
Ακαδημαϊκός Λόγος
Κλείσιμο

Κλείσιμο - Σύνοψη
eλληνικά Χίντι
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,... इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...

Σύνοψη μιας διατριβής

Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει
να...

इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...

Περιγραφή των στόχων μιας διατριβής

Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας
δεδομένα που σχετίζονται με...

... से यह नतीजा निकलता है कि...

Περιγραφή των δεδομένων που χρησιμοποιήσατε για την υποστήριξη των επιχειρημάτων σας

Εν περιλήψει,... संक्षेप में...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Εν ολίγοις,... मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Εισαγωγή γενικής περιγραφής των στόχων μιας διατριβής

Κλείσιμο - Συμπέρασμα
eλληνικά Χίντι
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την
ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων
που...

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर
देता है.

Επισκόπηση και περιγραφή των βασικών ευρημάτων του έργου

Εν συντομία,... अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Γενική αξιολόγηση διατριβής

Σε γενικές γραμμές,... इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Γενική αξιολόγηση διατριβής

... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι... ... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα

Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν
ότι...

इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...

Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος με σημαντικά επιχειρήματα
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Ακαδημαϊκός Λόγος
Κλείσιμο
Μπορούμε να δείξουμε ότι... हम यह देख सकते हैं कि...

Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα

Όλα αυτά δείχνουν ότι... यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Υπόδειξη σαφούς συμπεράσματος αφού έχουν αναφερθεί υποστηρικτικά επιχειρήματα

Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην
αποκάλυψη της...

... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...

Παροχή αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη τελικού συμπεράσματος

Συνοπτικά... ... के अनुसार
Αμερόληπτη αξιολόγηση ευρημάτων και αποτελεσμάτων

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν
οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και
ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν
στο μέλλον...

हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन
करना उपयोगी होगा, जैसे...

Περιγραφή των περιορισμών στη σύναψη μιας διατριβής

Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι
παράγοντες που...

इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...

Σαφές συμπέρασμα

Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που
έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...

यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.

Αναγνώριση άλλων ατόμων και των ιδεών τους

Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας
βασίζεται σε τρία σημεία...

तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.

Προσθήκη έμφασης στα κύρια συμπεράσματα μιας διατριβής

Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία
κατανόησης...

हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...

Εξήγηση των στόχων μιας διατριβής
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