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…rh…ºt ™k. 46 ‚t.16-8-18 

Võ‚ BÞwr™.þt¤tytu {txu :- 

 

rð»tÞ  :-  PCRA ytÞturs‚ rðrðÄ M…Äto{tk rðãtÚteoytu™u ¼t„ ÷uðztððt ƒtƒ‚u. 

ËkŒ¼o  :- sþ¼/…e.Ëe.yth.yu./2018/3565-3573 ‚t.14-08-2018 

 

ytÚte ‚{t{ BÞwr™rË…÷ þt¤t™t {wÏÞ rþûtf©eytu™u sýtððt™wk fu, Petroleum  Conservation 

Research  Association  (PCRA) ™ðe rŒÕne îtht ‚t.1-7-2018 Úte ‚t.30-9-2018 ŒhBÞt™ 

Ätuhý 5 Úte 10 ™t ƒt¤ftu {txu ht»xÙeÞ M‚hu r™ƒkÄ M…Äto, …uELxª„ M…Äto y™u ÂõðÍ M…Äto™wk ytÞtus™ 

fhðt{tk ytðu÷ Au. yt M…Äto{tk ¼t„ ÷uðt {txu yt…™e þt¤t™t ‚{t{ rðãtÚteoytu™u ¼t„ ÷uðztððt 

yt…™e  fûttyuÚte òý fhðt™e hnuþu. su{tk rðsu‚t ƒt¤ftu™u ¾qƒ Ëthe he‚u «tuíËtrn‚ fhðt{tk 

ytð™th Au. yt {txu™e ‚{t{ rð„‚ ‚Útt rðM‚]‚ r™Þ{tu y™u M…Äto™e «r¢Þt PCRA ™t …ºt{tk 

Ët{u÷ Au. su™tu yÇÞtË fhe yt„¤™e ftÞoðtne fhðt sýtððt{tk ytðu Au.  

 

rƒztý :- PCRA New Delhi ™tu …ºt ‚Útt M…Äto™e ‚{t{ rð„‚ 
 

 

‚t.16-8-18                     ztì. yu÷. ze. ŒuËtE 

                  þtË™trÄfthe 



 
 
 
 
 
 
 

પ્રતિ, 
શાસનાતિકારીશ્રી, 
નગર તશક્ષણ સતિતિ, 
અિદાવાદ 
 
           તવષય – PCRA આયોજિિ તવતવિ સ્પિાાિાાં તવદ્યાર્થીઓને ભાગ લેવા બાબિ 

સાંદભા – જીસીઇઆરટી પત્ાાંકઃ પ્રકાશન/૨૦૧૮/૧૭૮૯૫-૧૭૯૨૩ િા.૦૩/૦૮/૧૮  
શ્રીિાન,  

ઉપરોક્િ તવષય અને સાંદભા અન્વયે િણાવવાન ાં કે Petroleum Conservation Research Association( 

PCRA), નવી દિલ્હી દ્વારા  તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૮ થી ૩૦/૦૯/૨૦૧૮ િરદિયાન ધોરણ ૫ થી ૧૦ના બાળકો િાટે રાષ્ટ્ર ીય 

સ્તર ેદનબંધ સ્પધાા, પેઈનટીગં સ્પધાા અને દિઝ સ્પધાાન ં આયોજન કરવાિાં આવેલ છે. આ સ્પધાાિાં ભાગ લેવા િાટે 

આપના દજલ્લાની શાળાઓને આપની કક્ષાએથી જાણ કરવાની રહેશે. જિેાં દવજતેા ઉિેિવારોને ખૂબ સારી રીતે 

પ્રોત્સાદહત કરવાિાં આવનાર છે. આ િાટેની તિાિ દવગત તથા દવસ્તૃત દનયિો અને સ્પધાાની પ્રદિયા PCRAના 

પત્રિાં સાિેલ છે. જનેો અભ્યાસ કરીને આગળની કાયાવાહી કરવા દવનંતી. 

 
 
 
 
  

  ÕþëÇëÝý 
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બિડાણઃ-  PCRA New Delhi નો પત્ર તથા સ્પર્ાાની તમામ બિગત  

ÞÀá ßäëÞë ½Hë çëv_ Ñ- 

૧. સચિવશ્રી, °.çí.³.±ëß.Ëí., Ãë_ÔíÞÃß 
 

પ્રાિાયા 

ક્રિાાંકઃિશભ/પીસીઆરએ/ર૦૧૮/૩૫૬૫-૩૫૭૩ 

જિલ્ લા તશક્ષણ અને િાલીિ ભવન, અિદાવાદ શહરે 

ગોિા િોકડી પાસે, ગોિા ઓગણિ રોડ, અિદાવાદ 

ફોન / ફેકસઃ (૦ર૭૧૭) ર૯પ૯૯૮ 

ઇ-િેઇલઃ diet-urban-ahd@gujarat.gov.in 

Web : www.dietahmdcity.org 

િારીખઃ ૧૪/૦૮/ર૦૧૮  
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