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(પ્રવેશ પરીક્ષાના મેરીટના આધારે સીધો પ્રવેશ આપવામાાં આવશે) 
 

સરદારધામ અને રે્ળવણીધામ ખાતેના ન્સન્વલ સર્વકસ રે્ન્રમાાં 150 દીર્રાઓ અને 50 દીર્રીઓને Merit Cum Preferenceના આધારે 

છાત્રાલય (હોસ્ટેલ)માાં પ્રવેશ આપવામાાં આવશે. (અમદાવાદ શહેરમાાં રહેતી દીર્રીઓને હોસ્ટેલ સુન્વધાની જરૂર હશે તો મેરીટ આધારે 

સરદારધામ ખાતે હોસ્ટેલ સુન્વધા મળવા પાત્ર રહેશે) 

: પરીક્ષા માળખુાં : 

 

ઓનલાઈન પરીક્ષા પદ્ધન્ત 

- બેચને 150-150 ની સાંખ્યાવાળા ગૂ્રપમાાં ન્વભાજીત ર્રવામા આવશે. જેનુ લીસ્ટ પરીક્ષાના ૩ દદવસ પુવે www.sardardham.org  અને 

www.kelavanidham.org વેબસાઇટ પર મુર્વામા આવશે.  જેમાાં ઉમેદવારને આપેલ USER ID ઉમેદવારે યાદ રાખવો જરૂરી છે.  

- દરેર્ ગુ્રપના પરીક્ષાર્થીને પરીક્ષાખાંડમા Password  આપવામા આવશે જેના દ્વારા તે  પરીક્ષા આપી શર્શે.  

- જેમા રુ્લ ૧૦૦ પ્રશ્નો હશે, પ્રત્યેર્ પ્રશ્નનો ૨ ગુણ રહેશે તર્થા પરીક્ષા સમય ૨ ર્લાર્નો રહેશે.  

- પ્રાર્થન્મર્ પરીક્ષા હેતુલક્ષી (MCQ) પ્રશ્નો હશે પ્રશ્નપત્રની ભાષા ન્હન્દી/અાંગે્રજી રહેશે.  

- પ્રત્યેર્ સાચા જવાબ માટે ૨ ગુણ મળવા પાત્ર રહશે. અને ખોટા જવાબ માટે -૦.૩૩% ગુણ મેળવેલ ગુણમાર્થી બાદ ર્થશે.  

- દરેર્ ગુ્રપનો પેપર અલગ અલગ હશે પરાંતુ પેપરનુ લેવલ સરખુ જ હશે. 

- ન્વદ્યાર્થીને પોતાની પરીક્ષા પુણક ર્થતાની સારે્થ પોતે પ્રાપ્ત ર્રેલ ગુણ પોતાની સ્રીન પર જોઇ શક્શે. 

- તમામ ગુ્રપ પૂણક ર્થયા બાદ પરીક્ષાર્થીએ  ટીર્ ર્રેલ પ્રશ્નનો જવાબ સાચો હતો રે્ ખોટો એ જાણવા પોતાની જવાબવહી ડાઉનલોડ ર્રી શર્શે જેની 

લીંર્ વહીવટી ન્વભાગ દ્વારા આપવામાાં આવશે. જેર્થી પરીક્ષાની પારદશીતા રહેશે.  

- તમામ ગુ્રપમા પરીક્ષા પુણક ર્થતા એર્ સારે્થ દરેર્ ગુ્રપનામાર્થી પસાંદગી પામેલ તમામ ઉમેદવારોનુાં એર્ લીસ્ટ તૈયાર ર્રી www.sardardham.org  

અને www.kelavanidham.org વેબસાઇટ પર મુર્વામા આવશે.       

પરીણામ  

       દરેર્ સ્લોટમાાં હાજર ઉમેદવારના પ્રર્થમ 15% ઉમેદવારોની Merit Cum Preference ને આધારે યાદી તૈયાર ર્રવામાાં આવશે તેમજ 5% 

ઉમેદવારોનુાં પ્રન્તક્ષા યાદી(Waiting List) તૈયાર ર્રવામાાં આવશે. 

રમાાંર્ ન્વગતવાર આયોજન તારીખ 

1.  પ્રવેશ પરીક્ષા(સ્રીનીંગ ટેસ્ટ) 14/15/16/17/18-12 2020 

2.  પદરણામ   24-12-2020 

3.  ડૉક્યુમેન્ટ વેરીદિરે્શન  11-01-2021 

4.  તાલીમ વગકની શરૂઆત  12-01-2021 

તારીખ (અાંદાજીત) સ્ટજે  પપેર  સમય (ર્લાર્માાં) ગણુ  

14/15/16/17/18 -12-2020 
પ્રવેશ પરીક્ષા 

(સ્રીનીંગ ટેસ્ટ) 
જનરલ સ્ટડીઝ (100 પ્રશ્નો) 2 ર્લાર્  200  

તારીખ: 27-11-2020  
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