
DAY STD-9 STD-10
STD-11 

Commerce

STD-12 

Commerce

STD-11 

Science

STD-12 

Science

 Monday Maths Science & Tech. Computer ____ Computer Chemistry

Tuesday Gujarati English (FL) Economics Gujarati ____ ____

Wednesday Sanskrit Social Science Account Statistics Maths/ Biology Physics

Thursday Social Science Hindi/ Sanskrit Gujarati English (FL) ____ ____

 Friday English (FL) Gujarati Statistics Account Chemistry Maths/ Biology

Saturday Hindi P.E./ART/Computer ____ Computer English (FL) Computer

 Monday Science & Tech. Maths English (FL) Economics Physics English (FL)

Tuesday ____ ____ ____ O.C.M. ____ ____

Wednesday ____ ____ O.C.M. ____ ____ ____

 NOTE :-

2. Syllabus for Std.9 &11 Course will be upto January end and for Std.10 & 12 Full  Course.

3. For Std.10 question papers of 7 Main Subjects will be of 80 marks as per New Paper Pattern.

31.01.2020

1. Students must come to school as per regular time - 7-10 a.m.         

4. On Saturday exam will be held in the morning for all Students.                                                                                                                                                                          

5. Std -9 ,11 Science & 11 Commerce (2 hour paper) Time 8.00 to 10.00 a.m.     ( Computer 1 hour paper )                                                                                                 

6. Std -10 & 12 Science, 12 Commerce (3 hour paper) Time 8.00 to 11.00 a.m.     ( Computer 2 hour paper )                                                                                               

30.01.2020

01.02.2020

03.02.2020

04.02.2020

05.02.2020

SHREYAS VIDYALAYA (E.M.) / SILVER OAK  SCHOOL (E.M. & G.M.)

SECOND / PRELIMINARY EXAM : JANUARY,FEBRUARY- 2020

DATE 

27.01.2020

28.01.2020

29.01.2020

email. info@shreyas.edu.inwww.shreyas.edu.in   Insta : shreyasschool

         & Silver Oak School (E.M.)       

Mrs. Nita P. Jani

Academic head.

        Shreyas (Samarpan),Alankar     

http://www.shreyas.edu.in/


 વાર ધોરણ – 9 ધોરણ – 10    ધોરણ   11 કોમર્સ    ધોરણ    12 

કોમર્સ
ધોરણ – 11 

વવજ્ઞાન પ્રવાહ
ધોરણ – 12 

વવજ્ઞાન પ્રવાહ

ર્ોમવાર ગણિત ણિજ્ઞાન ટેકનોલોજી કમ્પ્યુટર ____ કમ્પ્યુટર રસાયિણિજ્ઞાન 

મંગળવાર ગજુરાતી અંગ્રજેી (S.L.) અર્થશાસ્ત્ર ગજુરાતી રસાયિણિજ્ઞાન 
____

બુધવાર સંસ્કૃત સામાણજક ણિજ્ઞાન નામંુ આંકડાશાસ્ત્ર ____ ભૌણતકણિજ્ઞાન

ગુરુવાર સામાણજક ણિજ્ઞાન સંસ્કૃત / ણિન્દી ગજુરાતી અંગ્રજેી ગણિત/ જીિણિજ્ઞાન ____

શુક્રવાર અંગ્રજેી (S.L.) ગજુરાતી આંકડાશાસ્ત્ર નામંુ ____ ગણિત/ જીિણિજ્ઞાન

શવનવાર  ણિન્દી કમ્પ્યુટર/સ્િા.અને 

શા.ણશ.

____ કમ્પ્યુટર ભૌણતકણિજ્ઞાન કમ્પ્યુટર

ર્ોમવાર ણિજ્ઞાન ટેકનોલોજી ગણિત અંગ્રજેી અર્થશાસ્ત્ર અંગ્રજેી અંગ્રજેી

મંગળવાર ____ ____ ____ િા.વ્યિસ્ર્ા ____ ____

બુધવાર ____ ____ િા.વ્યિસ્ર્ા ____ ____ ____

   રૂ્ચના : - 

2.ધોરિ 9 અને 11 માટેનો અભ્યાસક્રમ જાન્યુઆરીના અંત સુધી નો રિેશે.ધોરિ 10 અને 12 માં સંપૂિથ અભ્યાસક્રમ રિેશે.

૩.ધોરિ 10 ના મુખ્ય 7 ણિષયના પ્રશ્નપત્રો નિા પણરરૂપ મુજબના 80 ગુિ ના રિેશે.

email. info@shreyas.edu.in

1.ણિદ્યાર્ીઓ એ સિાર ે07-10 કલાકે શાળામાં આિી જિંુ.

4.ધોરિ - 9 અને 11 નો સમય સિાર ે08-00 ર્ી 10-00 નો રિેશે.(2 કલાક નો રિેશે)

5.ધોરિ. 10 અને 12 નો સમય સિાર ે08-00 ર્ી 11-00 નો રિેશે.(૩કલાક નો રિેશે)

6.સમગ્ર પરીક્ષા દરમ્પયાન ણિદ્યાર્ીઓ એ ગિિેશમાં આિિાનંુ રિેશે.

Mr.Hiren R. Jani

Exam Co-ordinator

www.shreyas.edu.in   Insta : shreyasschool

01.02.2020

03.02.2020

04.02.2020

05.02.2020

        Shreyas (Samarpan),Alankar     

         & Silver Oak School (E.M.)       

30.01.2020

31.01.2020

શે્રયર્ વવદ્યાલય (ગુ.મા.)  
વિતીય / વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા :  જાન્યુઆરી / ફેબ્રુઆરી 2020          (ર્વાર પાળી)

તારીખ

27.01.2020

28.01.2020

29.01.2020

http://www.shreyas.edu.in/


 વાર ધોરણ – 9 ધોરણ – 10

ર્ોમવાર ગણિત ણિજ્ઞાન ટેકનોલોજી
મંગળવાર ગજુરાતી અંગ્રજેી (S.L.)

બુધવાર સંસ્કૃત સામાણજક ણિજ્ઞાન
ગુરુવાર સામાણજક ણિજ્ઞાન સંસ્કૃત / ણિન્દી
શુક્રવાર અંગ્રજેી (S.L.) ગજુરાતી

શવનવાર ણિન્દી કમ્પ્યુટર/સ્િા.અને શા.ણશ.

ર્ોમવાર ણિજ્ઞાન ટેકનોલોજી ગણિત

સૂચના : - 

www.shreyas.edu.in         Insta : shreyasschool        email. info@shreyas.edu.in

4.ધોરિ - 9  નો સમય બપોર ે12-30 ર્ી 02-30 નો રિેશે.

5.ધોરિ. 10 નો સમય બપોર ે12-30 ર્ી 03-30 નો રિેશે.(૩કલાક નો રિેશે)

6.સમગ્ર પરીક્ષા દરમ્પયાન ણિદ્યાર્ીઓ એ ગિિેશમાં આિિાનંુ રિેશે.

  80 ગુિ ના રિેશે.

  (2 કલાક નો રિેશે)

  (૩કલાક નો રિેશે)

Exam Co-ordinator

    Shreyas (Samarpan),Alankar     

       & Silver Oak School (G.M.)       

29.01.2020

30.01.2020

31.01.2020

01.02.2020

03.02.2020

Mr.Hiren R. Jani

1.ણિદ્યાર્ીઓ એ બપોર ે12-૦૦કલાકે શાળામાં આિી જિંુ.

  ધોરિ 10  માં સંપૂિથ અભ્યાસક્રમ રિેશે.

૩.ધોરિ 10 ના મુખ્ય 7 ણિષયના પ્રશ્નપત્રો નિા પણરરૂપ મુજબના

શે્રયર્ વવદ્યાલય (ગ.ુમા.)  બપોર પાળી

વિતીય / વપ્રવલવમનરી પરીક્ષા :  જાન્યુઆરી / ફેબ્રુઆરી 2020     

તારીખ
27.01.2020

28.01.2020

2.ધોરિ 9  માટેનો અભ્યાસક્રમ જાન્યુઆરીના અંત સુધીનો રિેશે.

http://www.shreyas.edu.in/

