
વિદ્યાર્થી અભ્યાસન ું દર્પણ વિક્ષકની નોંધમાું સહી કોની કરિી 
? િાલી કે વિક્ષક ?

આ બાબત માટે કોઈ સ્ર્ષ્ટતા કરિામાું આિેલ નર્થી ફક્ત 

સહી લખેલ છે તેર્થી અમ ક વિક્ષકોને મ  ુંઝિણ છે કે વિક્ષકની 
નોંધમાું સહી કોની કરિી ? િાલી કે વિક્ષક ?

જો વિક્ષકની સહી કરિામાું આિે તો વાલીએ આ નોંધ વાાંચી 
કે નહીં તેની શ ાં ખબર પડ ે? 

જો િાલીની સહી કરિામાું આિે તો આ નોંધ કયા શિક્ષક દ્વારા 
કરવામાાં આવી તેની શ ાં ખબર પડે ?  કેમ કે આ અભ્યાસન ું 
દર્પણ છે તો વિષય વિક્ષક જેટલા હોય તેમાુંર્થી કોઈર્ણ નોંધ 

કરી િકે માટે જે નોંધ કરે તેની સહી તો હોિી જ જોઈએ.

આ બાબત માટે વિક્ષકોને મ  ુંઝિણ ના રહ ે માટે નીચે એક નમ  નો 
આરે્લ છે તે  નમ  નો મ જબ નોંધ કરી િકાય. આ કોઈ ઓફિસીયલ 

સચૂના નથી ર્ણ આ રીતે કરી િકાય તે માટે નમ  નો આરે્લ છે.

શવદ્યાથી અભ્યાસન ાં દપપણ
વિક્ષકની નોંધ.

સહી કોને કરવી ? વાલી કે શિક્ષક ?

તારીખ:                                                સહી:
દર્પણ ડાયરીમાું વિક્ષકની નોંધ કરિાના તમામ નમ  ના મેળિિા િોટસેર્ નુંબર- 9925483938.



 

                 સ ુંદર અક્ષરે લેખનકાયપ કરે છે. મરોડદાર અક્ષર 

સારે્થ બે િબ્દો િચ્ચે યોગ્ય જગ્યા રાખે છે તે બદલ અભિનુંદન.

                              - .........................

અક્ષરોની નોંધ

શવદ્યાથી અભ્યાસન ાં દપપણ
વિક્ષકની નોંધ.

દર્પણ ડાયરીમાું વિક્ષકની નોંધ કરિાના તમામ નમ  ના મેળિિા િોટસેર્ નુંબર- 9925483938.

પ્રાર્થવમક િાળાના વિક્ષકો માટેની માહીતી ભલિંક દ્વારા િોટ્સેર્ નુંબર- 

૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ર્રર્થી મેળિી ઓનલાઈન ડાઉનલોડ કરિા વિનુંતી.

પ્રાર્થવમક િાળાના વિક્ષકો માટે નાની નાની બાબતોન ું સુંકલન કરતા 
િોટ્સેર્ નુંબર- ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ને સેિ કરિા વિનુંતી.

વિદ્યાર્થી અભ્યાસન ું દર્પણ વિક્ષકની નોંધમાું કેિી નોધ કરી િકાય તેના 
તમામ નમ  ના મેળિિા તમારી િાળા, તાલ કો અને જજલ્લો અંગે્રજી કેર્ીટલ 

લેટરમાું લખીને દપપણ ડાયરી લખી ૯૯૨૫૪૮૩૯૩૮ ર્ર િોટસેર્ મેસેજ 

કરી મેળિી િકો. એક દદિસ સ ધીમાું ના મળી જાય તો બીજો મેસેજ કરિા 
વિનુંતી.

તારીખ:                                                       સહી:

શિક્ષકે નોંધ કયાપ 
બાદ સહી કરવી


