
એર.એચ.ફઘયા શાઈસ્કૂર [ગુ.ભા.] 

અડાજણ યડ, વુયત.  

વશ અભ્માવ પ્રલૃત્તિ:- ૨૦૨૨ / ૨૩ 

તાયીખ / લાય ત્તલળે દદન પ્રલૃત્તિ / સ્ધાા 

નલેમ્ફય ભાવ 

૧૦/૧૧/૨૨ ગુરુલાય  દ્વિતીમ વત્ર પ્રથભ દદલવ  ધયણ:-૯ થી ૧૨  

૧૧/૧૧/૨૨ ળુક્રલાય  યાષ્ટ્રીમ ત્તળક્ષણ દદન  

૧૪/૧૧/૨૨ વભલાય  ફાદદન (જલાશયરાર જન્ભ જમંત્તત)  

૧૫/૧૧/૨૨ ભંગલાય  ત્તગજુબાઈ ફધેકા જન્ભ જમંત્તત  

૨૬/૧૧/૨૨ ળત્તનલાય  બાયતીમ ફંધાયણ દદલવ ભતદાય જાગૃત્તત અંતગાત ત્તવલઝ ધયણ:-૯,૧૦ 

ત્તનફંધ રેખન ધયણ:-૧૧, ૧૨ 

૩૦/૧૧/૨૨ ફુધલાય  ડૉ.જગદીળચંદ્ર ફઝ જન્ભ જમંત્તત  

દડવેમ્ફય ભાવ 

૩/૧૨/૨૦૨૨ ળત્તનલાય ડૉ. યાજેન્દ્ર પ્રવાદ જન્ભ જમંત્તત  

૮/૧૨/૨૦૨૨ થી૧૫/૧૨/૨૨ દડવેમ્ફય ભાવ મુત્તનટ ટેસ્ટ ધયણ:-૯ થી ૧૨ 

૧૪/૧૨/૨૦૨૨ ફુધલાય  યાષ્ટ્રીમ ઊજાા દદલવ ધયણ:- ૯, ૧૦ ત્તલજ્ઞાન ત્તવલઝ / પ્રજેવટ 

૧૭/૧૨/૨૦૨૨ ળત્તનલાય  લારીવંકા ધયણ – ૯ અને ૧૦  

૨૪/૧૨/૨૦૨૨ ળત્તનલાય  લારીવંકા 

ભાનલ અત્તધકાય દદલવ  

ધયણ – ૧૧ અને ૧૨  

૨૫/૧૨/૨૦૨૨ યત્તલલાય  નાતાર યજા 

૩૦/૧૨/૨૦૨૨ ળુક્રલાય કનૈમારાર ભુનળી જન્ભ જમંત્તત  

જાન્મુઆયી ભાવ 

૬/૧/૨૦૨૩ & ૭/૧/૨૦૨૩ લાર્ષકત્વલ ધયણ:-૯ થી ૧૨ 

૧૨/૧/૨૦૨૩ ગુરુલાય  સ્લાભી ત્તલલેકાનંદ જન્ભ જમંત્તત  

૧૪/૦૧/૨૦૨૩ ળત્તનલાય ઉિયામણ યજા 

૧૫/૦૧/૨૦૨૩ યત્તલલાય વેનાદદન  

૧૯/૧/૨૦૨૩ થી ૨૮/૧/૨૩ ત્તપ્રરીભીનયી યીક્ષા / ફીજી કવટી ધયણ:-૯ થી ૧૨ 

૨૩/૧/૨૦૨૩ વભલાય વુબાચંદ્ર ફઝ જન્ભ જમંત્તત  

૨૫/૦૧/૨૦૨૩ ફુધલાય યાષ્ટ્રીમ ભતદાતા દદલવ   

૨૬/૧/૨૦૨૩ ગુરુલાય પ્રજાવિાક દદન ઉજલણી  

૩૦/૧/૨૦૨૩ વભલાય ળશીદ દદન પ્રાથાના વંભેરનભાં શ્રદ્ધાંજત્તર 

પેબ્રુઆયી ભાવ 

૧૩/૨/૨૦૨૩ થી ૧૫/૨/૨૩ ફડાની વદૈ્ધાંત્તતક કવટી (પ્રેવટીકર) ધયણ:-૧૦ / ૧૨ 

૧૭/૦૨/૨૦૨૩ ળુક્રલાય  લારીવંકા ધયણ – ૯ અને ૧૦  

૧૮/૨/૨૦૨૩ ળત્તનલાય ભશાત્તળલયાત્રી યજા 

૨૦/૨/૨૦૨૩ થી ૨૮/૨/૨૩ ત્તલજ્ઞાન પ્રલાશ પ્રામત્તગક યીક્ષા ફડા  

૨૧/૦૨/૨૦૨૩ ભંગલાય  ત્તલશ્લ ભાતૃબાા દદલવ   

૨૮/૨/૨૦૨૩ ભંગલાય યાષ્ટ્રીમ ત્તલજ્ઞાન દદન   

ભાચા ભાવ 

૮/૩/૨૦૨૩ ફુધલાય ધૂેટી 

આંતયયાષ્ટ્રીમ ભત્તશરા દદલવ  

યજા 



૧૨/૩/૨૦૨૩ યત્તલલાય દાંડીકૂચ દદન  

૧૪/૦૩/૨૦૨૩ થી ળરુ  ધયણ ૧૦ અને ૧૨ ફડા યીક્ષા   

૧૫/૦૩/૨૦૨૩  ફુધલાય ત્તલશ્લ ગ્રાશક અત્તધકાય દદલવ   

૨૩/૩/૨૦૨૩ ગુરુલાય ચેટીચાંદ યજા 

૩૦/૩/૨૦૨૩ ગુરુલાય યાભનલભી યજા 

એત્તપ્રર ભાવ 

૧/૪/૨૦૨૩ થી ૮/૪/૨૩ ળાાકીમ લાર્ષક યીક્ષા (ભુખ્મ ત્તલમ) ૯ થી ૧૨ 

૪/૪/૨૦૨૩ ભંગલાય  ભશાલીય જમંત્તત યજા 

૭/૪/૨૦૨૩ ળુક્રલાય  ગુડ ફ્રાઈડે યજા 

૧૦/૪/૨૦૨૩ વભલાય ધયણ:- ૧૦ અને ૧૨ ના લગો ળરુ  

૧૪/૪/૨૦૨૩ ળુક્રલાય આંફેડકય જમંત્તત  યજા 

૨૨/૪/૨૦૨૩ ળત્તનલાય  યળુયાભ જમંત્તત યજા 

ઉનાુ લેકેળન તા:-૦૧/૦૫/૨૦૨૩, વભલાયથી તા:-૦૪/૦૬/૨૦૨૩ યત્તલલાય વુધીનું યશેળે.   

નોંધ:- આેર આમજનભાં પેયપાય થઇ ળકે છે.  

 


