
એલ.એચ.બોઘરા (શિશશુિહાર) િાળા 
અડાજણ રોડ, સરુત. 

પ્રથમ સત્ર આયોજન – ૨૦૧૯/૨૦૨૦ (ગ.ુમા) 
ક્રમ માસ તારીખ / િાર પ્રવશૃિ / ઉજિણી સ્પર્ાા નોંર્ 

૧ જૂન/જુલાઈ 

 
 

૭/૬/૧૯   શકુ્ર ર્ો:-૧ પ્રિેિોત્સિ ઉજિણી   

૧૦/૬/૧૯ સોમ ર્ો:-૨ થી ૮ પ્રથમ દિિસ  
૨૧/૬/૧૯ શકુ્ર શિશ્વ યોગ દિિસ 
૪/૭/૧૯ ગરુુ રથયાત્રા 
૬/૭/૧૯ િશન િાલી શમટીંગ (ર્ોરણ:-૧ થી ૪) ૩:૪૫ થી ૪:૩૦ 
૮/૭/૧૯ સોમ સયૂાપતુ્રી તાપી માતાની જન્મ જયશંત  
૧૧/૭/૧૯ ગરુુ કાવ્ય પઠન સ્પર્ાા (ર્ોરણ:-૭) ૩ શમશનટ 
૧૨/૭/૧૯ શકુ્ર િકતતૃ્િ સ્પર્ાા(ગજુરાતી માતભૃાષાનુ ંમહત્િ) 

(ર્ોરણ:-૮)  
૩ શમશનટ 

૧૩/૭/૧૯ િશન િાલી શમટીંગ (ર્ોરણ:- ૫ થી ૮) 
મહેંિી સ્પર્ાા (ર્ોરણ:- ૭ અને ૮) (૪૫ શમશનટ) 

૩:૪૫ થી ૪:૩૦ 

જરૂરી સાર્ન સામગ્રી 
ઘરેથી લાિિા. 

૧૪/૭/૧૯ રશિ જયા પાિાતી વ્રત પ્રારંભ   
૧૫/૭/૧૯ સોમ િબ્િકોિ સ્પર્ાા (ર્ોરણ:- ૬)  
૧૬/૭/૧૯ મગંળ ગરુુપરૂ્ણિમા ઉજિણી (ર્ોરણ:- ૧ થી ૮) 
૧૭/૭/૧૯ બરુ્ શમસ શિશશુિહાર, શમ.શિશશુિહાર સ્પર્ાા (ર્ો:-૧,૨) 
૧૮/૭/૧૯ ગરુુ િાતાા કથન સ્પર્ાા (ર્ોરણ:- ૩ થી ૫) ૩ શમશનટ 

  FA-1 જુલાઈના અંત સરુ્ીમા ંપણૂા કરિી. 
૨ ઓગષ્ટ ૨/૮/૧૯ શકુ્ર English Speaking Competition (ર્ોરણ:-૧,૨)  

૩/૮/૧૯ િશન િાલી શમટીંગ  – ર્ોરણ:- ૧ થી ૪ ૩:૪૫ થી ૪:૩૦ 

૧૦/૮/૧૯ િશન િાલી શમટીંગ  – ર્ોરણ:- ૫ થી ૮ ૩:૪૫ થી ૪:૩૦ 

૧૨/૮/૧૯ સોમ બકરી ઇિ  રજા 
૧૩/૮/૧૯ મગંળ િેિ ભક્તત ગીત સ્પર્ાા (ર્ોરણ:- ૩ અને ૪)  

 

૧૪/૮/૧૯ બરુ્ 
રક્ષાબરં્ન ઉજિણી (ર્ોરણ:- ૧,૨) 
 

ચોખા, કંકુ, ગીફ્ટ 
ઘરેથી લાિિા. 

સસં્કૃત દિન શનશમિે શ્લોક ગાન સ્પર્ાા(પ્રાથાના- 
પ્રીશતના  શ્લોક તૈયાર કરિા) (ર્ોરણ:- ૭, ૮) 

૩ શમશનટ 

૧૫/૮/૧૯ ગરુુ સ્િાતતં્ર્ય દિન –  ઉજિણી, રક્ષાબરં્ન  

૧૬/૮/૧૯ શકુ્ર મટકી ડેકોરેિન સ્પર્ાા (ર્ોરણ:- ૫, ૬) જરૂરી સાર્ન સામગ્રી 
ઘરેથી લાિિા  

૧૭/૮/૧૯ િશન પતેતી રજા 
૧૯/૮/૧૯ થી FA-૨ (રચનાત્મક લેર્ખત મલૂયાકંન)  

૨૩/૮/૧૯ શકુ્ર જન્માષ્ટમી ઉજિણી  
૨૪/૮/૧૯ િશન જન્માષ્ટમી  રજા 

  



૩ સપ્ટેમ્બર ૨/૯/૧૯ સોમ ગણેિ ચતથુી  / જૈન સિતં્સરી  રજા 

૫/૯/૧૯ ગરુુ શિક્ષક દિન ઉજિણી  
 

૭/૯/૧૯ િશન િાલી શમટીંગ (ર્ોરણ:-૧ થી ૪) ૩:૪૫ થી ૪:૩૦ 

૧૧/૯/૧૯ બરુ્ મહોરમ તાજીયા રજા 

૧૨/૯/૧૯ ગરુુ એક પાત્રીય અર્ભનય સ્પર્ાા (મહાભારત 
આર્ાદરત પાત્ર) ર્ોરણ:-૩,૪ 

પાત્રને અનરુૂપ ડ્રેસ 
પહરેિાનો રહિેે. 

૧૩/૯/૧૯ શકુ્ર અનતં ચૌિિ રજા 

૧૪/૯/૧૯ િશન િાલી શમટીંગ (ર્ોરણ:-૫ થી ૮) 
દહન્િી દિન શનશમિે  

દહન્િીમા ંકાવ્ય ગાન સ્પર્ાા (ર્ોરણ:- ૫, ૬) 
દહન્િીમા ંશનબરં્ લેખન સ્પર્ાા (ર્ોરણ:- ૭, ૮) 

૩:૪૫ થી ૪:૩૦ 

૧૯/૯/૧૯ ગરુુ એક પાત્રીય અર્ભનય સ્પર્ાા (ર્ોરણ:-૧ અને ૨) પાત્રને અનરુૂપ ડ્રેસ 
પહરેિાનો રહિેે 

૨૩/૯/૧૯ સોમ પ્રથમ સત્રાતં મલૂયાકંન  

૨૯/૯/૧૯ રશિ નિરાત્રી પ્રારંભ  

૪ ઓતટોબર  નિરાત્રી ઉજિણી  
૨/૧૦/૧૯ બરુ્ મહાત્મા ગારં્ી જયશંત   રજા 

૮/૧૦/૧૯ મગંળ શિજયા િિમી – િિેરો રજા 
૧૮/૧૦/૧૯ શકુ્ર િીિા ડેકોરેિન સ્પર્ાા (ર્ોરણ:- ૪ થી ૬)  

૨૨/૧૦/૧૯ મગંળ રંગોળી સ્પર્ાા (ર્ોરણ:- ૭ અને ૮)  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

  


