
 

 

 

       LPSV-GM/2022-23 -30 
                 DATE: 25/08/2022 
                                                                                           

વકલી ટેસ્ટ ષપ્ટેમ્ફર માષ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

તારીખ/ાર ધોરણ-૧ ધોરણ-૨ ધોરણ-૩ ધોરણ-૪ ધોરણ-૫ 

1/9/2022 

ગરુુાર 
અંગ્રેજી ર્ાારણ ર્ાારણ ગણણત હસન્દી 

8/9/2022 

ગરુુાર 
ર્ાારણ અંગ્રેજી અંગ્રેજી ર્ાારણ ગણણત 

15/9/2022 

ગરુુાર 
જી.કે. કમ્પ્યટુર જી.કે. કમ્પ્યટુર ર્ાારણ 

22/9/2022 

ગરુુાર 
કમ્પ્યટુર જી.કે. કમ્પ્યટુર ર્ાારણ જી.કે. 

29/9/2022 

ગરુુાર 
ર્ાારણ ર્ાારણ ર્ાારણ જી.કે. કમ્પ્યટુર 

            

           નોંધ  :    

 દરેક વશર્ની  રીક્ષા ૨૦ ગણુ ની રસવેે. 
 અભ્ર્ાષક્રમની માહસતી વશર્ વવક્ષક આે તે મજુફ રસવેે.  

 અભ્ર્ાષક્રમ મજુફ દરેક ટોીકની તૈર્ારી કરાની રસવેે. 
 ષમર્ ત્રકમાાં ગોઠેલ ીરીર્ડ મજુફ રીક્ષા લેાવે. 
 વાળા દ્વારા જે ણ રીક્ષા લેામાાં આે છે તેના માકાની ગણતરી ાવશિક રીક્ષાનાાં રીઝલ્ટમાાં કરામાાં 

આવે.માટે દરેક વધાથીઓએ રીક્ષા પરજજર્ાત ધોરણે આાની રસવેે. 
               

પ્રવતમા ષોની                                                                                                           
આચાર્ાાશ્રી 
LPSV     
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DATE: 25/08/2022                                                                                                        

વળકી ટેસ્ટ શપ્ટેમ્ફર માશ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

તારીખ/ળાર ધોરણ-૬ ધોરણ-૭ ધોરણ-૮ 

1/9/2022 

ગરુુળાર 
ગજુરાતી હષન્દી ગણણત 

8/9/2022 

ગરુુળાર 
વળજ્ઞાન અંગ્રેજી શસં્કૃત 

15/9/2022 

ગરુુળાર 
અંગ્રેજી ગજુરાતી વળજ્ઞાન 

22/9/2022 

ગરુુળાર 
શા.વળ શસં્કૃત અંગ્રેજી 

29/9/2022 

ગરુુળાર 
હષન્દી ગણણત શા.વળ 

       

          નોંધ  :    

 દરેક વળવયની રીક્ષા ૨૦ ગણુ ની રષેે. 
 અભ્યાશક્રમની માહષતી વળવય વક્ષક  આે તે મજુફ રષેે.  

 અભ્યાશક્રમ મજુફ દરેક ટોીકની તૈયારી કરળાની રષેે. 
 શમય ત્રકમા ંગોઠળે ીરીયડ મજુફ રીક્ષા ેળાે. 
 ાલા દ્વારા જે ણ રીક્ષા ેળામા ંઆળે છે તેના માકકની ગણતરી ળાવવિક રીક્ષાના ંરીઝલ્ટમા ંકરળામા ં

આળે.માટે દરેક વળધાથીઓએ રીક્ષા પરજજયાત ધોરણે આળાની રષેે. 
              

પ્રવતમા શોની                                                                                                           
આચાયાકશ્રી 
 LPSV     
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DATE: 25/08/2022                                                                                                        

વળકી ટેસ્ટ શપ્ટેમ્ફર માશ ૨૦૨૨-૨૦૨૩ 

તારીખ/ળાર ધોરણ-૯ ધોરણ-૧૦ ધોરણ-૧૧  ધોરણ-૧૨ 

1/9/2022 

ગરુુળાર 
અંગે્રજી વળજ્ઞાન અથથાસ્ત્ર આંકડાાસ્ત્ર 

8/9/2022 

ગરુુળાર 
શા.વળ અંગે્રજી નામાના મલૂતત્ળો   ળાણણજ્ય વ્યળસ્થા 

15/9/2022 

ગરુુળાર 
શસં્કૃત શા.વળ આંકડાાસ્ત્ર ગજુરાતી 

 
22/9/2022 

ગરુુળાર 
ગણણત શસં્કૃત ળાણણજ્ય વ્યળસ્થા  અંગે્રજી 

29/9/2022 

ગરુુળાર 
કમ્પ્યટુર ગણણત કમ્પ્યટુર કમ્પ્યટુર 

            

           નોંધ  :    

 દરેક વળવયની રીક્ષા ૨૦ ગણુ ની રષેે. 
 અભ્યાશક્રમની માહષતી વળવય વક્ષક  આે તે મજુફ રષેે.  

 અભ્યાશક્રમ મજુફ દરેક ટોીકની તૈયારી કરળાની રષેે. 
 શમય ત્રકમા ંગોઠળે ીરીયડ મજુફ રીક્ષા ેળાે. 
 ાલા દ્વારા જે ણ રીક્ષા ેળામા ંઆળે છે તેના માકથની ગણતરી ળાવવિક રીક્ષાના ંરીઝલ્ટમા ંકરળામા ં

આળે.માટે દરેક વળધાથીઓએ રીક્ષા પરજજયાત ધોરણે આળી . 
              
  

પ્રવતમા શોની                                                                                                           
આચાયાથશ્રી 
 LPSV     

 


