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�ાથિમક શાળાના િશ=કો માટ' નાની નાની 
બાબતો�ુ ંસકંલન કરતા વોYસેપ નબંર- 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેવ કરવા િવનતંી.

તમામ �નુ: કસોટ�ઓ મેળવવા તમાર� શાળા, 
તા[કુો અને \જલો ]^ેB ક'પીટલ લેટરમા ં

લખીને તમામતમામતમામતમામ    �નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓકસોટ�ઓ લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ પર વોટસેપ મેસેજ કર� 
મેળવી શકો. એક Hદવસ _ધુીમા ંના મળ� 

`ય તો બીજો મેસેજ કરવા િવનતંી.

એકમ કસોટ� �Iુ(તકામા a ઉપચારપા� 
અ1યયન િન2પિ4મા ંટ�bમાક8 થયેલ હોય તે 

જ િન2પિ4ના ��ની �નુ: કસોટ� લેવી.

આ ફbત �નુ: કસોટ�નો ન�નૂો જ છે . તાર�ખતાર�ખતાર�ખતાર�ખ-
    ૨૩૨૩૨૩૨૩/૧૧૧૧૧૧૧૧/૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯૨૦૧૯ ના પHરપ� મા ંિશ=કની 

dિૂમકા વાચંી તે �જુબ જeર પડ' �નુ: કસોટ� 
તૈયાર કરવી.

�નુ�નુ�નુ�નુ: કસોટ�કસોટ�કસોટ�કસોટ�    તરતતરતતરતતરત    નાનાનાના    લઇલઇલઇલઇ    શકાયશકાયશકાયશકાય    
ઉપચારાSમકઉપચારાSમકઉપચારાSમકઉપચારાSમક    કાય8કાય8કાય8કાય8    માટ'માટ'માટ'માટ'    નાનાનાના    HદવસોHદવસોHદવસોHદવસો    બાદબાદબાદબાદ    જજજજ    

લેવીલેવીલેવીલેવી.


