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વિક્ષકની નોંધ.

ગ જરાતી વનબુંધની નોંધ

           આર્થી નોંધ કરિામાું આિે છે કે ગ જરાતી વનબુંધની
નોટ બનાિેલ છે ર્ણ તેમાું વનબુંધ લેખન કરેલ નર્થી માટે
વિક્ષકની સચૂના મ જબના વનબુંધ લખિા જણાિિામાું આિે
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તારીખ:                                                સહી:
દર્પણ ડાયરીમાું વિક્ષકની નોંધ કરિાના તમામ નમનૂા મેળિિા િોટસેર્ નુંબર- 9925483938.
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પ્રાર્થવમક િાળાના વિક્ષકો માટે નાની નાની 
બાબતોન ું સુંકલન કરતા િોટ્સેર્ નુંબર- 

૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેિ કરિા વિનુંતી.
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નોધ કરી િકાય તેના તમામ નમનૂા મેળિિા 

તમારી િાળા, તાલ કો અને જજલ્લો અંગે્રજી કેર્ીટલ 

લેટરમાું લખીને દર્પણ ડાયરી લખી 
૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ર્ર િોટસેર્ મેસેજ કરી મેળિી 
િકો. એક હદિસ સ ધીમાું ના મળી જાય તો બીજો 
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ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરિા વિનુંતી.


