
 
     LPSV-GM/2022-23-23 

        તાયીખ :૨૫/૭/૨૦૨૨ 

ક્રભ  તાયીખ/લાય પ્રવતૃ્તિ  ધોયણ ત્તલળે નોંધ 

૧ 

૫/૮/૨૦૨૨ પેન્વી ડે્રવ કોમ્ીટીળન 

થીભ:દેળ નેતા/ સ્લાતતં્ર્મ  વનેાની   

 

૪ થી ૭ ત્તલધાથીઓએ દેળ નતેા/ સ્લાતતં્ર્મ  વનેાની  
લળેભૂાભા ંઆલલાનુ ંયશળે ેઅન ેત ેાત્રન ેઅનરુૂ 
સ્ીચ આલાની યશળે.ે વભમ ભમાાદા:૨ ત્તભત્તનટ 

  

૨ 

૮/૮/૨૦૨૨ પેન્વી ડે્રવ કોમ્ીટીળન 

થીભ:દેલી-દેલતા 

 

૧ થી ૩ ત્તલધાથીઓએ કોઈ ણ દેલી-દેલતાની લળેભૂાભા ં
આલલાનુ ંયશળે ેઅન ેત ેાત્રન ેઅનરુૂ ાચં થી છ 
લાક્યભા ંસ્ીચ આલાની યશળે.ે 
વભમ ભમાાદા:૨ ત્તભત્તનટ 

૮/૮/૨૦૨૨ થી 
૧૩/૮/૨૦૨૨ 

વસં્કૃત લીક ૬ થી ૯  વસં્કૃત લીકની ઉજલણી દયમ્માન ત્તલત્તલધ પ્રવતૃ્તતઓનુ ં
આમોજન  

૩ 

૧૦/૮/૨૦૨૨ યક્ષાફધંન ઉજલણી 

 

૧ થી ૫  

 

ધો-૧ થી ૫ ભા ંત્તલધાથીનીઓએ ૨ યાખડી અન ેનાની 
ચોકરટે રાલલી અન ેત્તલધાથીઓએ કોઈ ણ નાની 
ગીફ્ટ રઈન ેઆલલાની યશળે.ે 
કરયફૂર કડા શયેીન ેઆલવુ.ં 

૪ 
૧૧/૮/૨૦૨૨ યજા  નવાયી થી ધો-૧૨  “યક્ષાફધંન” તશલેાય ત્તનત્તભત ેત્તલધાથીઓન ેળાાભા ં

યજા યશળે.ે 

૫ 

૧૨/૮/૨૦૨૨ શ્રોકગાન સ્ધાા (વસં્કૃત દદન ) 

 

ધો-૬ થી ૮ ગીતાના અધ્મામ-૧૫ ભાથંી કોઈ ણ ૭ શ્રોક 
ગાલાના યશળે.ે 
વભમ ભમાાદા : ૩ ત્તભત્તનટ 

૬ 
૧૫/૮/૨૦૨૨ સ્લાતતં્ર્મ દદન ઉજલણી -યજા 

 

નવાયી થી ધો-૧૨  

“સ્લાતતં્ર્મ દદન “ત્તનત્તભત ેત્તલળાથીઓન ેળાાભા ંયજા 
યશળે.ે 

૭ 
૧૭/૮/૨૦૨૨ 

લોરીવ ભદેકિંગ & ડેકોયેળન 

લારી સ્ધાા 

ધો-૧ થી ૫ કોઈ ણ લસ્તનુો ઉમોગ કયીન ેવર્જનાત્ભક  
લોરીવ ફનાલલાનુ ંયશળે.ેફહુ નાનુ ંલોરીવ 
ફનાલવુ ંનદશ..વભમ ભમાાદા:૧ કરાક 

૮ 
૧૮/૮/૨૦૨૨         જન્ભાષ્ટભી ઉજલણી 

 

નવાયી થી ધો-૧૨ 

જન્ભાષ્ટભી  તશલેાયની ઉજલણીનુ ંઆમોજન 

૯ 
૧૯/૮/૨૦૨૨ 

યજા 
નવાયી થી ધો-૧૨ “જન્ભાષ્ટભી” તશલેાય ત્તનત્તભત ેત્તલધાથીઓન ેળાાભા ં

યજા યશળે.ે 
૧૦ ૨૪/૮/૨૦૨૨ કત્તલ નભાદ જન્ભજમતંી ઉજલણી  ધો- ૬ થી ૯ કત્તલ નભાદ જન્ભ જમતંીની ઉજલણીનુ ંઆમોજન 

૧૧ 

૨૬/૮/૨૦૨૨ 

ન્યઝુ યીડીંગ કોમ્ીટીળન  

ધો-૯ & ૧૧ ત્તલધાથીઓએ ટી.લી. ભા ંઆલતા ન્યઝુ અનવુાય ન્યઝુ 
લાચંલાના યશળે.ેળાાભા ંઆખા ભદશનાભા ંથમરેી 
પ્રવતૃ્તતઓના ન્યઝુ ફનાલીને ણ લાચંી ળકાળ.ે 
વભમ ભમાાદા :૩ થી ૪ ત્તભત્તનટ  

૧૨ 
૨૭/૮/૨૦૨૨ 

P.T.M. 
ત્તપ્ર પ્રામ ,૧ થી 
૧૨ 

P.T.M.નુ ંઆમોજન ત્તલધાથીઓન ેળાાભા ંયજા યશળે.ે 

૧૩ 
૩૧/૮/૨૦૨૨ 

યજા 
નવાયી થી ધો-૧૨ “ગણળે ચતથુી અન ેજૈન વલંત્વયી” તશલેાય ત્તનત્તભત ે

ત્તલધાથીઓન ેળાાભા ંયજા યશળે.ે 
નોંધ : લારીત્તભત્રોન ેનમ્ર ત્તલનતંી કે ધોયણ પ્રભાણે દયેક ત્તલધાથીઓને /ઉજલણી સ્ધાાભા ંબાગ અલશ્મ રલેડાલળો. દદન-૨ ભા ંનાભ નોધાલલા. 

પ્રત્તતભા વોની 
આચામાાશ્રી, 
LPSV 

ઓગસ્ટ ભાવ આમોજન–૨૦૨૨-૨૦૨૩ 


