
એર.એચ.ફોઘયા (શળળુશલશાય) પ્રાથશભક ળાા (ગુ.ભા.) 

અડાજણ યોડ, વુયત.    

વશ અભ્માવ પ્રલૃશિ:- ૨૦૨૨ / ૨૩ 

 

તાયીખ / લાય શલળે દદન પ્રલૃશિ / સ્ધાા 

નલેમ્ફય ભાવ 

૧૦/૧૧/૨૦૨૨ ગુરુલાય  દ્વિતીમ વત્ર પ્રથભ દદલવ  ધોયણ:-૧ થી ૮  

૧૧/૧૧/૨૦૨૨ ળુક્રલાય  યાષ્ટ્રીમ શળક્ષણ દદન  

૧૪/૧૧/૨૦૨૨ વોભલાય  ફાદદન (જલાશયરાર જન્ભ જમંશત)  

૧૫/૧૧/૨૦૨૨ ભંગલાય  શગજુબાઈ ફધેકા જન્ભ જમંશત  

૨૨/૧૧/૨૦૨૨ ભંગલાય  જનયર નોરેજ ક્લીઝ ધોયણ:-૩ અને ૪ 

૨૬/૧૧/૨૦૨૨ ળશનલાય  બાયતીમ ફંધાયણ દદલવ  

૩૦/૧૧/૨૦૨૨ ફુધલાય  ડૉ.જગદીળચંદ્ર ફોઝ જન્ભ જમંશત  

દડવેમ્ફય ભાવ 

૩/૧૨/૨૨ ળશનલાય લારી ભીટીંગ 

ડૉ. યાજેન્દ્ર પ્રવાદ જન્ભ જમંશત  

ધોયણ:- ૧ થી ૪ 

૮/૧૨/૨૦૨૨ ગુરુલાય  ઔચાદયક ભૂલમાંકન FA – 3 ળરૂ ધોયણ:- ૧ થી ૮ 

૧૦/૧૨/૨૨ ળશનલાય લારી ભીટીંગ ધોયણ:-  ૫ થી ૮ 

૧૪/૧૨/૨૦૨૨ ફુધલાય  યાષ્ટ્રીમ ઊર્જા વંયક્ષણ દદન ધોયણ:- ૫ અને ૬ શચત્ર સ્ધાા 

૨૨/૧૨/૨૦૨૨ ગુરુલાય  ગશણત દદલવ  

૨૫/૧૨/૨૦૨૨ યશલલાય  નાતાર યર્જ 

ર્જન્મુઆયી ભાવ 

૬/૧/૨૦૨૩ - ૭/૧/૨૦૨૩ લાર્ષકોત્વલ ધોયણ:-૧ થી ૮ 

૧૧/૧/૨૦૨૩ ફુધલાય ળીઘ્ર શનફંધ રેખન સ્ધાા  ધોયણ:-૭  

૧૨/૧/૨૦૨૩ ગુરુલાય  સ્લાભી શલલેકાનંદ જન્ભ જમંશત  

મુલાદદન 

ધોયણ:-૧, ૨ દેળ નેતા આધાદયત એક 

ાત્રીમ અશબનમ 

૧૩/૧/૨૦૨૩ ળુક્રલાય તંગોત્વલ ધોયણ:-૧, ૨ 

૧૪/૦૧/૨૦૨૩ ળુક્રલાય ઉિયામણ યર્જ 

૧૯/૧/૨૦૨૩ ગુરુલાય થી ઔચાદયક ભૂલમાંકન FA – 4 ળરૂ ધોયણ:- ૧ થી ૮ 

૨૧/૧/૨૦૨૩ ળશનલાય કશલ દરતયાભ જન્ભ જમંશત  

૨૩/૧/૨૦૨૩ વોભલાય વુબાચંદ્ર ફોઝ જન્ભ જમંશત  

૨૬/૧/૨૦૨૩ ગુરુલાય પ્રર્જવિાક દદન ઉજલણી  

૩૦/૧/૨૦૨૩ વોભલાય ળશીદ દદન (ગાંધી શનલાાણ દદન) પ્રાથાના વંભેરનભાં શ્રદ્ધાંજશર 

પેબ્રુઆયી ભાવ 

૦૪/૦૨/૨૩ ળશનલાય લારી ભીટીંગ  ધોયણ:- ૧ થી ૪ 

૧૧/૦૨/૨૩ ળશનલાય લારી ભીટીંગ ધોયણ:-  ૫ થી ૮ 

૧૮/૨/૨૦૨૩ ળશનલાય ભશાશળલયાત્રી યર્જ 

૨૦/૨/૨૦૨૩ વોભલાય લકતૃત્લ સ્ધાા  ધોયણ:- ૮   

૨૧/૨/૨૦૨૩ ભંગલાય શલશ્લ ભાતૃબાા દદન   

૨૮/૨/૨૦૨૩ ભંગલાય યાષ્ટ્રીમ શલજ્ઞાન દદલવ   



 

ભાચા ભાવ 

૮/૩/૨૦૨૩ ફુધલાય ધૂેટી 

 આંતયયાષ્ટ્રીમ ભશશરા દદન  

યર્જ 

૨૩/૩/૨૦૨૩ ગુરુલાય ચેટીચાંદ યર્જ 

૩૦/૩/૨૦૨૩ ગુરુલાય યાભનલભી  યર્જ 

એશપ્રર ભાવ 

૧/૪/૨૦૨૩ ળશનલાય થી 

(ભુખ્મ શલમ)  

દ્વિતીમ વત્રાંત ભૂલમાંકન SA – 2 ળરૂ ધોયણ:- ૧ થી ૮ 

૪/૪/૨૦૨૩ ભંગલાય  ભશાલીય જમંશત યર્જ 

૭/૪/૨૦૨૩ ળુક્રલાય  ગુડ ફ્રાઈડે યર્જ 

૧૪/૪/૨૦૨૩ ળુક્રલાય  આંફેડકય જમંશત યર્જ 

૨૨/૪/૨૦૨૩ ળશનલાય  યળુયાભ જમંશત યર્જ 

ઉનાુ લેકેળન તા:-૦૧/૦૫/૨૦૨૩, વોભલાયથી તા:-૦૪/૦૬/૨૦૨૩ યશલલાય વુધીનું યશેળે.   

નોંધ:- આેર આમોજનભાં પેયપાય થઇ ળકે છે. 

 


