
વાલવજનનક એજયકેુળન વોવામટી 

તા.અને ત.ુવ.સાવવજનનક નવદ્યાય 
પવૂવ પ્રાથનમક નવભાગ 

પ્રવનૃિઓન ુઆયોજન શૈક્ષણિક વષવ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ 

તારીખ વાર પ્રવનૃિ 

જનૂ-૨૦૧૮ 
૧૧/ ૦૬/ ૨૦૧૮ વોભલાય પ્રથભ વત્રની ળરૂઆત 
૧૯/૦૬/૨૦૧૮ ભગંલાય પ્રલેળોત્વલ અને લારી  નભટટિંગ 

જુાઈ -૨૦૧૮ 
૦૭/૦૭/૨૦૧૮ ળનનલાય ળાા સ્થાના ટદનની ઉજલણી  
૧૩/૦૭/૨૦૧૮ શકુ્રલાય પાડકાભ કયવુ(ંયંગીન કાગનો ઉમોગ) 
૨૧/૦૭/૨૦૧૮ ળનનલાય ળાકબાજીનો ટદલવ 
૨૭/૦૭/૨૦૧૮ શકુ્રલાય ગરુૂરૂ્ણિભાની ઉજલણી 
૩૧/૦૭/૨૦૧૮ ભગંલાય ખાડંણી દસ્તાથી ખાડંતા ળીખલવુ ં

ઓગસ્ટ-૨૦૧૮ 
૦૪/૦૮/૨૦૧૮ ળનનલાય બીડાની છા (જુનન.કેજી) , દોયીની છા (વીનન.કે.જી) 
૧૦/૦૮/૨૦૧૮ શકુ્રલાય યેઈન ડ ેઅને લારી  નભટટિંગ 
૧૮/૦૮/૨૦૧૮ ળનનલાય જોડક્ણા સ્ધાવ 
૨૪/૦૮/૨૦૧૮ શકુ્રલાય યાખડી સ્ધાવ 

સપ્ટેમ્બર-૨૦૧૮ 
૦૧/૦૯/૨૦૧૮ ળનનલાય જન્ભાષ્ટભીની ઉજલણી 
૧૪/૦૯/૨૦૧૮ શકુ્રલાય ગણેળા ચતથુીની ઉજલણી 
૧૫/૦૯/૨૦૧૮ ળનનલાય દાદા-દાદી નાના- નાની  વભંેરન 
૨૯/૦૯/૨૦૧૮ ળનનલાય લેળભૂા સ્ધાવ 

ઓકટોબર -૨૦૧૮ 
૦૩/૧૦/૨૦૧૮ બધુલાય સ્લચ્છતા અર્બમાન 
૦૬/૧૦/૨૦૧૮ ળનનલાય યંગીન કાગભાથંી શોડી ફનાલલી 
૧૨/૧૦/૨૦૧૮ શકુ્રલાય નલયાત્રીની ઉજલણી 
૨૬/૧૦/૨૦૧૮ શકુ્રલાય અનાજનો ચાટવ ફનાલલો 

નવેમ્બર-૨૦૧૮ 
૦૩/૧૧/૨૦૧૮ ળનનલાય ફુરોની યંગોી કયાલલી / ફુરોનો શાય ફનાલલો  

 
 



  

 
  

ડિસેમ્બર-૨૦૧૮ 
૦૭/૧૨/૨૦૧૮ શકુ્રલાય ળાકબાજીની ઓખ (પોરતા ળીખલવુ)ં 
૨૧/૧૨/૨૦૧૮ શકુ્રલાય રૂ ભાથંી કેક ફનાલલી 
૨૪/૧૨/૨૦૧૮ વોભલાય નાતારની ઉજલણી 

જાન્યઆુરી -૨૦૧૯ 
૦૪/૦૧/૨૦૧૯ શકુ્રલાય યંગીન કાગભાથંી તોયણ ફનાલવુ ં
૧૧/૦૧/૨૦૧૯ શકુ્રલાય ઉત્તયામણની ઉજલણી 
૧૯/૦૧/૨૦૧૯ ળનનલાય ક થી જ્ઞ નો ચાટવ ફનાલલો(જુનન.કેજી) 
૨૫/૦૧/૨૦૧૯ શકુ્રલાય વાદા ળબ્દનો ચાટવ ફનાલલો(વીનન.કેજી) 

ફેબ્રઆુરી-૨૦૧૯ 
૦૨/૦૨/૨૦૧૯ ળનનલાય ૧ થી ૨૦ નો ચાટવ ફનાલલો (જુનન.કેજી) 
૦૨/૦૨/૨૦૧૯ ળનનલાય ૧ થી ૫૦ નો ચાટવ ફનાલલો (વીનન.કેજી) 
૨૨/૦૨/૨૦૧૯ શકુ્રલાય ચાવુ(ંઅનાજ,રોટ) 
૨૭/૦૨/૨૦૧૯ બધુલાય કડાની ગડી કયલી  

માર્વ-૨૦૧૯ 
૨૦/૦૩/૨૦૧૮ બધુલાય શોી-ધેૂટીની ઉજલણી 



વાલવજનનક એજયકેુળન વોવામટી 

તા. અને ત.ુવ.સાવવજનનક નવદ્યાય 
 પ્રાથનમક નવભાગ 

પ્રવનૃિઓન ુઆયોજન શૈક્ષણિક વષવ ૨૦૧૮-૨૦૧૯ 

તારીખ વાર પ્રવનૃિ 

જનૂ - ૨૦૧૮ 
૧૧/ ૦૬/ ૨૦૧૮ વોભલાય પ્રથભ વત્રની ળરૂઆત  
૧૯/૦૬/૨૦૧૮ ભગંલાય પ્રલેળોત્વલ  
૨૧/૦૬/૨૦૧૮ ગરુૂલાય નલશ્વમોગ ટદલવની ઉજલણી,લગવ ભોનનટની ચ ૂટંણી અને લારી  નભટટિંગ 
૨૯/૦૬/૨૦૧૮ શકુ્રલાય નલનલધ નલમ આધાટયત રેખન સ્ધાવ ધોયણ ૧ થી ૮ 

સરુેખન ધોયણ ૧ અને ૨ 
શ્રતુ્રેખન – ધોયણ ૩ અને ૪ 
નનફધં રેખન – ગજુયાતી નલમ આધાટયત ધોયણ ૫ 
નનફધં રેખન – ટશન્દી નલમ આધાટયત ધોયણ ૬ 
નનફધં રેખન – ગજુયાતી નલમ આધાટયત ધોયણ ૭ 
નનફધં રેખન – અંગ્રેજી નલમ આધાટયત ધોયણ ૮ 

જુાઈ - ૨૦૧૮ 
૦૭/૦૭/૨૦૧૮ ળનનલાય ળાા સ્થાના ટદનની ઉજલણી અને લારી  નભટટિંગ 
૧૧/૦૭/૨૦૧૮ બધુલાય નલશ્વ લસ્તી ટદલવની ઉજલણી 
૨૦/૦૭/૨૦૧૮ શકુ્રલાય ફૌદ્ધિક સ્ધાવ ધો. ૧ થી ૮ 

ધોયણ ૧ – ચાદંરા ચોંટાડી મૂાક્ષય ફનાલલા 
ધોયણ ૨ – લક્રતતૃ્લ સ્ધાવ – ભાયી ભા 
ધોયણ ૩ – લક્રતતૃ્લ સ્ધાવ – ભાયો ટયચમ 
ધોયણ ૪ – છેલ્રા મૂાક્ષય યથી નલો ળબ્દો ફનાલલો 
ધોયણ ૫ – ઘટડમાની કલીઝ 
ધોયણ ૬ – નલજ્ઞાન કલીઝ 
ધોયણ ૭ – ઘટડમાની યભત 
ધોયણ ૮ – ગજુયાતી / અંગ્રેજી ળબ્દ ળોધન 

  નલજ્ઞાન નલમક લકવળો 
ઓગસ્ટ - ૨૦૧૮ 

  લારી  નભટટિંગ 
  અંધશ્રિા ભાટેના લૈજ્ઞાનનક પ્રમોગોનુ ંનનદળવન  
૧૩/૦૮/૨૦૧૮ વોભલાય દેળબટકતગીતની પ્રવનૃત 
૧૫/૦૮/૨૦૧૮ બધુલાય સ્લાતતં્ર્મ ટદનની ઉજલણી 



૨૧/૦૮/૨૦૧૮ ભગંલાય નલશ્વ જ ડ ેની ઉજલણી  
સપ્ટેમ્બર - ૨૦૧૮ 

૦૧/૦૯/૨૦૧૮ ળનનલાય જન્ભાષ્ટભીની ઉજલણી 
૦૫/૦૯/૨૦૧૮ બધુલાય નળક્ષકટદનની ઉજલણી 
૧૫/૦૯/૨૦૧૮ ળનનલાય દાદા-દાદી નાના-નાની વભંેરન 
૨૯/૦૯/૨૦૧૮ ળનનલાય એક નભનનટની પ્રવનૃત 

લારી નભટીંગ- યીક્ષા નલમક ચચાવ 
ઓકટોબર  - ૨૦૧૮ 

૧૭/૧૦/૨૦૧૮ બધુલાય નલયાનત્ર લવની ઉજલણી 
નવેમ્બર - ૨૦૧૮ 

૦૩/૧૧/૨૦૧૮ ળનનલાય ટદલાી લવની ઉજલણી ,ટદલાી કાડવ ફનાલલાની પ્રવનૃત, યંગોી સ્ધાવ 
૨૬/૧૧/૨૦૧૮ વોભલાય દ્ધિતીમ વત્રની ળરૂઆત 
  પ્રથભ વેનભસ્ટય રેર્ખત યીક્ષાની ઉત્તયલશી લારીશ્રીઓને ફતાલલી. 

ડિસેમ્બર - ૨૦૧૮ 
  વર્જનાત્ભક સ્ધાવ 
  ધોયણ ૧ - ભાટીભાથંી યભકડા ંફનાલલા 

ધોયણ ૨ – દીલાવીના ખારી ખોખાભાથંી લસ્ત ુફનાલલી 
ધોયણ ૩ – ભોજા અને યેતીનો ઉમોગ કયી ઢીંગરી ફનાલલી 
ધોયણ ૪ – પ્રાસ્ટીકના ગ્રાવ ળણગાય 
ધોયણ ૫ – લેસ્ટભાથંી ફેસ્ટ ફનાલવુ ં
ધોયણ ૬ - પ્રાસ્ટીકના ફોટરનુ ંડકેોયેળન 
ધોયણ ૭ – તાલડી ળણગાય 
ધોયણ ૮ – આઈસ્ક્રીભની સ્ટીકભાથંી ઘય ફનાલવુ ં

૦૩/૧૨/૨૦૧૮ વોભલાય “લલ્ડ શને્ડીકે ડ”ે ઉજલણી 
વામન્વ વેન્ટયની મરુાકાત 
સ્થાનનક પ્રલાવ ધોયણ ૧ અને ૨ 
એક ટદલવીમ પ્રલાવ ધોયણ ૩ થી ૮ 
પ્રલાવ નનફધંરેખન સ્ધાવ 
આનદંભેો 

૨૪/૧૨/૨૦૧૮ વોભલાય ટક્રવભવની ઉજલણી ધોયણ ૧ અને ૨ 
ટક્રવભવ ટ્રી ળણગાયલાની પ્રવનૃત ધોયણ ૩ થી ૬ 
ફેકની કાભગીયી અંગેનો વેનભનાય ધોયણ ૭ અને ૮  

  સ્ોર્્વવ ડ ેની ઉજલણી 
  ધોયણ ૧ – રોટભાથંી નવક્કા ળોધલા 
  ધોયણ ૨ – કરેકટ ગેભ 



  

 

  ધોયણ ૩ – યાત ટદલવની યભત 
  ધોયણ ૪ – વગંીત ખયુળી 
  ધોયણ ૫ – ફોર ઈન ધ ફાસ્કેટ 
  ધોયણ ૬ – કેયભ સ્ધાવ 
  ધોયણ ૭ – ેય ડાન્વ અને દોડ 
  ધોયણ ૮ – સ્રો વાઈકર અને ટક્રકેટ સ્ધાવ 

જાન્યઆુરી - ૨૦૧૯ 

૦૮/૦૧/૨૦૧૯ ભગંલાય “ખંી ફચાલો” નેચય કરફ િાયા વેનભનાય 

૧૧/૦૧/૨૦૧૯ શકુ્રલાય તગં ફનાલલાનો લકવળો ધોયણ ૫ થી ૮ 
૨૩/૦૧/૨૦૧૯ શકુ્રલાય લેળભૂા સ્ધાવ 
૨૬/૦૧/૨૦૧૯ વોભલાય પ્રજાવત્તાકટદનની ઉજલણી 

ફેબ્રઆુરી - ૨૦૧૯ 
  લાનિકોત્વલ અને ઈનાભ નલતયણ કામવક્રભ 
  લારી  નભટટિંગ 
૧૯/૦૨/૨૦૧૯ ભગંલાય  ભાતબૃાા ટદનની ઉજલણી 
૨૮/૦૨/૨૦૧૯ ગરુૂલાય યાષ્ટીમ નલજ્ઞાનટદન નનનભતે ફાકો િાયા પ્રમોગોન ુનનદળવન 

માર્વ - ૨૦૧૯ 
  દ્ધિતીમ વેનભસ્ટય રેર્ખત યીક્ષાની ઉત્તયલશી લારીશ્રીઓની ફતાલલી. 


