
 

 

 
 

 

UPSC Prelims Batch 

પ્રવેશ પરીક્ષા-2021 
         

          સરદારધામ અને કેળવણીધામ, અમદાવાદ ખાતે ય.ુપી.એસ.સી. સસસવલ સસવિસસસ Prelims Batch-2021ના સન:શલુ્ક  

પ્રસશક્ષણવર્ગ માટેની પ્રવેશ પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહશેે. આ માટે ઉમેદવારોએ www.sardardham.org અથવા 
www.kelavanidham.org વેબસાઇટ પર તારીખ 09-09-2020 થી 10-10-2020 સધુી પર અરજી કરવાની રહશેે.  
 

શૈક્ષણણક લાયકાત અને યોગ્યતા :  
કેટેર્રી વય મયાગદા પ્રયાસોની સખં્યા શૈક્ષણણક લાયકાત 

જનરલ 21-32 6 કેન્દ્ર સરકાર કે રાજય સરકાર દ્વારા કાયદાથી સ્થાસપત માન્દ્ય યસુનવસસિટી/ડીમ્સ 

યસુનવસસિટીમાથંી સ્નાતક કરેલુ ં હોવુ ં જોઈએ અથવા જે ઉમેદવારે છેલ્લા 
વર્ગ/સેમસ્ટરની પરીક્ષા આપેલ હોય તે ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. 

EWS 21-32 6 

 

નોંધ - 1 : નીચે મજુબના વર્ગમા ંસમાસવષ્ટ  ઉમેદવારોને પ્રવેશ પરીક્ષા વર્ર UPSC Prelims બેચમા ંપ્રવેશ 

આપવામા ંઆવશે.  

1) નામાકકિંત યસુનવસસિટીમા ંસ્નાતક સ્તરે ર્ોલ્ડ મેડલ મેળવેલ ઉમેદવારો  
2) IIT અને IIM મા ંઅભ્યાસ લઈ ચકેૂલ ઉમેદવારો 
3) જે સવદ્યાથીઓ ધોરણ 10, 12 તેમજ ગે્રજ્યએુશન, તમામમા ં80% કે તેથી વધ ુટકા મેળવેલ હોય તેવા 

ઉમેદવારો.(CGPA, SGPA – 8 કે તેથી વધ)ુ. 

4) SPIPAના અંસતમ પકરણામના પ્રથમ 400 ઉમેદવારો પૈકીના ંપાટીદાર ઉમેદવારો  
5) મા-ંબાપ સવનાના દીકરાઓ અને દીકરીઓ 

6) ત્યકતા-સવધવા બહનેોની દીકરીઓ 

7) જમીનસવહોણા ખેત મજૂરની દીકરીઓ 

8) કદવયારં્ દીકરીઓ 

9) સવધવા અથવા ત્યકતા સવદ્યાથીનીઓ 

(ઉપર આપેલ 9 મદુ્દાઓમા ંસમાસવષ્ટ ઉમેદવારને પ્રવેશ સમયે આસથિક બાબત તપાસી પ્રવેશ સસમસતના સનણગયને આધારે 

પ્રવેશ આપાવામા ંઆવશે) 

 

નોંધ – 2 : નીચે મજુબના વર્ગમા ંસમાસવષ્ટ  ઉમેદવારોને પ્રવેશ પરીક્ષા વર્ર UPSC Senior બેચમા ંપ્રવેશ આપવામા ં
આવશે. 

1) જે ઉમેદવારો અંસતમ 2 વર્ગમા ંUPSC Prelims પરીક્ષામા ંઉતીણગ થયા હોય. 

તારીખ: 09-09-2020  

http://www.sardardham.org/
http://www.kelavanidham.org/


2) જે ઉમેદવારોએ છેલ્લા 2 વર્ગમા ંGPSC વર્ગ 1/2 ની મખુ્ય પરીક્ષા પાસ કરેલ હોય અને રૂબરૂ મલુાકાત (Interview)  

માટે ઉતીણગ થયા હોય. 

3) જે પાટીદાર ઉમેદવારોએ 2 વર્ગમા ંકદલ્હીના તાલીમ વર્ોમાથંી તાલીમ મેળવેલ હોય અને UPSC પરીક્ષા આપેલી 
હોય. 

 

ય.ુપી.એસ.સી. સસસવલ સસવિસસસ પરીક્ષા-2021 પ્રસશક્ષણવર્ગમા ંપ્રવેશ માટેનુ ંઆયોજન 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

: અરજી કરવાની રીત : 

1. આ જાહરેાત સદંરે્ભમા ં માત્ર ઓનલાઈન અરજી જ સ્વીકારવામા ંઆવશે. 

2. ફોમગ ર્ભરતા સમયે પ્રથમ અને દ્વદ્વતીય સવકલ્પ તરીકે સરદારધામ અથવા કેળવણીધામની પસદંર્ી કરવાની રહશેે. 

એકવાર પસદં કરેલા સવકલ્પમા ંફેરફરા કરવાની મજૂંરી આપવામા ંઆવશે નહી. (કેળવણીધામમા ંGirls માટે હોસ્ટેલ 

સસુવધા ઉપલબ્ધ નથી) 
3. સરદારધામ અને કેળવણીધામ ખાતેના સસસવલ સસવિસ કેન્દ્રમા ં300 દીકરા-દીકરીઓને Merit Cum Preference ના 

આધારે છાત્રાલય (હોસ્ટેલ)મા ંપ્રવેશ આપવામા ંઆવશે. (અમદાવાદ શહરેમા ંરહતેી દીકરીઓને હોસ્ટેલ સસુવધાની 
જરૂર હશે તો મેરીટ આધારે સરદારધામ ખાતે હોસ્ટેલ સસુવધા મળવા પાત્ર રહશેે) 

 

 

: સામાન્દ્ય શરતો : 
 પાટીદાર સમાજના ઉમેદવારો જ આ તાલીમવર્ગ માટે અરજી કરવા પાત્ર રહશેે.  

 તાલીમવર્ગમા ં80% હાજરી ફરજીયાત રહશેે.  

 અરજદારના અસલ પ્રમાણપત્રો સસં્થા દ્વારા પ્રવેશ સમયે મરં્ાવવામા ંઆવે તો તે સમયે રજૂ કરેલ નહી હોય તો પ્રવેશ 

માન્દ્ય ર્ણવામા ંઆવશે નહી.   
 કોસવડ-19ની ર્ભારત સરકારની Advisory પ્રમાણે પ્રસશક્ષણ આપવામા ંઆવશે.  

ક્રમાકં સવર્તવાર આયોજન તારીખ 

1 પ્રવેશ પરીક્ષાની જાહરેાત અને અરજી  9-9-2020 થી 10-10-2020  
2 પ્રાથસમક પરીક્ષા(સ્ક્રીનીંર્ ટેસ્ટ) 20/21/22-10-2020 

3 પ્રાથસમક પરીક્ષાનુ ંપકરણામ   28-10-2020 

4 મખુ્ય પરીક્ષા 05-11-2020 

5 મખુ્ય પરીક્ષાનુ ં પકરણામ  19-11-2020 

6 વયક્તતત્વ કસોટી  24/25/26-11-2020  

7 વયક્તતત્વ કસોટીનુ ંપકરણામ  02-12-2020  

8 ડૉક્યમેુન્દ્ટ વેરીકફકેશન  04-12-2020 

9 તાલીમ વર્ગની શરૂઆત  05-12-2020  



 સરકારની મજૂંરી મળ્યા બાદ (કોસવડ-19ની Advisory પ્રમાણે) સરદારધામ અને કેળવણીધામ ખાતેના સસસવલ 
સસવિસ કેન્દ્રમા ં300 દીકરા-દીકરીઓને Merit Cum Preference ના આધારે છાત્રાલય (હોસ્ટેલ)મા ંપ્રવેશ આપવામા ં
આવશે.  
1. જેમના વાલીની આવક 2 લાખ કરતા ંવધારે હોય તેમને રહવેા અને જમવાની સસુવધા વાસર્િક રૂ. 20,000 ના દરથી 
2. જેમના વાલીની આવક 2 લાખ કરતા ંઓછી  હોય તેમને રહવેા અને જમવાની સસુવધા વાસર્િક રૂ. 10,000 ના દરથી 
3. તેજસ્વી અને જરૂરીયાતમદં સવદ્યાથીઓને રહવેા અને જમવાની સસુવધા વાસર્િક રૂ. 1 ના ટોકન દરથી 
4. તમામ દીકરીઓને રહવેા અને જમવાની સસુવધા વાસર્િક રૂ. 1 ના ટોકન દરથી          

 પ્રવેશ સસમસત દ્વારા લેવાયેલ સનણગયો તમામ ઉમેદવારોને બધંનકતાગ રહશેે.  
 આયોજનમા ંફેરફારા કરવાની સતા સરદારધામ એવમ કેળવણીધામની રહશેે. 

 

: પરીક્ષા માળખુ ં: 
તારીખ (અંદાજીત) સ્ટેજ  પેપર  સમય (કલાકમા)ં ગણુ  

20/21/22-10-2020 પ્રાથસમક પરીક્ષા 
(સ્ક્રીનીંર્ ટેસ્ટ) 

જનરલ સ્ટડીઝ (100 પ્રશ્નો) 2 કલાક  200  

05-11-2020 મખુ્ય પરીક્ષા વણગનાત્મક પેપર  3 કલાક  100  
24/25/26-11-2020 વયક્તતત્વ કસોટી - - 100  
 સરદારધામ અને કેળવણીધામ દ્વારા નક્કી કરેલ માળખા મજુબ પ્રાથસમક પરીક્ષાના ગણુને આધારે મેરીટમા ંઆવેલ 

ઉમેદવારોને મખુ્ય પરીક્ષા માટે બોલાવવામા ંઆવશે.  
 મખુ્ય પરીક્ષાના ગણુને આધારે મેરીટમા ંઆવેલ કુલ જગ્યાના 2 ર્ણા ઉમેદવારોને વયક્તતત્વ કસોટી માટે 

બોલાવવામા ંઆવશે.  
 મખુ્ય પરીક્ષા અને વયક્તતત્વ કસોટીના સયંતુત ગણુને આધારે Merit Cum Preference મજુબ કેન્દ્રની ફાળવણી 

કરવામા ંઆવશે.  
 

 

: પ્રાથસમક પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ અન ેજરૂરી સદંર્ભગ પસુ્તક યાદી અને પરીક્ષા પદ્ધસત : 

Topic Material/Books/References 

જુના પ્રશ્નપત્રો છેલ્લા 25 વર્ગના ય.ુપી.એસ.સી. સસસવલ સસવિસસસના પ્રશ્નપત્રો 
જનરલ નોલેજ (70 – પ્રશ્નો) 

ભરૂ્ોળ ધોરણ-10 થી 12ના NCERT પાઠ્યપસુ્તકો તેમજ ધોરણ-11 થી 12ના GCERT પાઠ્યપસુ્તકો 
પયાગવરણ NIOS 

અથગશાસ્ત્ર ધોરણ-10 થી 12ના NCERT પાઠ્યપસુ્તકો તેમજ ધોરણ-11 થી 12ના GCERT પાઠ્યપસુ્તકો & મણૃાલ 

પટેલના લેકચર 

બધંારણ ર્ભારતીય બધંારણ - એમ. લક્ષ્મીકાતં,  ડી.ડી. બાસ ુ, યવુા ઉપસનર્દ પ્રકાશન  + નવા બધંારણીય 

સધુારાઓ 



ઇસતહાસ પ્રાચીન ઇસતહાસ અને મધ્યકાલીન ર્ભારત : LucentGK,  આધસુનક ર્ભારત : Spectrum ધોરણ-07 થી 
12ના NCERT પાઠ્યપસુ્તકો તેમજ ધોરણ-11 થી 12ના GCERT પાઠ્યપસુ્તકો 

સાસં્ુસતક વારસો ર્ભારતનો સાસં્ુસતક વારસો : સનતીન સસિંઘાનીયા, ગજુરાતનો સાસં્ુસતક વારસો: ગજુરાત ગ્રથં સનમાગણ 

બોડગ, NIOS 

સવજ્ઞાન અને ટેક.  NIOS, ધોરણ-07 થી 10 ના NCERT પાઠ્યપસુ્તકો 
સાપં્રત પ્રવાહ The Hindu અથવા અન્દ્ય સ્થાસનક ર્ભાર્ાનુ ંકોઈપણ સમાચારપત્રક 

GS Manual Tata McGraw-Hill’s, Spectrum, Unique, Pearson, Arihant, Chronicle પ્રકાશન દ્વારા પ્રકાસશત 

GS/CSAT Manual પૈકી કોઇપણ એક મેન્દ્યયુલ જોઇ લેવ ુ.ં 
Aptitude (30 - પ્રશ્નો) 

Aptitude ર્ણણત   : આર.એસ.અગ્રવાલ અથવા ધોરણ-06 થી 10ના NCERT પાઠ્યપસુ્તકો 
રીઝનીંર્ : એમ.કે. પાન્દ્ડ ેઅથવા BSC પ્રકાશન પૈકી કોઇપણ એક જોઇ લેવ ુ.ં 
Comprehension: કોઈ પણ પે્રકટીસ અથવા જૂના પ્રશ્નપત્રોને આધારે. 

 

 

: ઓનલાઈન પરીક્ષા પદ્ધસત : 

 અંદાજીત 3000 થી 3500 અરજી પ્રાપ્ત થવાની શકયતા છે.  
 બેચને Randomly ૨૫૦-૨૫૦ની સખં્યાવાળા 12 થી 14 સેટમા સવર્ભાજીત કરવામા આવશે. જેન ુલીસ્ટ પરીક્ષાના ૩ કદવસ પવેુ 

www.sardardham.org  અને www.kelavanidham.org વેબસાઇટ પર મકુવામા આવશે.  જેમા ંઉમેદવારને આપેલ USER ID 

ઉમેદવારે યાદ રાખવો જરૂરી છે.  

 દરેક સેટના પરીક્ષાથીને પરીક્ષાખડંમા Password  આપવામા આવશે જેના દ્વારા તે  પરીક્ષા આપી શકશે.  

 જેમા કુલ ૧૦૦ પ્રશ્નો હશે, પ્રત્યેક પ્રશ્નના ૨ ગણુ રહશેે તથા પરીક્ષા સમય ૨ કલાકનો રહશેે.  

 પ્રાથસમક પરીક્ષામા ંહતેલુક્ષી (MCQ) પ્રશ્નો હશે. પ્રશ્નપત્રની ર્ભાર્ા કહન્દ્દી/અંગે્રજી રહશેે.  

 પ્રત્યેક સાચા જવાબ માટે ૨ ગણુ મળવા પાત્ર રહશેે. અને ખોટા જવાબ માટે -૦.૩૩% ગણુ મેળવેલ ગણુમાથંી બાદ થશે.  

 દરેક સેટનો પેપર અલર્ અલર્ હશે પરંત ુપેપરન ુલેવલ સરખ ુજ હશે. 

 સવદ્યાથીને પોતાની પરીક્ષા પણુગ થતાની સાથે પોતે પ્રાપ્ત કરેલ ગણુ પોતાની સ્ક્રીન પર જોઇ શતશે. 

 તમામ સેટ પણૂગ થયા બાદ પરીક્ષાથીએ  ટીક કરેલ પ્રશ્નનો જવાબ સાચો હતો કે ખોટો એ જાણવા પોતાની જવાબવહી ડાઉનલોડ 

કરી શકશે જેની લીંક વહીવટી સવર્ભાર્ દ્વારા આપવામા ંઆવશે. જેથી પરીક્ષાની પારદસશિતા રહશેે.  

 દરેક સેટમા હાજર રહલેા કુલ પરીક્ષાથીના ગણુને આધારે (કુલ જ્ગગ્યા*૪/કુલ સેટ) ઉમેદવારોને મખુ્ય પરીક્ષા માટે લાયક 

ર્ણવામા ંઆવશે.  

 તમામ સેટમા પરીક્ષા પણુગ થતા એક સાથે દરેક સેટનામાથંી પસદંર્ી પામેલ ૮૦૦ ઉમેદવારોનુ ંએક લીસ્ટ તૈયાર કરી 
www.sardardham.org  અથવા www.kelavanidham.org વેબસાઇટ પર મકુવામા આવશે. 

 

 

: મખુ્ય પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ અને પરીક્ષા પદ્ધસત : 

         મખુ્ય પરીક્ષામા ંજણાવેલ કુલ 05 પ્રશ્નોના વણગનાત્મક જવાબો લખવાનો રહશેે. (દરેક પ્રશ્નના અથવામા ંએક પ્રશ્ન હશે) 
આ પેપરમા ંઉમેદવારે પોતાના સવચારો સ્પષ્ટ અને ક્રમબધં રીતે જણાવવાના હોય છે. અહીં સ્પષ્ટ સવચારસરણી, મૌણલકતા 

http://www.sardardham.org/
http://www.kelavanidham.org/
http://www.sardardham.org/
http://www.kelavanidham.org/


અને સવર્યવસ્તનુા ઊંડાણપવૂગકના જ્ઞાનને મહત્વ આપવામા ંઆવશે. પ્રાથસમક પરીક્ષા પ્રશ્નપત્રની ર્ભાર્ા ગજુરાતી/અંગે્રજી 
રહશેે. જ્યારે જવાબ ગજુરાતી/કહન્દ્દી/અંગે્રજી ર્ભાર્ામા ંઆપી શકાશે.  
        મખુ્ય પરીક્ષામા ંપ્રશ્ન ઇસતહાસ, સાસં્ુસતક વારસો, બધંારણ, અથગશાસ્ત્ર, ભરૂ્ોળ, સવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, નીસતશાસ્ત્ર 
તેમજ સાપં્રત પ્રવાહ વરે્રે સવર્યોને અનરુૂપ હશે. દરેક પ્રશ્નના 20 ગણુ રહશેે જેના માટે ઉમેદવારે 200-250  શબ્દોમા ં
વણગનાત્મક જવાબો લખવાના રહશેે.  

 

: વયક્તતત્વ કસોટી : 
              ઉમેદવારનુ ંબોડગ દ્વારા ઇન્દ્ટરવય ૂલેવામા ંઆવશે, જેની પાસે તેમની કારકકદીનો રેકોડગ હશે. તેને સામાન્દ્ય કહતની બાબતો 
પર પ્રશ્નો પછૂવામા ંઆવશે. ઇન્દ્ટરવયનૂો ઉદે્દશ્ય સક્ષમ અને પક્ષપાતી સનરીક્ષકોના બોડગ દ્વારા જાહરે સેવાની કારકકદી માટેના 
ઉમેદવારની વયક્તતર્ત યોગ્યતાનુ ંમલૂ્યાકંન કરવાનો છે. પરીક્ષણનો હતે ુઉમેદવારની માનસસક કેણલબરનો ન્દ્યાય કરવાનો છે. 
વયાપક શબ્દોમા ંઆ ખરેખર તેના બૌદ્વદ્ધક ગણુોનુ ંજ નહીં પરંત ુસામાજજક લક્ષણો અને વતગમાન બાબતોમાનંી તેમની રુણચની 
આકારણી છે. ઇન્દ્ટરવય ૂકસોટી એ ઉમેદવારોના સવશેર્ અથવા સામાન્દ્ય જનરલની કોઈ પણ પરીક્ષા હોવાનુ ંનથી, જેનુ ંલેણખત 
પેપસગ દ્વારા પહલેાથી પરીક્ષણ કરવામા ંઆવયુ ંછે. અપેક્ષા રાખવામા ંઆવે છે કે ઉમેદવારોએ તેમના શૈક્ષણણક અધ્યયનના 
સવશેર્ સવર્યોમા ં જ નહીં, પરંત ુ તેમના પોતાના રાજ્ય અથવા દેશની અંદર અને તેની આસપાસની ઘટનાઓને તેમજ 
સવચારધારાના આધસુનક પ્રવાહોમા ંઅને નવી શોધમા ંતેમજ  આસપાસ બનતી ઘટનાઓમા ંબૌદ્વદ્ધક રસ લીધો છે કે નહી તેમજ 
સસુશણક્ષત યવુાનોની ઉત્સકુતા વધારવાનો છે. ઉમેદવાર ઇન્દ્ટરવય ુગજુરાતી/કહન્દ્દી/અંગે્રજી ર્ભાર્ામા ંઆપી શકશે.  

 

: પરીણામ : 

       પરીણામ ઉમેદવારે મેળવેલા મખુ્ય પરીક્ષા અને ઇન્દ્ટરવયનુા સયંકુત ગણુને આધારે Merit Cum Preference મજુબ 
તૈયાર કરવામા ંઆવશે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
સરદારધામ, વૈષ્ણૌદેવી સકગલ, એસ.પી.રીંર્ રોડ, અમદાવાદ-382421 

મોબાઈલ : 7575001428/8386/7184 

ઈમેઈલ : csc@sardardham.org 

વેબસાઇટ : www.sardardham.org  

 
કેળવણીધામ, ન્દ્ય ુઈન્ન્દ્ડયા કોલોની, ડી-માટગ  મોલની પાછળ સનકોલ, અમદાવાદ-382350 

મોબાઈલ : 7624091088/99 

ઈમેઈલ : coordinatorcivilservices@gmail.com 

વેબસાઇટ : www.kelavanidham.org  
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