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૧. ૨૦/૦૬/૨૦૧૮ �ી િમતેષભાઈ અને 

�ી િનલેષભાઈ 

ગ�ણત, િવ�ાનના ંનવા ં

(N.C.E.R.T.)પાઠ� "ુતકનો વક%શોપ 

૨. ૨૧/૦૬/૨૦૧૮ �ી િપના'કનભાઈ મકવાણા  િવ( યોગ'દન –યોગ +ાણાયામ 

3. ૨૨/૦૬/૨૦૧૮ �ી સા-દભાઈ અને તેના સહાયકો  /જુરાતી 2યાકરણ +3િૃ5ઓ 

૪. ૨૩/૦૬/૨૦૧૮ 'ફ:મદશ%ન ‘હ;ચક;’ 

૫. ૨૪/૦૬/૨૦૧૮ �ી સા-દભાઈ અને તેના સહાયકો >ાફટનો વક%શોપ 

૬. ૨૭/૦૬/૨૦૧૮ �ી વાAદુBવભાઈ સોઢા નાટD  કલા 

૭. ૦૨/૦૭/૨૦૧ થી 

૧૪/૦૭/૨૦૧૮  

  િનવાસી ઇGટન%શીપ તબIો -૧  

૮. ૧૭/૦૭/૨૦૧૮ +વેશોKસવ F.Y.ના ંતાલીમાથLઓMુ ં"વાગત 

૯. ૧૯/૦૭/૨૦૧૮ �ી હસOખુભાઈ દBવOરુા'ર  સQારંભ - +ાસ�ંગક વRત2ય 

૧૦. ૨૧/૦૭/૨૦૧૮ તાલીમાથLઓ �ચSીસભા  

૧૧. ૨૬/૦૭/૨૦૧૮ �ી રામચTંભાઈ પચંોળ; સQારંભે – +ેરણા પાથેય 

૧૨. ૨૮/૦૭/૨૦૧૮ િવિશVટ સમેંલન અMસુધંાને ઈGટન%શીપ પી.પી.ટ;.Mુ ંિનદશ%ન 

૧૩. ૦૧/૦૮/૨૦૧૮ 

થી ૦૩/૦૮/૨૦૧૮ 

અ�ભOખુતા  િશ�બર : +થમ વષ% વાચન િશ�બર YZતીય વષ% 

૧૪. ૦૪/૦૮/૨૦૧૮ મા.અ[સ�ચવ�ી િવનોદ રાવ 

D.D.O. ભાવનગર 

D.E.O. ભાવનગર-બોટાદ-અમરBલી 

િમશન િવ\ા સમી]ા બેઠક 

૧૫. ૦૫/૦૮/૨૦૧૮ IFFCOના અિધકાર;ઓ 3]ૃારોપણ કાય%>મ 

૧૬. ૧૯/૦૮/૨૦૧૮ તાલીમાથLઓ ખ^નાની શોધ 

૧૭. ૨૧/૦૮/૨૦૧૮ થી 

૨૩/૦૮/૨૦૧૮ 

�ી કૌિશકભાઈ અને ભાવનાબેન  વૈ'દક ગ�ણતનો વક%શોપ 

૧૮. ૨૪/૦૮/૨૦૧૮ �ી નરBGTભાઈ ભારત જોડો 

૧૯. ૨૬/૦૮/૨૦૧૮ �ીમતી ભારતીબેન િશયાળ ર]ાબધંનની ઉજવણી 

૨૦. ૨૬/૦૮/૨૦૧૮ તાલીમાથLઓ સા"ંcૃિતક કાય%>મ 

૨૧. ૨૮/૦૮/૨૦૧૮ �ી હBમતંભાઈ શાહ �ી મMભુાઈ પચંોળ; 2યાdયાનમાળા 

૨૨. ૦૭/૦૯/૨૦૧૮ �ી મનોહરભાઈ િQવેદ; �ી Oળૂશકંર મો. ભf 2યાdયાનમાળા 

૨૩. ૦૮/૦૯/૨૦૧૮   સાઢં;ડા મેળા  વૂg  સફાઈ   

૨૪. ૦૯/૦૯/૨૦૧૮   સાઢં;ડા – ભાવનાથ મેળો 

૨૫. ૧૦થી૧૨/૦૯/૨૦૧૮   િમશન િવ\ાની કામગીર; 

૨૬. ૧૪થી૧૫/૦૯/૨૦૧૮ F.Y.ના ંતાલીમાથLઓ માઈ>ો ટ;ચhગ 

૨૭. ૧૪/૦૯/૨૦૧૮ 

થી૧૭/૦૯/૨૦૧૮  

  ઈGટરશીપ તબIો-૨ 

૨૮. ૨૬/૦૯/૨૦૧૮ �ી જય�ીબેન 

�ી એન.બી.ચૌહાણ 

બાળAરુ]ા 



૨૯. ૨૯/૦૯/૨૦૧૮   'ફ:મદશ%ન 
  ૦૨/૧૦/૨૦૧૮   [ામ-વન યાQાની  વૂ%તૈયાર; 

૩૦. ૦૩/૧૦/૨૦૧૯   [ામ-વન યાQા 

૩૧. ૦૯/૧૦/૨૦૧૮થી 

૦૨/૧૦/૨૦૧૮ 

S.Y. ના ંતાલીમાથLઓ ગાધંી ૧૫૦ િનિમ5 ે+વાસ 

૩૨. ૨૭/૧૦/૨૦૧૮ �ી સતારભાઈ મહBતર  િન3િૃ5 jભુેkછા કાય%>મ 

૩૩. ૨૮/૧૦/૨૦૧૮   વાલીિમલન 

૩૪. ૨૦/૧૧/૨૦૧૮   બીmુ ંસQ +ારંભ 

૩૫. ૨૪/૧૧/૨૦૧૮ થી 

૨૫/૧૧/૨૦૧૮  

�ી નવનીતભાઈ રાઠોડ તથા તેમની ટ;મ ICT સેિમનાર 

૩૬. ૦૧/૧૨/૨૦૧૮ 'ફ:મદશ%ન ‘તારB જમીન પે’ 

૩૭. ૦૫/૧૨/૨૦૧૮થી 

૧૧/૧૨/૨૦૧૮ 

  બાલવાડ; િશ�બર  વૂ%તૈયાર; 

૩૮. ૦૭/૧૨/૨૦૧૮ �ી રામચTંભાઈ પચંોળ; િવ(શાિંતની /nુુ'ક:લી 
  ૦૮/૧૨/૨૦૧૮ �ી કBતનભાઈ મોદ; ફોટો[ાફ; વક%શોપ 

૩૯. ૧૨/૧૨/૨૦૧૮ થી 

૧૭/૧૨/૨૦૧૯ 

  બાલવાડ; િશ�બર 

૪૦. ૧૨/0૧/૨૦૧૯   િશિશરોKસવ િનિમ5ે "વયપંાક   

૪૧. ૧૫/0૧/૨૦૧૯ થી 

૩૧/0૧/૨૦૧૯   

  િનવાસી ઈGટન%શીપ તoબકો        

Qીજો અને ચોથો 

૪૨. ૧૫/0૧/૨૦૧૯ થી 

૨૧/૦૧/૨૦૧૯ 

  ગાધંી O:ૂયોને માગg પદયાQામા ં

mૂથમા ં ભાગીદાર; 

૪૩. 0૨/0૨/૨૦૧૯  વૂ% િવ\ાથLઓની Oલુાકાત   

૪૪. 0૩/0૨/૨૦૧૯ 'ફ:મદશ%ન ‘ચલ મન -તવા જઈએ’ 

૪૫. ૨૮/૦૨/૨૦૧૯   િવ�ાન 'દવસની ઉજવણી 

૪૬. ૦૨/૦૩/૨૦૧૯ િવિશVટ સમેંલન અMસુધંાને ઈGટન%શીપ પી.પી.ટ;.Mુ ંિનદશ%ન 

૪૭. ૦૮/૦૩/૨૦૧૯ pતર રાVq;ય મ'હલા 'દનની ઉજવણી   

૪૮.  ૯/૦૩/૨૦૧૯ 

 

  

�ી હસOખુભાઈ દBવOરુા'ર 

આમ-સભા 

આકાશ દશ%ન 

 

૪૯. ૧૦/૦૩/૨૦૧૯   નવા મQંીમડંળની રચના 

૫૦. ૧૧/૦૩/૨૦૧૯   શપથ િવિધ 

૫૧. ૨૪/૦૩/૨૦૧૯ 'ફ:મદશ%ન ‘ઉર;: ધ સજLકલ "qાઈક’  

૫૨. ૨૮/૦૩/૨૦૧૯ રBડ >ોસ સોસાયટ; થેલેસેિમયા ^/િૃત કાય%>મ 

૫૩. ૩૦/૦૩/૨૦૧૯   ભાષા'દનની ઉજવણી 

૫૪. ૩૧/૦૩/૨૦૧૬ 'ફ:મદશ%ન ‘ઈsGtલશ િવsGtલશ’ 

૫૫. ૦૫/૦૪/૨૦૧૯ મા. �ી uજ:લા િશ]ણાિધકાર;�ી, ભાવનગર દ;]ાતં કાય%>મ 

 


