
એર.એચ.ફઘયા (શળળુશલશાય) પ્રાથશભક ળાા (ગુજયાતી ભાધ્મભ)  

અડાજણ યડ, વુયત.  

વશ અભ્માવ પ્રલૃશિ:- ૨૦૨૨  / ૨૩ 

તાયીખ / લાય શલળે દદન પ્રલૃશિ / સ્ધાા 

જૂન ભાવ 

૦૫ /૦૬ /૨૨ યશલલાય  શલશ્લ માાલયણ દદન ઉજલણી  ધયણ:-૧ થી ૮  

૧૩ /૦૬ /૨૨ વભલાય  ળાાનુું નલુું વત્ર ળરૂ  

૧૮ /૦૬ /૨૨ ળશનલાય  પાધવા-ડે ઉજલણી  

૨૧ /૦૬ /૨૨ ભુંગલાય  શલશ્લ મગ દદન ઉજલણી  

૩૦/૦૬ /૨૨ ગુરુલાય  કશલ કાશરદાવ જન્ભ જમુંતી કાવ્મ ઠન સ્ધાા (લાાગીત આધાયીત) 

ધયણ:-૭, ૮ 

જુરાઈ ભાવ 

૦૧/૦૭/૨૦૨૨ ળુક્રલાય  અાઢી ફીજ - યથમાત્રા   

૦૨/૦૭/૨૦૨૨ ળશનલાય ધયણ:- ૧ થી ૪ લારી શભટીંગ   વભમ:- ૪:૦૦ થી ૪:૪૫  

૦૬/૦૭/૨૦૨૨ ફુધલાય  તાી ભાતા જન્ભદદન ઉજલણી  શળક્ષક દ્રાયા સ્ીચ 

૦૯/૦૭/૨૦૨૨ ળશનલાય  અરુણા વ્રત શનશભિે  ભશેંદી સ્ધાા (ધયણ:- ૭ / ૮) 

જરૂયી વાધન વાભગ્રી રાલલી. 

ધયણ:- ૫ થી ૮ લારી શભટીંગ   વભમ:- ૪:૦૦ થી ૪:૪૫  

૧૦/૦૭/૨૦૨૨ યશલલાય  ફકયી ઈદ  યજા 

૧૧/૦૭/૨૦૨૨ વભલાય  અરુણા વ્રત શનશભિે  

 

શલશ્લ લસ્તી દદન  

ધયણ:- ૧/૨ શભવ ગયભા/શભ. કેવદયમા સ્ધાા 

(સ્ધાા અનુરૂ શેયલેળ શેયલાન યશેળે.) 

શચત્ર સ્ધાા ( ધયણ: - ૫,૬) 

૧૩/૦૭/૨૦૨૨ ફુધલાય  ગુરુૂર્ણણભા ઉજલણી  નાટક, સ્ીચ ઉજલણી 

૧૪/૦૭/૨૦૨૨ ગુરુલાય  - કાગભાુંથી તયણ ફનાલલાની સ્ધાા  

(ધયણ:- ૩ ,૪ ) 

૧૫/૦૭/૨૦૨૨ ળુક્રલાય થી 

૨૨/૦૭/૨૦૨૨ ળુક્રલાય વુધી  

FA - I  

૨૩/૦૭/૨૦૨૨ ળશનલાય  રકભાન્મ શતરક જન્ભ જમુંતી  

૨૬/૦૭/૨૦૨૨ ભુંગલાય  કાયગીર શલજમ દદલવ  પ્રાથાના વભમે શ્રદ્ધાંજશર  

૨૯/૦૭/૨૦૨૨ ળુક્રલાય  શ્રાલણ ભાવ પ્રાયુંબ   

ઓગસ્ટ ભાવ 

૦૬/૦૮/૨૦૨૨ ળશનલાય ધયણ:- ૧ થી ૪ લારી શભટીંગ વભમ:- ૪:૦૦ થી ૪:૪૫ 

૦૯/૦૮/૨૦૨૨ ભુંગલાય  ભશયભ તાજીમા  યજા 

 

૧૦/૦૮/૨૦૨૨ ફુધલાય  

 

યક્ષાફુંધન ઉજલણી  

ધયણ:-૧/૨  

યાખડી ફનાલલાની સ્ધાા  

ધયણ:-૧ થી ૨ (સ્ધાા ને અનુરૂ વાધન 

વાભગ્રી ઘયેથી રાલલાની યશેળે. ખાદ્ય 

દાથોન ઉમગ કયલ નશશ.) 

૧૧/૦૮/૨૦૨૨ ગુરુલાય ખુદીયાભ ફઝ જન્ભજમુંતી   

૧૧/૦૮/૨૦૨૨ ગુરુલાય યક્ષાફુંધન  યજા 

૧૨/૦૮/૨૦૨૨ ળુક્રલાય ડૉ.  શલક્રભ વાયાબાઇ જન્ભજમુંતી શલજ્ઞાન ક્લીઝ સ્ધાા ધયણ:- ૬ થી ૮  

 

૧૩/૦૮/૨૦૨૨ ળશનલાય 

દેળનેતા આધાદયત એક ાત્રીમ અશબનમ 

સ્ધાા,  

વુંસ્કૃતદદન ઉજલણી  

ધયણ:- ૩, ૪  

 

શ્રકગાન સ્ધાા (ધયણ – ૬ થી ૮) 



ધયણ:- ૫ થી ૮ લારી શભટીંગ   વભમ:- ૪:૦૦ થી ૪:૪૫  

૧૫/૦૮/૨૦૨૨ વભલાય  સ્લાતુંત્ર્મદદન ઉજલણી   

૧૬/૦૮/૨૦૨૨ ભુંગલાય  તેતી                         યજા 

૧૭/૦૮/૨૦૨૨ ફુધલાય  જન્ભાષ્ટભી શનશભિે  

લાુંવી ડેકયેળન  

ભટકી ડેકયેળન 

 

ધયણ:-૫,૬   

ધયણ:- ૭,૮ 

૧૮/૦૮/૨૦૨૨ ગુરુલાય  જન્ભાષ્ટભી ઉજલણી ધયણ:- ૧ થી ૮  

૧૯/૦૮/૨૦૨૨ ળુક્રલાય  જન્ભાષ્ટભી યજા 

૨૦/૦૮/૨૦૨૨ ળશનલાય  અક્ષમ ઉજાા દદન   

૨૪/૦૮/૨૦૨૨ ફુધલાય  કશલ નભાદ જન્ભજમુંશત  ળીઘ્ર શનફુંધ સ્ધાા ધયણ:- ૫, ૬ 

(તા.૨૬/૮/૨૨ળુક્રલાય) 

૨૮/૦૮/૨૦૨૨ યશલલાય  ઝલેયચુંદ ભેઘાણી જન્ભજમુંશત રકગીત સ્ધાા ધયણ:- ૭,૮ (તા.૨૭/૮/૨૨  

ળશનલાય) 

૨૯/૦૮/૨૦૨૨ વભલાય  યાષ્ટ્રીમ ખેર દદલવ  ખેરનુું ભશત્લ વભજાલલુું. 

૨૯/૦૮/૨૦૨૨ વભલાય  ગણેળ ચતુથી શનશભિે  ધયણ:-૪/૫  ભાટી ભાુંથી ગણશતની ભૂર્ણત 

ફનાલલાની સ્ધાા   

૩૧/૦૮/૨૦૨૨ ફુધલાય  ગણેળ ચતુથી / જૈન વુંલત્વયી   યજા 

૧૭/૦૮/૨૦૨૨ ફુધલાય થી 

૨૫/૦૮/૨૦૨૨ ગુરુલાય વુધી  

FA - 2  

વપ્ટેમ્ફય ભાવ 

૦૩/૦૯/૨૦૨૨ ળશનલાય ધયણ:- ૧ થી ૪ લારી શભટીંગ વભમ:- ૪:૦૦ થી ૪:૪૫ 

૦૫/૦૯/૨૦૨૨ વભલાય શળક્ષક દદન ઉજલણી  ધયણ:- ૧ થી ૮ 

૦૯/૦૯/૨૦૨૨ ળુક્રલાય અનુંત ચોદવ  યજા 

૧૦/૦૯/૨૦૨૨ ળશનલાય ધયણ:- ૫ થી ૮ લારી શભટીંગ   વભમ:- ૪:૦૦ થી ૪:૪૫  

૧૪/૦૯/૨૦૨૨ ફુધલાય શશન્દી દદન ઉજલણી  યાષ્ટ્ર બાા શશન્દીનુું ભશત્લ  

૧૯/૦૯/૨૦૨૨ વભલાય થી 

૨૯/૦૯/૨૦૨૨ ગુરુલાય વુધી  

SA –I EXAM  

૨૬/૦૯/૨૦૨૨ વભલાય  નલયાત્રી પ્રાયુંબ – ગયફા (ઉજલણી)  

ઓક્ટફય ભાવ 

૦૨/૧૦/૨૦૨૨ યશલલાય  ગાુંધી જમુંતી  યજા 

૦૫/૧૦/૨૦૨૨ ફુધલાય  શલજમા દળભી – દળેયા  યજા 

૦૯/૧૦/૨૦૨૨ યશલલાય  ઈદે શભરાદ  યજા 

૧૫/૧૦/૨૦૨૨ ળશનલાય  દીલા ડેકયેળન  ધયણ:- ૧, ૨  

૧૭/૧૦/૨૦૨૨ વભલાય  લીર ચેમ્ ફનાલલાની સ્ધાા  ધયણ:- ૩, ૪  

૧૮/૧૦/૨૦૨૨ ભુંગલાય  લરીવ ફનાલલાની સ્ધાા ધયણ:- ૫, ૬  

૧૯/૧૦/૨૦૨૨ ફુધલાય  યુંગી સ્ધાા ધયણ:- ૭, ૮ 

૩૧/૧૦/૨૦૨૨ વભલાય  વયદાય ટેર જન્ભજમુંશત યજા 

તા:- ૨૪/૧૦/૨૨ વભલાય થી તા:- ૧૨/૧૧/૨૨ ળશનલાય વુધી દદલાી લેકેળન. 

તા:- ૧૪/૧૧/૨૨ વભલાય થી દ્વિતીમ વત્ર ળરુ. 

નોંધ:- આેર આમજનભાું પેયપાય થઇ ળકે છે. 

 


