
વિદ્યાર્થી અભ્યાસન ું દર્પણ
વિક્ષકની નોંધ.

NMMSની નોંધ

           આર્થી નોંધ કરિામાું આિે છે કે આ િર્પની NMMS

ર્રીક્ષામાું સારા માકપસ સારે્થ ઉત્તીણપ ર્થઈ મેરીટમાું આિિા
બદલ અભિનુંદન આર્િામાું આિે છે હિે ધોરણ -12 સ ધી
વિષ્યવવૃત્ત મળિે. સારે્થ સારે્થ આગામી સમયમાું ર્ણ ઉત્તરો
ઉત્તર પ્રગવિ કરિાું રહિેો.
િારીખ:                                                સહી:
દર્પણ ડાયરીમાું વિક્ષકની નોંધ કરિાના િમામ નમનૂા મેળિિા િોટસેર્ નુંબર- 9925483938.

વિદ્યાર્થી અભ્યાસન ું દર્પણ
વિક્ષકની નોંધ.

NMMSની નોંધ
           આર્થી નોંધ કરિામાું આિે છે કે આ િર્પની NMMS

ર્રીક્ષામાું સારા માકપસ સારે્થ ઉત્તીણપ ર્થયેલ છો ર્ણ મેરીટમાું
સમાિેિ ર્થઈ િકેલ નર્થી િેર્થી વિષ્યવવૃત્ત મળિે નહી ર્ણ
આગામી સમયમાું મહનેિ કરિાું રહિેો િેન ું ચોક્કસ ફળ
મળિે.

િારીખ:                                                સહી:
દર્પણ ડાયરીમાું વિક્ષકની નોંધ કરિાના િમામ નમનૂા મેળિિા િોટસેર્ નુંબર- 9925483938.



િારીખ:                                                સહી:

વિદ્યાર્થી અભ્યાસન ું દર્પણ
વિક્ષકની નોંધ.

દર્પણ ડાયરીમાું વિક્ષકની નોંધ કરિાના િમામ નમનૂા મેળિિા િોટસેર્ નુંબર- 9925483938.

NMMSની નોંધ

           આર્થી નોંધ કરિામાું આિે છે કે આ િર્પની NMMS

ર્રીક્ષાના ફોમપ િરિાના ચાલ  ર્થઈ ગયેલ છે િો િાળામાું
વિક્ષકનો સુંર્કપ  કરી ર્રીક્ષા વિિે િમામ સમજ મેળિી લેિા
વિનુંિી.

િારીખ:                                                સહી:
દર્પણ ડાયરીમાું વિક્ષકની નોંધ કરિાના િમામ નમનૂા મેળિિા િોટસેર્ નુંબર- 9925483938.

વિદ્યાર્થી અભ્યાસન ું દર્પણ
વિક્ષકની નોંધ.

NMMSની નોંધ
           આર્થી નોંધ કરિામાું આિે છે કે આ િર્પની NMMS

ર્રીક્ષાની િારીખ જાહરે ર્થઈ ગયેલ છે િો હિે NMMS

ર્રીક્ષાની િધ  િૈયારી કરાિિી. જો ર્રીક્ષામાું સારા માકપસ
સારે્થ ઉત્તીણપ ર્થઈ મેરીટમાું સમાિેિ ર્થિે િો ધોરણ -12 સ ધી
વિષ્યવવૃત્ત મળિે.



વિદ્યાર્થી અભ્યાસન ું દર્પણ વિક્ષકની નોંધમાું કેિી 
નોધ કરી િકાય િેના િમામ નમનૂા મેળિિા 

િમારી િાળા, િાલ કો અને જજલ્લો અંગે્રજી કેર્ીટલ 

લેટરમાું લખીને દર્પણ ડાયરી લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ર્ર િોટસેર્ મેસેજ કરી મેળિી 
િકો. એક દદિસ સ ધીમાું ના મળી જાય િો બીજો 

મેસેજ કરિા વિનુંિી.

પ્રાર્થવમક િાળાના વિક્ષકો માટેની માહીિી ભલિંક દ્વારા 
િોટ્સેર્ નુંબર- ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ર્રર્થી મેળિી 

ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરિા વિનુંિી.

પ્રાર્થવમક િાળાના વિક્ષકો માટે નાની નાની 
બાબિોન ું સુંકલન કરિા િોટ્સેર્ નુંબર- 

૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેિ કરિા વિનુંિી.


