
ભાવ તાયીખ/લાય વલળેદદન પ્રલૃવિ

નલેમ્ફય
૨૨/૧૧/૨૦૨૧ 

વભલાય
ળાાન ું નલ ું વત્ર ળરૂ

૨૬/૧૧/૨૦૨૧ 

ળ ક્રલાય
બાયતીમ ફુંધાયણદદન

ભતદાય જાગૃવત અવબમાન 

અુંતગગત વનફુંધ અને યુંગી 

સ્ધાગ ધયણ ૯ થી ૧૨

ડીવેમ્ફય
૦૧/૧૨/૨૦૨૧ 

ફ ધલાય
વલશ્લ એઇડ્વદદન

૦૩/૧૨/૨૦૨૧ 

ળ ક્રલાય
ડૉ.યાજેન્દ્ર પ્રવાદ જન્દ્ભ જમુંતી

૦૭/૧૨/૨૦૨૧ 

ભુંગલાય
વેનાદદન

૧૦/૧૨/૨૦૨૧ 

ળ કલાય
ભાનલ અવધકાયદદન

દપલ્ડ ટ્રી

૧૪/૧૨/૨૦૨૧ભું

ગલાય
યાષ્ટ્રીમ ઊજાગ વયુંક્ષણદદન વલજ્ઞાન ક્લીઝ (ધ:- ૯ અને ૧૦)

૧૮/૧૨/૨૦૨૧ળ

વનલાય
ગવણત વલજ્ઞાન પ્રદળગન

૨૨/૧૨/૨૦૨૧ 

ફ ધલાય
ગવણતદદન

૨૪/૧૨/૨૦૨૧ 

ળવનલાય
ગ્રાશક અવધકાયદદન

૨૫/૧૨/૨૦૨૧ 

ળવનલાય
નાતાર

૩૦/૧૨/૨૦૨૧ 

ગ રુલાય
કનૈમારાર ભ નળી જન્દ્ભદદન

જાન્દ્મ આયી
૧૨/૦૧/૨૦૨૨ 

ફ ધલાય
સ્લાભી વલલેકાનુંદ જન્દ્ભ જમુંતી, મ લાદદન એક ાત્રીમ અવબનમ ધ:- ૯

૧૪/૦૧/૨૦૨૨ 

ળ ક્રલાય
ઉિયામણ યજા

૧૫/૦૧/૨૦૨૨ 

ળવનલાય
વેનાદદન

૨૧/૦૧/૨૦૨૨ 

ળ ક્રલાય

       દરતયામ જન્દ્ભ જમુંતી (ધ:- ૯/૧૦ વનફુંધ 

સ્ધાગ)
વનફુંધ સ્ધાગ  ધ:- ૯ અને ૧૦

૨૩/૦૧/૨૦૨૨ 

યવલલાય
વ બાચન્દ્ર ફઝ જન્દ્ભ જમુંતી (ધ:- ૯ - ક્લીઝ) લકતૃત્લ સ્ધાગ ધ:- ૯

૨૬/૦૧/૨૦૨૨ 

ફ ધલાય
પ્રજાવિાકદદન ઉજલણી

સ્ર્ગવ ડે

એર.એચ.ફઘયા શાઇસ્કૂર, અડાજણ યડ, વ યત.

ફીજ  વત્ર

વશ અભ્માવ પ્રલૃવિ લગ :- ૨૦૨૧/૨૨

      ૨૪/૧૨/૨૦૨૧ થી ૩૧/૧૨/૨૦૨૧ (ધયણ:- ૯ થી ૧૨ભાું મ વનર્ રે્સ્ર્)



૨૭/૦૧/૨૦૨૨ 

થી 

૦૪/૦૨/૨૦૨૨

ફીજી કવર્ી (ધ :- ૯ થી ૧૨)

૩૦/૦૧/૨૦૨૨ 

યવલલાય
ગાુંધી વનલાગણદદન, ળશીદદદન

પેબ્ર આયી

૦૯/૦૨/૨૦૨૨ 

થી 

૧૧/૦૨/૨૦૨૨

ફડગની વૈધધાુંવતક કવર્ી

૧૪/૦૨/૨૦૨૨ 

થી 

૨૩/૦૨/૨૦૨૨

વલ-પ્રલાશ પ્રામવગક યીક્ષા ફડગ

૨૮/૦૨/૨૦૨૨ 

વભલાય
યાષ્ટ્રીમ વલજ્ઞાનદદન

ભાચગ

૧૪/૦૩/૨૦૨૨ 

થી 

૩૦/૦૩/૨૦૨૨

ધ:- ૧૦ અને ૧૨ ફડગની રેખીત યીક્ષા

૧૨/૦૩/૨૦૨૨ 

ળવનલાય
દાુંડી કૂચદદન

૧૫/૦૩/૨૦૨૨ 

ભુંગલાય
વલશ્લ ગ્રાશકદદન

૧૭/૦૩/૨૦૨૨ 

ગ રુલાય
શી

૧૮/૦૩/૨૦૨૨ 

ળ ક્રલાય
ધૂેર્ી યજા

એવપ્રર
૦૨/૦૪/૨૦૨૨ 

ળવનલાય
અવધકાયદદન

૧૧/૦૪/૨૦૨૨ 

થી 

૨૧/૦૪/૨૦૨૨

ળાાકીમ લાર્ષક યીક્ષા ધ :- ૯ અને૧૧

૧૦/૦૪/૨૦૨૨ 

૨વલલાય
યાભનલની યજા

૧૪/૦૪/૨૦૨૨ 

ગ રુલાય
ભશાલીય જમુંતી, આુંફેડકય જમુંતી યજા

૧૫/૦૪/૨૦૨૨ 

ળ ક્રલાય
ગૂડફ્રામડે યજા

૨૨/૦૪/૨૦૨૨ 

થી 

૩૦/૦૪/૨૦૨૨

ધયણ :- ૧૦ અને ૧૨ ના લગો ળરૂ

ભે
૦૧/૦૫/૨૦૨૨ 

યવલલાય
ગ જયાત સ્થાના દદન

નોંધ :- આેર આમજનભાું પેયપાય થઇ ળકે છે.

ઊના  લેકેળન તા:-૦૨/૦૫/૨૦૨૨, વભલાયથી તા:-૦૫/૦૬/૨૦૨ યવલલાય વ ધીન ું યશેળે.     


