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# 1
234

 fહ=ર પર>ા પ*રણામ 9ગે તજ7-િવષય િનgણાત ને બોલાવવા
 પર>ાલ>ી સા*હ0યની વગ"માં સમી>ા..
 પર>ાના )GપH માળખાનો િવષયવાર અયાસ..
 િ)5લમનર પર>ાના પરણામોની સમી>ા...
 ક*ઠન એકમોRુ ં િવશેષ 7ાન-વધારાના વગT..

5

# 1-8
6*7

 ઉતરવહ લેખન )ેકટસ કરાવવી-ચકાસ3ુ-પ*રણામ
ં
આપ3ુ..ં
 પ*રણામની KયLJતગત સિમ>ા..
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