણ 
યોિી સંબંત્ધત દ્ાઓ, લયુશરિકન્ટસ અ્થ્ા રરિમિો ઉપયોગ કે જાતીય સમાગમ ટાળવુ ં
એ શ્ેષ્ઠ છે.

કોલપોક્કોપી પરીક્ષણ કરા્વું

મોિીટર લેગ સપોટ્ટ
કોલપોક્કોપ
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પરરણામો
િસયા અ્થ્ા ્ડૉકટર િે ટકે્ટમાં જે પણ મળું હોય તે તમિે તરત જ કહી શકે છે જો 
તમારી બાયોપસી લે્ામાં આ્ી હોય, તો તેિે લેબોરેટરીમાં તપાસ્ાિી જરૂર પ્ડશે. જો 
આવું ્થાય, તો તમિે 4 અઠ્ાર્ડયા પછી પોક્ટ દ્ારા એિા પરરણામો મળશે. 

સામાનય પરરણામ
કોલપોક્કોપી કરા્તા લગરગ 10 લોકોમાં્થી 4 િા સામાનય પરરણામ હશે. જો 
તમારી કોલપોક્કોપી િો પરરણામ સામાનય હોય, તો તેિો અ્થયા એ છે કે તમારું  સર્વિકસ 
તંદરુક્ત દેખાય છે અિે તમારી આગામી ક્રિીિીંગ પરીક્ષણ પહેલા સર્વિકલ કેનસર 
ત્્કસા્્ાનું જોખમ ઓછુું  છે. 

જો તમારા સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગ પરીક્ષણિા પરરણામો અસમાનય આવયા હોય તો પણ 
તમારો કોલપોક્કોપી પરરણામ સામાનય આ્ી શકે છે.

અસામાનય કોશશકાઓિી પુત્ષ્ટ
આશરે 10 માં્થી 6 લોકો કોલપોક્કોપીમાં અસામાનય કોશશકાઓ ધરા્તા જો્ા 
મળેશે. અસામાનય કોશશકાઓ માટિેો તબીબી શ્દ CIN ('સર્વિકલ ઇનટ્પેપરટએલીયલ 
િેઓપલાશસયા') છે. CIN એ કેનસર િ્થી, પણ તે ક્ારેક કેનસરમાં ત્્કશસત ્થઈ શકે 
છે.

તમારી કોલપોક્કોપી અિે બાયોપસી પરરણામો બતા્શે જો તમિે અસામાનય કોષો દૂર 
કરા્્ાિી જરૂર છે કે પછી તેિે આ સમય તેમજ છો્ડી શકાય છે કે કેમ. આ તમારા 
CIN 'લો ગ્ે્ડ' િા છે કે ‘હાઈ ગ્ે્ડ' િો (િીચે જુઓ) તેિા પર પિરયાર રહેશે.

CIN 1 'લો ગ્ે્ડ' 
તમારામાં સર્વિકલ કેનસર ત્્કસે એ્ી શક્તા િ્થી. જયારે તમારી રોગપ્રત્તકારક 
શબકત એચપી્ી્થી છુટકારો મેળ્ે છે તયારે ઘણી્ાર અસામાનય કોષો પોતે જ જતા 
રહે છે. એ્ા મોટા રાગિા રકક્સાઓમાં બિે છે. તમિે હજી પણ એચપી્ી છે કે કેમ 
તે ચકાસ્ા માટ ેઅમે સામાનય રીતે 12 મપહિામાં બીજુું  સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગ પરીક્ષણ 
માટ ેતમિે બોલા્શું.
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CIN 2 અ્થ્ા CIN 3 (હાઈ ગ્ે્ડ')
 'લો ગ્ે્ડ' CIN ધરા્તી મપહલા કરતાં સર્વિકલ કેનસર ત્્કસા્્ાિી શક્તા તમારામાં 
્ધારે છે. અસામાનય કોષોિે દૂર કર્ા માટ ેઅમે સામાનય રીતે તમિે સાર્ારિા 
પ્રક્તા્ આપીશું કારણ કે તે સર્વિકલ કેનસર ત્્કસા્્ાિા તમારા જોખમિે ઘટા્ડ ેછે. 

સર્વિકલ કેનસર
રાગયે જ, કોલપોક્કોપી કરા્તા કોઈ વયબકતિે સર્વિકલ કેનસર ્થયું એ જો્ામાં આ્ે 
છે. જો એ્ો તમારા મામલે ્થાય તો અમે તમિે પિષણાતોિી ટીમ તરફ્થી કાળજી 
અિે સાર્ાર માટ ેરેફર કરીશું. ક્રિીિીંગ દ્ારા પિદાિ ્થઇ શકે એ કેનસર સામાનય રીતે 
અગાઉિા તબકે્ જો્ા મળે તે છે. એ્ા લોકો કે જેમિા પ્રારું ભરક તબક્ાિા કેનસર 
હોય છે તેમિા, પછીિાં તબક્ાિા કેનસર ધરા્તા લોકો કરતા ્ધુ જી્તા રહે્ાિી 
શક્તા હોય છે. 

સર્વિકસ પરિા અસામાનય કોષોિે દૂર કર્ા માટિેા 
ઉપચાર
ઉચચ ગ્ે્ડ અસાધારણ કોશશકાઓિી સામાનય સાર્ાર એ તેમિે દૂર કર્ા્થી હોય છે, 
સર્વિકસિા તંદરુક્ત રાગોિે નુકસાિ િ પહોંચે એ ધયાિ રાખ્ાનું સા્થે. અસામાનય 
કોષોિે દૂર કર્ા માટ ેઘણી ્ાર ઉપયોગમા ંલે્ામાં આ્તી સાર્ાર એ LLETZ 
('લાજ્ટ  લૂપ એબકઝિઝિિ ઓફ ટ્ાનસફોમમેશિ ઝિોિ') કહે્ાય છે. તમ ેNHS.UK 
્ેબસાઇટ (www.nhs.uk) પર 'કોલપોક્કોપી સાર્ાર' માટ ેશોધ કરીિે આ ત્્શે ્ધુ 
માપહતી મેળ્ી શકો છો.

ક્ારેક એવુ ંબિી શકે કે સાર્ાર માટ ેબીજુું  ્ખત પણ કોલોક્કોપી માટ ેપાછા 
આ્્ાિી જરૂર પ્ડ,ે પરુંતુ ઘણી ્ાર તમારા પ્ર્થમ કોલપોક્પી દરત્મયાિ જ 
અસામાનય કોષોિે દૂર કર્ાનુ ંશક્ ્થાય છે.

જો તમારે સાર્ાર માટ ેપાછા આ્્ાિી જરૂર હોય તો તે પણ આઉટપેશનટ 
બકલપિકમાંજ હશે. અમે સામાનય રીતે સાર્ાર માટ ેક્્થાપિક એિેક્્થેરટકિો ઉપયોગ 
કરીએ છીએ, જે્થી તમ ેજાગૃત ્થશો પણ તમિે કોઈ દખુા્ ્થશે િહીં. 
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ઉપચાર પછી અમ ેસાર્ારિી સફળતાિી તપાસ કર્ા માટ ેસામાનયરીતે સામાનય 
કરતાં ઝિ્ડપી સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગ પરીક્ષણ કર્ા માટે તમિે આમંરિણ આપીશું.

જો તમે ગરયા્તી હો, તો તમારે જનમ આપયા પછીજ અમે અસામાનય કોષોિે દૂર કરી 
શકીશું. તમારે િસયા અ્થ્ા ્ડૉકટર સા્થે ્ાત કર્ી જોઈએ કે ક્ારે તમારા માટ ેઆ 
કરા્વું શ્ેષ્ઠ છે.

આ સાર્ારિા જોખમો
જો કે એ સર્વિકલ કેનસરિે અટકા્્ાિો એક અસરકારક રક્તો છે, આ સાર્ારમાં 
કેટલાક જોખમો રહેલો છે.

અસામાનય કોષો દૂર કર્ા્થી ચેપનું જોખમ રહેલું છે. તમારા GPિે જો્ાિી જરૂર પ્ડી 
શકે તે્ા ચેપિા ત્ચહ્ો આ પ્રમાણે છે:   

 • રારે રકતસ્ા્
 • રકતસ્ા્ કે જે દૂર િ્થી ્થયા
 • યોપિમાગયા સ્ા્ કે જેિા માં્થી ગંધ આ્તુ ંહોય
 • તમારા પેટમા ંદખુા્ો જે દૂર િ જાય   

અસામાનય કોષો દૂર કર્ા્થી તમારી કોઈપણ રત્્ષયિી ગરાયા્ક્્થાિે અસર ્થઈ 
શકે છે. અસામાનય કોષો દૂર કયાયા પછી ગરયા્તી ્થતી મપહલાઓએ જો પ્રમાણભૂત 
સાર્ાર લીધેલી હોય તો તેમિા બાળક સમય ્થી પહેલા ્થ્ાનું જોખમ ્ધતું િ્થી. 
જોકે, જો ્ધારે સર્વિકલ ટીશયુિે દૂર કર્ાિી જરૂર હોય તો, સ્તીઓમાં તેમિા બાળક 
સમય્થી 1 ્થી 2 મપહિા પેલા  ્થાય એિી સંરા્િા ્ધે છે. આ એ્ા 16% સ્તીઓ 
(100 માં 16) િે અસર કરી શકે છે જેમણ ેએિી ્ધુ વયાપક સાર્ાર લીધી હોય અિે 
પછી બાળક ધરા્ે.*

 * કાક્ટિિ, એ અિે અનયો (2014). ઈંગલેં્ડમાં સર્વિકલ ઇનટ્પેપ્થેત્લયલ પિયોપલાશસયા માટ ે્ધારે ઊં્ુડું  
એબકઝિઝિિ અિે પ્રીટમયા ર્ડત્લ્રીનું જોખમ: જો્ડાયેલું કેસ-કું ટ્ોલ અભયાસ. શરિટીશ મેર્ડકલ જિયાલ; 
349: g6223
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સર્વિકલ કેનસરિા લક્ષણો
તમારા પિયત્મત સ્ક્રિનિવિગ પરીક્ષણો ્ચચે કેનસર ત્્કશસત ્થ્ાનું શરૂ કરી શકે છે. 
તમારા માટ ેઅસામાનય હોય એ્ા કુંઈપણ જો્ાનું મહત્પૂણયા છે, ખાસ કરીિે:

 • માહ્ારી ્ચચે, સેકસ દરત્મયાિ અ્થ્ા પછી, અ્થ્ા મેિોપોઝિ પછી રકતસ્તા્
 • યોિી સ્ા્માં ફેરફાર

જો તમારામાં આમાંિા કોઈપણ ફેરફારો જો્ામાં આ્ે, તો કૃપા કરીિે તમારા GP િે 
શક્ તેટલી ્હેલી તકે મળો.

સામાનય રીતે આ લક્ષણો િો અ્થયા એ્ો  નથી  કે તમિે કેનસર છે. પરુંતુ જો તમારામાં 
કેનસર મળું હોય અિે તેિા પિદાિ અિે ્હેલી સાર્ાર કર્ામાં આ્ે તો તેિો અ્થયા એ 
છે કે તમારા જીત્્ત રહે્ાિી શક્તા ્ધુ છે.

કોલપોક્કોપી પછી પેશીઓિાં િમૂિાઓનું શું ્થાય છે
તમારા પેશીઓિા િમૂિાઓ ઓછામાં ઓછા 10 ્ષયા સુધી પ્રયોગશાળા દ્ારા 
રાખ્ામાં આ્શે. તમારા કોલપોક્કોપી પરરણામો એ્ા ક્ટાફ દ્ારા જોઈ શકાય છે 
જે આરોગય સે્ામાં અનયરિ કામ કરે છે, જે્થી એ્ી ખાતરી કરી શકાય છે કે આપેલી 
સે્ા શક્ તેટલી સારી છે અિે પિષણાત ક્ટાફિી કુશળતાિે પણ બહેતર બિા્ી 
શકાય.

અસામાનય કોષો દૂર કરા્િાર દરેકિે સર્વિકલ કેનસર ્થાય એવું જરૂરી િ્થી. અમે 
ગંરીર અસાધારણ કોશશકાઓ્ાળા દરેકિે સાર્ાર િા પ્રક્તા્ આપીએ છીએ 
કારણ કે એ્ા કઈ કેસમાં સર્વિકલ કેનસર ્થશે અિે કઈ કેસ માં િહી તે કહે્ાનું 
શક્ િ્થી.
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્ધુ માપહતી અિે સહાય
્ધુ માપહતી માટ,ે તમ ેઆ કરી શકો છો:

 • તમારા GP અ્થ્ા પ્રેભકટસ િસયા સા્થે ્ાત કરો
 • મુલાકાત લો www.nhs.uk/cervical 
 •  www.gov.uk િી મુલાકાત લો અિે 'સર્વિકલ સ્ક્રિનિવિગ' શોધો.
 • જો સર્વિકલ કેનસર ટ્ક્ટ ( Jo’s Cervical Cancer Trust) હેલપલાઇિિે 0800 

802 8000 ઉપર કૉલ કરો.

જાહેર ક્્ાક્્થય ઇંગલેં્ડ અિે NHS કે્ી રીતે તમારી ક્રિીનિવિગ માપહતીિો ઉપયોગ કરે 
છે અિે તેિી સુરક્ષા કરે છે તે જાણો: www.gov.uk/phe/screening-data
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આ પત્રિકાનું HTML સંક્કરણ ઉપલ્ધ છે. તમ ેએિે 
મોટા પપ્રનટમાં જોઈ અિે ્ડાઉિલો્ડ કરી શકો છો, અિે 
ઑર્ડઓ સંક્કરણ માટ ેક્રિીિ રી્ડરિો ઉપયોગ કરી શકો 
છો. મુલાકાત લો:
www.gov.uk/government/publications/
cervical-screening-colposcopy
અમ ેરિેઇલ સંક્કરણ ઉપલ્ધ કરા્ી શકીએ છીએ. 
ઈમેઈલ:  
phe.screeninghelpdesk@nhs.net

ઈમેજ રેિર્ડટ  
 ક્ર: મંકી શબઝિિેસ ઈમેજ / શટરક્ટોક  
 પૃષ્ઠ 5: જો સર્વિકલ કેનસર ટ્ક્ટ  
  
 તમ ેકોઈપણ ફોમમેટ અ્થ્ા માધયમમાં આ માપહતી (લૉગોિે શસ્ાય) પિઃશુલક ઉપયોગ કરી શકો છો. 
ઓપિ ગ્િયામેનટ લાઇસનસ v3.0  . િી શરતો હેઠળ. જયાં અમે કોઈ તૃતીય પક્ષિી કૉપપરાઇટ માપહતી 
ઓળખીએ, તયારે તમારે સંબંત્ધત કૉપપરાઇટ ધારકોિી પર્ાિગી મેળ્્ી પ્ડશે.  
  
 PHE પ્રકાશિિો ગેટ્ ેિંબર:   GW-345
પ્રથમ પ્રકાશન:જૂિ 2019
આ સંસકરણ:જૂિ 2019
સમીક્ા થવાની છે એ તારીખ:જૂિ 2022
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