
rMkrð÷ MkŠðMk fuLÿ

•

•

™kutÄ - 1 : ™e[u {wsƒ™k ð„o{kt ‚{krðü W{uËðkhku™u «ðuþ …heûkk ð„h UPSC Prelims ƒu[{kt «ðuþ yk…ðk{kt ykðþu.

™kutÄ – 2 : ™e[u {wsƒ™k ð„o{kt ‚{krðü W{uËðkhku™u «ðuþ …heûkk ð„h UPSC Senior ƒu[{kt «ðuþ yk…ðk{kt ykðþu.

™kutÄ – 3 : ‚hfkh™e {tsqhe {éÞk ƒkË (fkurðz-19™e Advisory «{kýu) ‚hËkhÄk{ yLku fu¤ðýeÄk{ ¾kíkuLkk rMkrð÷ MkŠðMk fuLÿ{kt 
 Merit Cum Preference™k ykÄkhu Akºkk÷Þ(nkuMxu÷){kt «ðuþ yk…ðk{kt ykðþu. (y{ËkðkË þnuh{kt hnuíke 

ËefheykuLku nkuMxu÷ MkwrðÄkLke sYh nþu íkku {uhexLkk ykÄkhu nkuMxu÷ MkwrðÄk {¤ðkÃkkºk hnuþu.)

«rþûký {u¤ððk {kt„Œk RåAwf W{uËðkhkuyu  ‚wÄe{kt  yÚkðk 

 …h yhS fhðk™e hnuþu. rð„Œðkh {krnŒe ðuƒ‚kRx …h {wfu÷ Au. 

(1) {k-ƒk… rð™k™k Ëefhkykì y™u Ëefheykì (2) íÞfŒk-rðÄðk ƒnu™ku™e Ëefheyku (3) s{e™rðnkuýk ¾uŒ 

{sqh™e Ëefheyku (4) rËÔÞkt„ Ëefheyku (5) rðÄðk yÚkðk íÞfŒk rðãkÚkeo™eyku™u (6) ™k{k®fŒ Þwr™ðŠ‚xe{kt M™kŒf MŒhu 

„kuÕz {uz÷ {u¤ðu÷ rðãkÚkeoyku (7) IIT y™u IIM {kt yÇÞk‚ ÷E [qfu÷ rðãkÚkeoyku (8) su rðãkÚkeoyku Äkuhý 10, 12 Œu{s 

„úußÞwyuþ™, Œ{k{{kt 80% fu ŒuÚke ðÄw xfk {u¤ðu÷ nkuÞ Œuðk rðãkÚkeoyku (CGPA, SGPA – 8 fu ŒuÚke ðÄw).  (9) SPIPA™k ytrŒ{ 

…rhýk{™k «Úk{ 400 W{uËðkhku …ife™kt …kxeËkh W{uËðkhku.

WÃkhkuõík 9 {wÆkyku{kt Mk{krðü W{uËðkhkuLku «ðuþ Mk{Þu  íkÃkkMke Lkk rLkýoÞLku ykÄkhu «ðuþ ykÃkðk{kt 
ykðþu.

(1) su W{uËðkhku ytrŒ{ 2 ð»ko{kt UPSC Prelims …heûkk{kt WŒeýo ÚkÞk nkuÞ. (2) su W{uËðkhkuyu AuÕ÷k 2 ð»ko{kt GPSC ð„o 1/2 ™e 

{wÏÞ …heûkk …k‚ fhu÷ nkuÞ y™u YƒY {w÷kfkŒ (Interview) {kxu WŒeýo ÚkÞk nkuÞ. (3) su …kxeËkh W{uËðkhkuyu 2 ð»ko{kt rËÕne™k 

Œk÷e{ ð„kuo{ktÚke Œk÷e{ {u¤ðu÷ nkuÞ y™u UPSC …heûkk yk…u÷e nkuÞ.

hnuðk yLku s{ðkLke MkwrðÄk ðkŠ»kf 

hnuðk yLku s{ðkLke MkwrðÄk ðkŠ»kf 

Œkhe¾ 09-09-2020 Úke 25-10-2020 www.sardardham.org

www.kelavanidham.org

«rþûký r™:þwÕf yk…ðk{kt ykðþu.  
 

ykŠÚkf çkkçkík «ðuþ Mkr{rík

300 
Ëefhk-ËefheykuLku

1.

2.

3.

4.

sYheÞkŒ{tË 

su{™k ðk÷e™e ykðf 2 ÷k¾ fhŒkt ðÄkhu nkuÞ Œu{™u hnuðk yLku s{ðkLke MkwrðÄk ðkŠ»kf Y. 20,000 ™k ËhÚke

su{™k ðk÷e™e ykðf 2 ÷k¾ fhŒkt ykuAe  nkuÞ Œu{™u Y. 10,000 ™k ËhÚke

ŒusMðe y™u sYheÞkŒ{tË rðãkÚkeoyku™u Y. 1 ™k xkuf™ ËhÚke

Œ{k{ Ëefheyku™u hnuðk yLku s{ðkLke MkwrðÄk ðkŠ»kf Y. 1 ™k xkuf™ ËhÚke

«rþûký ð„o 2020-21 (Revised Plan)

‚hËkhÄk{, ði»ýkuËuðe ‚fo÷, yu‚.…e.het„ 
hkuz, y{ËkðkË-382421

Mo –     7575001428 / 8386 / 7184

Email - csc@sardardham.org

fu¤ðýeÄk{, LÞw EÂLzÞk fku÷ku™e, ze-{kxo {ku÷™e 
…kA¤, r™fku÷, y{ËkðkË-382350.

Mo – 7624091088/99

Email - coordinatorcivilservices@gmail.com

Mk{Mík ÃkkxeËkh Mk{ks rðãkÚkoeo òuøk
UPSC Prelims Batch

«ðuþ Mkr{rík îkhk ÷uðkÞu÷ rLkýoÞku ík{k{ W{uËðkhkuLku çktÄLkfíkko hnuþu.



 

 
 

UPSC Prelims Batch-2021 

પ્રવશે પરીક્ષા (Revised Plan) પનુઃઆયોજન 
               

          સરદારધામ અને કેળવણીધામ, અમદાવાદ ખાતે યુ.પી.એસ.સી. સસસવલ સર્વિસસસ Prelims Batch-2021ના સન:શૂલ્ક  પ્રસશક્ષણવર્િ 

માટેની પ્રવેશ પરીક્ષા માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. આ માટે ઉમેદવારોએ www.sardardham.org અથવા www.kelavanidham.org 

વેબસાઇટ પર તારીખ 09-09-2020 થી 25-10-2020 સુધી પર અરજી કરવાની રહેશે.  
 

શકૈ્ષસણક લાયકાત અન ેયોગ્યતા :  

કટેરે્રી વય મયાિદા પ્રયાસોની સખં્યા શકૈ્ષસણક લાયકાત 

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

સ્નાતક કરલેું હોવું જોઈએ અથવા જે ઉમેદવારે છેલ્લા વર્િ/સમેસ્ટરની પરીક્ષા આપેલ હોય ત ે

ઉમેદવારો અરજી કરી શકશે. EWS 21-32 6 

 

નોંધ - 1 : નીચ ેમજુબના વર્િમા ંસમાસવષ્ટ  ઉમદેવારોન ેપ્રવશે પરીક્ષા વર્ર UPSC Prelims બચેમા ંપ્રવશે આપવામા ંઆવશ.ે  

1) નામાકકંત યુસનવર્સિટીમાં સ્નાતક સ્તરે ર્ોલ્ડ મેડલ મેળવેલ ઉમેદવારો  

2) IIT અને IIM માં અભ્યાસ લઈ ચૂકેલ ઉમેદવારો 

3) ધોરણ 10, 12 તેમજ ગે્રજ્યુએશન, તમામમાં 80% કે તેથી વધુ ટકા મેળવેલ હોય તેવા ઉમેદવારો.(CGPA, SGPA – 8 ક ેતેથી વધુ). 

4) SPIPAના અંસતમ પરરણામના પ્રથમ 400 ઉમેદવારો પૈકીના ંપાટીદાર ઉમેદવારો  

5) માં-બાપ સવનાના દીકરાઑ અને દીકરીઑ 

6) ત્યકતા-સવધવા બહેનોની દીકરીઑ 

7) જમીનસવહોણા ખેત મજૂરની દીકરીઑ 

8) રદવયાંર્ દીકરીઑ 

9) સવધવા અથવા ત્યકતા સવદ્યાથીની 
 

 (ઉપર આપલે 9 મદુ્દાઓમા ંસમાસવષ્ટ ઉમદેવારન ેપ્રવેશે સમયે આથીક બાબત તપાસી પ્રવશે આપવામા ંઆવશ.ે) 

 

નોંધ – 2 : નીચ ેમજુબના વર્િમા ંસમાસવષ્ટ  ઉમદેવારોન ેપ્રવશે પરીક્ષા વર્ર UPSC Senior બચેમા ંપ્રવશે આપવામા ંઆવશ.ે 

1) જે ઉમેદવારો અંસતમ 2 વર્િમાં UPSC Prelims પરીક્ષામાં ઉતીણિ થયા હોય. 

2) જે ઉમેદવારોએ છેલ્લા 2 વર્િમાં GPSC વર્િ 1/2 ની મુખ્ય પરીક્ષા પાસ કરેલ હોય અને રૂબરૂ મુલાકાત (Interview)  માટે ઉતીણિ થયા 

હોય. 

3) જે પાટીદાર ઉમેદવારોએ 2 વર્િમાં રદલ્હીના તાલીમ વર્ોમાંથી તાલીમ મેળવેલ હોય અને UPSC પરીક્ષા આપેલી હોય. 

 

 

 

 

તારીખ: 06-10-2020  

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


ય.ુપી.એસ.સી. સસસવલ સર્વિસસસ પરીક્ષા-2021 પ્રસશક્ષણવર્િમા ંપ્રવશે માટનેુ ં 

(Revised Plan) પનુઃઆયોજન 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: અરજી કરવાની રીત : 

1. આ જાહેરાત સંદર્ભેમાં  માત્ર ઓનલાઈન અરજી જ સ્વીકારવામાં આવશે. 

2. ફોમિ ર્ભરતા સમયે પ્રથમ અને સદ્વતીય સવકલ્પ તરીકે સરદારધામ અથવા કેળવણીધામની પસંદર્ી કરવાની રહેશે. એકવાર પસંદ કરેલા સવકલ્પમાં 

ફેરફરા કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહી. (કેળવણીધામમાં Girls માટે હોસ્ટેલ સુસવધા ઉપલબ્ધ નથી) 

3. સરદારધામ અને કેળવણીધામ ખાતેના સસસવલ સર્વિસ કેન્દ્રમાં 300 દીકરા-દીકરીઓને Merit Cum Preferenceના આધારે છાત્રાલય 

(હોસ્ટેલ)માં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. (અમદાવાદ શહેરમાં રહેતી દીકરીઓને હોસ્ટેલ સુસવધાની જરૂર હશે તો મેરીટ આધારે સરદારધામ ખાતે 

હોસ્ટેલ સુસવધા મળવા પાત્ર રહેશે) 

 

 

: સામાન્દ્ય શરતો : 
 પાટીદાર સમાજના ઉમેદવારો જ આ તાલીમવર્િ માટે અરજી કરવા પાત્ર રહેશે.  

 તાલીમવર્િમાં 80% હાજરી ફરજીયાત રહેશે.  

 અરજદારના અસલ પ્રમાણપત્રો સંસ્થા દ્વારા પ્રવેશ સમય ેમંર્ાવવામાં આવે તો તે સમયે રજૂ કરેલ નહી હોય તો પ્રવેશ માન્દ્ય ર્ણવામાં આવશે 

નહી.   

 કોસવડ-19ની ર્ભારત સરકારની Advisory પ્રમાણે પ્રસશક્ષણ આપવામાં આવશે.  

 સરકારની મંજૂરી મળ્યા બાદ (કોસવડ-19ની Advisory પ્રમાણે) સરદારધામ અને કેળવણીધામ ખાતેના સસસવલ સર્વિસ  કેન્દ્રમાં 300 દીકરા-

દીકરીઓને Merit Cum Preferenceના આધારે છાત્રાલય(હોસ્ટેલ) માં પ્રવેશ આપવામાં આવશે.  

1. જેમના વાલીની આવક 2 લાખ કરતા ંવધાર ેહોય તેમને રહેવા અને જમવાની સુસવધા વાર્ર્િક રૂ. 20000 ના દરથી 

2. જેમના વાલીની આવક 2 લાખ કરતા ંઓછી  હોય તેમને રહેવા અને જમવાની સુસવધા વાર્ર્િક રૂ. 10000 ના દરથી 

3. તજેસ્વી અન ેજરૂરીયાતમદં સવદ્યાથીઓને રહેવા અને જમવાની સુસવધા વાર્ર્િક રૂ. 1 ના ટોકન દરથી 

4. તમામ દીકરીઓને રહેવા અને જમવાની સુસવધા વાર્ર્િક રૂ. 1 ના ટોકન દરથી      

 પ્રવેશ સસમસત દ્વારા લેવાયેલ સનણિયો તમામ ઉમેદવારોને બંધનકતાિ રહેશે. 

 આયોજનમાં ફેરફરા કરવાની સતા સરદારધામ એવમ કેળવણીધામની રહેશે. 

    

 

ક્રમાકં સવર્તવાર આયોજન તારીખ 

1 પ્રવેશ પરીક્ષાની જાહેરાત અને અરજી  
9-9-2020 થી 25-10-

2020  

2 પ્રાથસમક પરીક્ષા(સ્ક્રીનીંર્ ટેસ્ટ) 05/06/07-11-2020 

3 પ્રાથસમક પરીક્ષાનું પરરણામ   19-11-2020 

4 મુખ્ય પરીક્ષા 27-11-2020 

5 મુખ્ય પરીક્ષાનું  પરરણામ  11-12-2020 

6 વયસતતત્વ કસોટી  17/18/19-12-2020  

7 વયસતતત્વ કસોટીનું પરરણામ  24-12-2020  

8 ડૉતયુમેન્દ્ટ વેરીરફકેશન  11-01-2021 

9 તાલીમ વર્િની શરૂઆત  12-01-2021 



 

: પરીક્ષા માળખુ ં: 

તારીખ (અદંાજીત) સ્ટજે  પેપર  સમય (કલાકમા)ં ર્ણુ  

05/06/07-11-2020 
પ્રાથસમક પરીક્ષા 

(સ્ક્રીનીંર્ ટેસ્ટ) 
જનરલ સ્ટડીઝ (100 પ્રશ્નો) 2 કલાક  200  

27-11-2020 મુખ્ય પરીક્ષા વણિનાત્મક પપેર  3 કલાક  100  

17/18/19-12-2020 વયસતતત્વ કસોટી - - 100  

 સરદારધામ અને કેળવણીધામ દ્વારા નતકી કરલે માળખા મુજબ પ્રાથસમક પરીક્ષાના રુ્ણને આધારે મેરીટમાં આવેલ ઉમેદવારોને મુખ્ય પરીક્ષા 

માટે બોલાવવામાં આવશે.  

 મુખ્ય પરીક્ષાના રુ્ણને આધારે મેરીટમાં આવેલ કુલ જગ્યાના 2 ર્ણા ઉમેદવારોને વયસતતત્વ કસોટી માટે બોલાવવામાં આવશે.  

 મુખ્ય પરીક્ષા અને વયસતતત્વ કસોટીના સંયુતત રુ્ણને આધારે Merit Cum Preference મુજબ કેન્દ્રની ફાળવણી કરવામાં આવશે.  

 

પ્રાથસમક પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ અન ેજરૂરી સદંર્ભિ પસુ્તક યાદી અન ેપરીક્ષા પદ્ધસત 

Topic Material/Books/References 

જુના પ્રશ્નપત્રો છેલ્લા 24 વર્િના યુ.પી.એસ.સી. સસસવલ સર્વિસસસના પ્રશ્નપત્રો 

જનરલ નોલજે (70 – પ્રશ્નો) 

ર્ભરૂ્ોળ ધોરણ-10 થી 12ના NCERT પાઠ્યપુસ્તકો તેમજ ધોરણ-11 થી 12ના GCERT પાઠ્યપુસ્તકો 

પયાિવરણ NIOS 

અથિશાસ્ત્ર 
ધોરણ-10 થી 12ના NCERT પાઠ્યપુસ્તકો તેમજ ધોરણ-11 થી 12ના GCERT પાઠ્યપુસ્તકો & મૃણાલ પટેલના 

લેકચર 

બધંારણ ર્ભારતીય બંધારણ - એમ. લક્ષ્મીકાંત,  ડી.ડી. બાસુ , યુવા ઉપસનર્દ પ્રકાશન  + નવા બંધારણીય સુધારાઓ 

ઇસતહાસ 
પ્રાચીન ઇસતહાસ અને મધ્યકાલીન ર્ભારત : LucentGK,  આધુસનક ર્ભારત : Spectrum ધોરણ-07 થી 12ના 

NCERT પાઠ્યપુસ્તકો તેમજ ધોરણ-11 થી 12ના GCERT પાઠ્યપુસ્તકો 

સાસં્ક્રસુતક વારસો ર્ભારતનો સાંસ્ક્રુસતક વારસો : સનતીન સસંઘાનીયા, રુ્જરાતનો સાંસ્ક્રુસતક વારસો: રુ્જરાત ગં્રથ સનમાિણ બોડિ, NIOS 

સવજ્ઞાન અન ેટકે.  NIOS, ધોરણ-07 થી 10 ના NCERT પાઠ્યપુસ્તકો 

સાપં્રત પ્રવાહ The Hindu અથવા અન્દ્ય સ્થાસનક ર્ભાર્ાનું કોઈપણ સમાચારપત્રક 

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

GS/CSAT Manual પૈકી કોઇપણ એક મેન્દ્યુયલ જોઇ લેવું. 

Aptitude (30 – પ્રશ્નો) 

Aptitude 

ર્સણત   : આર.એસ.અગ્રવાલ અથવા ધોરણ-06 થી 10ના NCERT પાઠ્યપુસ્તકો 

રીઝનીંર્ : એમ.કે. પાન્દ્ડે અથવા BSC પબ્લીકેશન પૈકી કોઇપણ એક જોઇ લેવું. 

Comprehension: કોઈ પણ પે્રકટીસ અથવા જૂના પ્રશ્નપત્રોને આધારે. 

 

ઓનલાઈન પરીક્ષા પદ્ધસત 

- અંદાજીત 3000 થી 3500 અરજી પ્રાપ્ત થવાની શકયતા છે.  

- બેચન ેRandomly ૨૫૦-૨૫૦ની સંખ્યાવાળા 12 થી 14 સેટમા સવર્ભાજીત કરવામા આવશે. જેનુ લીસ્ટ પરીક્ષાના ૩ રદવસ પુવે 

www.sardardham.org  અને www.kelavanidham.org વેબસાઇટ પર મુકવામા આવશે.  જેમાં ઉમદેવારને આપેલ USER ID 

ઉમેદવારે યાદ રાખવો જરૂરી છે.  

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

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


- જેમા કુલ ૧૦૦ પ્રશ્નો હશે, પ્રત્યેક પ્રશ્નનો ૨ રુ્ણ રહેશે તથા પરીક્ષા સમય ૨ કલાકનો રહેશે.  

- પ્રાથસમક પરીક્ષા હેતુલક્ષી (MCQ) પ્રશ્નો હશે પ્રશ્નપત્રની ર્ભાર્ા સહન્દ્દી/અંગે્રજી રહેશે.  

- પ્રત્યેક સાચા જવાબ માટે ૨ રુ્ણ મળવા પાત્ર રહશે. અને ખોટા જવાબ માટે -૦.૩૩% રુ્ણ મેળવેલ રુ્ણમાથી બાદ થશે.  

- દરેક સેટનો પેપર અલર્ અલર્ હશે પરંતુ પેપરનુ લેવલ સરખુ જ હશ.ે 

- સવદ્યાથીને પોતાની પરીક્ષા પુણિ થતાની સાથે પોતે પ્રાપ્ત કરેલ રુ્ણ પોતાની સ્ક્રીન પર જોઇ શતશે. 

- તમામ સેટ પૂણિ થયા બાદ પરીક્ષાથીએ  ટીક કરેલ પ્રશ્નનો જવાબ સાચો હતો કે ખોટો એ જાણવા પોતાની જવાબવહી ડાઉનલોડ કરી શકશે જેની 

લીંક વહીવટી સવર્ભાર્ દ્વારા આપવામાં આવશે. જેથી પરીક્ષાની પારદશીતા રહેશે.  

- દરેક સેટમા હાજર રહેલા કલુ પરીક્ષાથીના રુ્ણને આધારે (કુલ જ્ગ્યા*૪/કુલ સેટ) ઉમેદવારોને મુખ્ય પરીક્ષા માટે લાયક ર્ણવામાં આવશે.  

- તમામ સેટમા પરીક્ષા પુણિ થતા એક સાથે દરેક સેટનામાથી પસંદર્ી પામેલ ૮૦૦ ઉમેદવારોનું એક લીસ્ટ તૈયાર કરી www.sardardham.org  

અથવા www.kelavanidham.org વેબસાઇટ પર મુકવામા આવશે. 

 

મખુ્ય પરીક્ષા અભ્યાસક્રમ અન ેપરીક્ષા પદ્ધસત 

         મુખ્ય પરીક્ષામાં જણાવેલ કુલ 05 પ્રશ્નોના વણિનાત્મક જવાબો લખવાનો રહેશે. (દરેક પ્રશ્નના અથવામા ંએક પ્રશ્ન હશે) આ પેપરમાં ઉમેદવાર ે

પોતાના સવચારો સ્પષ્ટ અને ક્રમબંધ રીતે જણાવવાના હોય છે. અહીં સ્પષ્ટ સવચારસરણી, મૌસલકતા અને સવર્યવસ્તુના ઊંડાણપૂવિકના જ્ઞાનને મહત્ત્વ 

આપવામાં આવશે. મુખ્ય પરીક્ષા પ્રશ્નપત્રની ર્ભાર્ા રુ્જરાતી/અંગે્રજી રહેશે. જયારે જવાબ રુ્જરાતી/સહન્દ્દી/અંગે્રજી ર્ભાર્ામાં આપી શકાશે. 

        મુખ્ય પરીક્ષામાં પ્રશ્ન ઇસતહાસ, સાંસ્ક્રુસતક વારસો, બંધારણ, અથિશાસ્ત્ર, ર્ભૂર્ોળ, સવજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, નીસતશાસ્ત્ર તેમજ સાંપ્રત પ્રવાહ વરે્રે 

સવર્યોને અનુરૂપ હશે. દરેક પ્રશ્નના 20 રુ્ણ રહેશે જેના માટે ઉમેદવારે 200-250  શબ્દોમાં વણિનાત્મક જવાબો લખવાના રહેશે.  

 

વયસતતત્વ કસોટી  

              ઉમેદવારનું બોડિ દ્વારા ઇન્દ્ટરવયૂ લેવામાં આવશે, જેની પાસે તેમની કારરકદીનો રેકોડિ હશે. તેને સામાન્દ્ય સહતની બાબતો પર પ્રશ્નો પૂછવામાં 

આવશે. ઇન્દ્ટરવયૂનો ઉદ્દેશ્ય સક્ષમ અને પક્ષપાતી સનરીક્ષકોના બોડિ દ્વારા જાહેર સેવાની કારરકદી માટેના ઉમદેવારની વયસતતર્ત યોગ્યતાનું મૂલ્યાંકન કરવાનો 

છે. પરીક્ષણનો હેતુ ઉમેદવારની માનસસક કેસલબરનો ન્દ્યાય કરવાનો છે. વયાપક શબ્દોમાં આ ખરેખર તેના બૌસદ્ધક રુ્ણોનું જ નહીં પરંતુ સામાસજક લક્ષણો 

અને વતિમાન બાબતોમાંની તેમની રુસચની આકારણી છે. ઇન્દ્ટરવયૂ કસોટી એ ઉમેદવારોના સવશેર્ અથવા સામાન્દ્ય જનરલની કોઈ પણ પરીક્ષા હોવાનું નથી, 

જેનંુ લેસખત પેપસિ દ્વારા પહેલાથી પરીક્ષણ કરવામાં આવયું છે. અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે કે ઉમેદવારોએ તેમના શૈક્ષસણક અધ્યયનના સવશેર્ સવર્યોમાં જ 

નહીં, પરંતુ તેમના પોતાના રાજ્ય અથવા દેશની અંદર અને તેની આસપાસની ઘટનાઓને તેમજ સવચારધારાના આધુસનક પ્રવાહોમાં અને નવી શોધમા ં

તેમજ  આસપાસ બનતી ઘટનાઓમાં બૌસદ્ધક રસ લીધો છે કે નહી તેમજ સુસશસક્ષત યુવાનોની ઉત્સુકતા વધારવાનો છે. ઉમેદવાર ઇન્દ્ટરવય ુ

રુ્જરાતી/સહન્દ્દી/અંગે્રજી ર્ભાર્ામાં આપી શકશે.  
 

 

પરીણામ  

       પરીણામ ઉમેદવારે મેળવેલા મખુ્ય પરીક્ષા અને ઇન્દ્ટરવયુના સંયુકત રુ્ણ આધારે Merit Cum Preference મુજબ પસંદર્ી પામેલ ઉમેદવારની 

યાદી તૈયાર કરવામાં આવશે. 

 

સરદારધામ, વષૈ્ણોદવેી સકિલ, એસ.પી.રીંર્ રોડ, અમદાવાદ-382421 

મોબાઈલ : 7575001428/8386/7184 

ઈમેઈલ : csc@sardardham.org 

વબેસાઇટ : www.sardardham.org  

કળેવણીધામ, ન્દ્યુ ઈસન્દ્ડયા કોલોની, ડી-માટિ મોલની પાછળ સનકોલ, અમદાવાદ-382350 

મોબાઈલ : 7624091088/99 

ઈમેઈલ : coordinatorcivilservices@gmail.com 

વબેસાઇટ : www.kelavanidham.org 

http://www.sardardham.org/
http://www.kelavanidham.org/
mailto:csc@sardardham.org
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