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*પુનઃ કસોટીઓના નમ ૂના નીચેની લ િંક પર ક્લ ક કરો અને મેળવો*
*તારીખ-3-8-19*
http://bit.ly/પુનઃ-ટેસ્ટ-ધો-3-પર્ાા વરણ
http://bit.ly/પુનઃ-ટેસ્ટ-ધો-4-ગલણત
http://bit.ly/પુનઃ-ટેસ્ટ-ધો-5-અંગ્રેજી
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-6-હિન્દી
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-7-સંસ્કૃત
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-8-ગલણત
*તારીખ-27-7-19*
http://bit.ly/પુનઃ-ટેસ્ટ-ધો-3-ગલણત
http://bit.ly/પુનઃ-ટેસ્ટ-ધો-4-પર્ાા વરણ
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-5-ગુજરાતી
http://bit.ly/પુનઃ-ટેસ્ટ-ધો-6-વવજ્ઞાન
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-7-હિન્દી
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-8-અંગ્રેજી
*તારીખ-20-7-19*
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ્ -ધો-3-ગુજરાતી
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-4-અંગ્રેજી
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-5-પર્ાા વરણ
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-6-ગુજરાતી
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-7-વવજ્ઞાન
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-8-સંસ્કૃત
*તારીખ-13-7-19*
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-3-પર્ાા વરણ
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-4-ગુજરાતી
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-5-ગલણત
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-6-સા-વવજ્ઞાન
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-7-ગુજરાતી

http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-8-વવજ્ઞાન
*તારીખ-6-7-19*
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-3-ગલણત
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-4-પર્ાા વરણ
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-5-હિન્દી
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-6-ગલણત
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-7-સા-વવજ્ઞાન
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-8-હિન્દી
*તારીખ-29-6-19*
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-8-ગુજરાતી
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-7-ગલણત
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-6-અંગ્રેજી
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-5-અંગ્રેજી
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-4-ગલણત
http://bit.ly/પુનઃટે સ્ટ-ધો-3-ગુજરાતી
*પુનઃ એકમ કસોટીઓ તૈર્ાર કરવા અંગે પહરપત્રનુ પેજ વાંચો*
http://bit.ly/2XKhxhn
*વોટસેપ ગ ૃપ*
http://bit.ly/વોટસેપ-ગ ૃપ-JBBK

