
 ™„h «tÚtr{f rþûtý Ër{r‚ y{ŒtðtŒ 

5rh…ºt ™k.81 ‚t.02-11-2020 

Võ‚ BÞwr™. þt¤tytu {txu s :- 

 

rð»tÞ :-  htüÙeÞ rþûtý™er‚ 2020 ËkŒ¼uo …qðo «tÚtr{f …¾ðtrzÞt Wsðýe (r„sw¼tR ƒÄuft y™u 

Ë{ftr÷™ r[k‚ftu)™t ytÞtus™ ƒtƒ‚. 

ËkŒ¼o : -  ¢{tkf: ztÞux/‚t÷e{/2020-2021/2073-74 ‚t.19-10-2020. 

 

 ytÚte ‚{t{ BÞwr™. þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u W…htuf‚ rð»tÞ ‚Útt ËkŒ¼o yLðÞu sýtððt™wk fu, 

‚t.09 Úte 23 ™ðuBƒh-2020 Œhr{Þt™ htüÙeÞ rþûtý™er‚ 2020 ËkŒ¼uo …qðo «tÚtr{f …¾ðtrzÞt 

Wsðýe™wk ytÞtus™ fhðt{tk ytðu÷ Au. yt ËkŒ¼uo yt…™t ‚tƒt™t rþûtf©eytu îtht ƒútuþh{tk ŒþtoÔÞt 

«{týu rhË[o …u…Ëo SËeRythxe{tk {tuf÷ðt™t ÚttÞ Au y™u ‚u{™u ytu™÷tR™ hsq fhðt ÷ekf yt…ðt{tk 

ytðþu. yt…™e þt¤t™t su ftuE rþûtf©e™u yt {txu hË ntuÞ ‚tu ‚uytuyu yt ftÞo{tk stuztðt™wk hnuþu. 

 

rƒztý :- ËkŒ¼o ŒŠþ‚ …ºt y™u ƒútuþh 

 

 

‚t.02-11-2020        ztì. yu÷.ze.ŒuËtR 

             þtË™trÄfthe 





 
 

 
 
 

  

િત,  

શાસનાિધકાર ી, 
નગર િશ ણ સિમિત, 
અમદાવાદ. 

 

િવષયઃ- રા ય િશ ણનીિત ૨૦૨૦ સદંભ વૂ ાથિમક પખવા ડયા ઉજવણી ( ગ ુભાઇ 

બધેકા અને સમકા લન ચતકો) ના આયોજન બાબત. 

સદંભ:-. સીઈઆરટ , ગાધંીનગરના પ  માકં: સીઈઆરટ /સશંોધન/૨૦૨૦, તા.૧૭/૧૦/૨૦ 

નો પ  

મહાશય, 

સિવનય ઉપરો ત િવષય અને સદંભ અ સુધંાને આપ ીને િવ દત થાય ક, તા.૯ થી ૨૩ 

નવે બર-૨૦૨૦ દરિમયાન રા ય િશ ણ નીિત ૨૦૨૦ સદંભ વૂ ાથિમક પખવા ડયા ઉજવણી ુ ં

આયોજન કરવામા ંઆવલે છે. આ સદંભ આપના તાબાના િશ ક ીઓ ારા ોશરમા ંદશા યા માણે 

રસચ પેપસ સીઈઆરટ મા ંમોકલવાના થાય છે અને તેમને ઓનલાઇન ર ૂ કરવા લ ક આપવામા ં

આવશ.ે આપની સં થાના વ મુા ંવ  ુ િશ ક ીઓ આ કાયમા ં જોડાય તેવા ય ન  કરવા િવનતંી છે. 

રા ય ક ાની કો ફર સની તાર ખ, સમય અને થળ ોશરમા ંદશા યા જુબ રહશ.ે  

બડાણ: િવગત માટ ુ ં ોશર (પ ) 

 
                ાચાય 

જ લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન 

                         અમદાવાદ-શહર 

બડાણ: સદં ભત પ  
 
નકલ સિવનય રવાના ણ સા ં. 

- માન.િનયામક ી, સીઈઆરટ , ગાધંીનગર. 

ાચાય 

માંકઃ ડાયેટ/તાલીમ/૨૦૨૦-૨૦૨૧/૨૦૭૩-૭૪ 

જ  લા િશ ણ અને તાલીમ ભવન, અમદાવાદ શહર 

ગોતા- ઓગણજ રોડ,ગોતા ચોકડ  પાસે, ગોતા, 

અમદાવાદ -૩૮૦૦૬૦ 

ફોન / ફકસઃ (૦૭૯) ૨૯૭૯૬૭૫૫ 

ઇ-મેઇલઃ diet-urban-ahd@gujarat.gov.in, Web : www.dietahmdcity.org 
તાર ખઃ૧૯/૧૦/૨૦૨૦ 




