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પ્રલેળ નનમભો
 UPSC Prelims Batch ભાાં પ્રલેળ ભેલલાનાાં નનમભો :(1) પ્રલેળ યીક્ષાના (Screening Test) રયણાભના પ્રથભ 400 ઉભેદલાયો રેનિત ભુખ્મ યીક્ષા ભાટે રામક
ઠયાલલાભાાં આલળે.
1.

રેનિત ભુખ્મ યીક્ષાના 400 ઉભેદલાયો ૈકી 200 ઉભેદલાયોની રૂફરૂ ભુરાકાત (Interview) ભાટે
વાંદગી કયલાભાાં આલળે.

2.

અાંનતભ 80 ઉભેદલાયો UPSC Prelims ફેચભાાં પ્રલેળાત્ર યશેળે.

(2) જે ઉભેદલાયોએ અાંનતભ 2 લષભાાં રદલ્શીના તારીભ લગોભાાંથી તારીભ ભેલેરી છે તેઓ વાંચારકશ્રી વાથે રૂફરૂ
ભુરાકાતના આધાયે પ્રલેળાત્ર યશેળે.
(3) SPIPA ના અાંનતભ રયણાભના પ્રથભ 400 ઉભેદલાયો ૈકીના ઉભેદલાયો UPSC Prelims Batch ભાાં પ્રલેળાત્ર
યશેળે તેભજ તેભને શોસ્ટેરની વુનલધા આલાભાાં આલળે. 400 થી ઉય ક્રભાાંક ધયાલતા નલદ્યાથીઓને ફેચભાાં પ્રલેળ
ભળે યાંતુ શોસ્ટેરની વુનલધા આલાભાાં આલળે નશી.
(4) નાભાાંરકત મુનનલર્સવટીઓભાાં સ્નાતક સ્તયે ગોલ્ડ ભેડર ભેલેર નલદ્યાથીઓ UPSC Prelims Batch ભાાં પ્રલેળાત્ર
યશેળે.
(5) યાષ્ટ્રીમ કક્ષાની મુનનલર્સવટી (IIT, IIM, etc) ભાાં અભ્માવ રઈ ચૂકેર નલદ્યાથીઓ UPSC Prelims Batch ભાાં
પ્રલેળાત્ર યશેળે.
(6) જે નલદ્યાથીઓ ધોયણ 10,12 તેભજ ગ્રેજ્મુએળન તભાભભાાં 90% કે તેથી લધુ ટકા ભેલેર શોમ તેલા નલદ્યાથીઓ
પ્રલેળાત્ર યશેળે. (CGPA, SGPA – 9 કે તેથી લધુ)

નોંધ :- જે કોઈ ઉભેદલાયોએ અગાઉ UPSC યીક્ષા આી શોમ તે ઉભેદલાયોને UPSC Prelims Batch ભાાં પ્રલેળ
આલાભાાં આલળે નશીં. (પક્ત Fresher’s નલદ્યાથીઓને જ UPSC Prelims Batch ભાાં પ્રલેળાત્ર યશેળે.)
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 UPSC Senior Batch ભાાં પ્રલેળ ભેલલાના નનમભો :(1) જે ઉભેદલાયો અાંનતભ 2 લષભાાં UPSC Prelims યીક્ષાભાાં ઉતીણષ થમા શોમ.
(2) જે ઉભેદલાયોએ છે લ્રા 2 લષભાાં GPSC લગષ 1/2 ની ભુખ્મ યીક્ષા ાવ કયેર શોમ અને રૂફરૂ ભુરાકાત
(Interview) ભાટે ઉતીણષ થમા શોમ.
(3) જે ાટીદાય ઉભેદલાયોએ 2 લષભાાં રદલ્શીના તારીભ લગોભાાંથી તારીભ ભેલેર શોમ અને UPSC યીક્ષા આેરી
શોમ તેઓ વાંચારકશ્રી વાથે રૂફરૂ ભુરાકાત(Interview)ના આધાયે પ્રલેળાત્ર યશેળે.
(4) જે ઉભેદલાયો UPSC ફેચની પ્રલેળ રયક્ષાભાાં ઉતીણષ થમા શોમ અને અગાઉના લોના UPSC-Prilims યીક્ષા
આેર શોમ.

નોંધ :- UPSC Prelims તથા Senior ફેચનો વભમગાો આલનાયી UPSC Prelims યીક્ષાના રયણાભ વુધીનો
યશેળે.
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 GPSC ફેચભાાં પ્રલેળ ભેલલાના ભાટેના નનમભો :(1) પ્રલેળ યીક્ષા (Screening Test) ના યીણાભના પ્રથભ 400 ઉભેદલાયો GPSC નપ્રનરભ ફેચભાાં પ્રલેળાત્ર યશેળે.
શોસ્ટેરભાાં ભેયીટના આધાયે જગ્મા અનુવાય પ્રલેળાત્ર યશેળે.

 GPSC Senior ફેચભાાં પ્રલેળ ભાટેના નનમભો :(1) જે ઉભેદલાયોએ છે લ્રા 2 લષભાાં GPSC ભુખ્મ યીક્ષા ાવ કયી શોમ અને GPSC Class I-II ની રૂફરૂ
ભુરાકાત(Interview) ભાાં ઉનસ્થત થમા શોમ અને આલનાય GPSC યીક્ષા આલા ઈચ્છુ ક શોમ, તેઓ GPSC
Senior Batch ભાાં પ્રલેળાત્ર યશેળે.
(2) જે ઉભેદલાયો GPSC Batch ની પ્રલેળ યીક્ષાના રયણાભભાાં પ્રથભ 400 ક્રભાાંકભાાં ઉતીણષ થમા શોમ અને GPSC
ની અગાઉની નપ્રનરભ યીક્ષા ાવ કયેરી શોમ તેઓ GPSC Senior ફેચભાાં પ્રલેળાત્ર યશેળે.

 GPSC (T) તેભજ UPSC (T) તેભજ અન્મ યીક્ષા ભાટેના નનમભો :(1) યીક્ષાની તાયીિની જાશેયાત ફાદ જે ઉભેદલાયોએ GPSC-UPSC યીક્ષા ભાટે અયજી કયેર શળે તેઓના
અયજીત્રકની ચકાવણી ફાદ GPSC (T) – UPSC (T) (Temporary) ફેચભાાં પ્રલેળાત્ર યશેળે.
(2) T ફેચનો વભમગાો યીક્ષાની તાયીિ વુધીનો યશેળે.
નોંધ :- GPSC Prelim અને Senior ફેચનો વભમગાો GPSC નપ્રનરભ યીક્ષાના યીણાભ વુધીનો યશેળ.ે
 જે ઉભેદલાયોએ કોઈણ નપ્રનરભ/ભુખ્મ યીક્ષા ાવ કયેરી શોમ તો તેઓ જે -તે ભુખ્મ યીક્ષા/ ઈન્ટયવ્મુ
ભાટેની ફેચભાાં પ્રલેળાત્ર યશેળે. આ ફેચનો વભમગાો ભુખ્મ યીક્ષા અથલા રૂફરુ ભુરાકાત(Interview) ની
છે લ્રી તાયીિ છીના એક રદલવ વુધીનો શળે.
 અન્મ નપ્રનરભ યીક્ષાની ફેચ નપ્રનરભ યીક્ષાની તાયીિના 2 ભનશના શેરા ઉભેદલાયના અયજીત્રકોને ચકાવીને
ળરૂ કયલાભાાં આલળે તેભજ શોસ્ટેરની વુનલધા આલાભાાં આલળે નશી.
 જે ઉભેદલાયો વયકાયી નોકયીભાાં નનભણાંક ધયાલતા શોમ અને આલનાયી GPSC – UPSC તેભજ અન્મ યીક્ષા
આલા ભાગતા શોમ તેઓ (પ્રલેળ ભેલલા) યજા ભાંજૂયીની અયજી યજૂ કયીને પ્રલેળાત્ર યશેળે તેભજ તેઓ
શોસ્ટેરની વુનલધા ભેલલાાત્ર યશેળે.

નોંધ :- પક્ત ાટીદાય ઉભેદલાયો જ નવનલર વર્સલવ કેન્ર, કેલણીધાભભાાં પ્રલેળાત્ર યશેળ.ે
- દયેક ફેચની જાશેયાત Social Media અને લેફવાઈટ ય આલાભાાં આલળે.
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- લાર્સક આમોજન લેફવાઈટ ઉય ભુકલાભાાં આલળે.



અાંદાજીત વાંખ્મા ૬૦૦-૭૫૦ યશેળે.



ફેચને Randomly ૨૫૦-૨૫૦ની વાંખ્માલાા ૩ વેટભા નલબાજીત કયલાભા આલળે. જે નુ રીસ્ટ યીક્ષાના ૩
રદલવ ુલે www.kelavanidham.org ભુકલાભા આલળે.



દયેક વેટના યીક્ષાથીને યીક્ષાિાંડભા એક User Id અને Password આલાભા આલળે જે ના દ્લાયા તે યીક્ષા
આી ળકળે.



જે ભા કુર ૧૦૦ પ્રશ્નો શળે, પ્રત્મેક પ્રશ્નનો ૧ ગુણ યશેળે તથા યીક્ષા વભમ ૧ કરાકનો યશેળે.



પ્રત્મેક વાચા જલાફ ભાટે ૧ ગુણ અને િોટા જલાફ ભાટે -૦.૨૫ ભળે



દયેક વેટનો ેય અરગ અરગ શળે યાંતુ ેયનુ રેલર વયિુ જ શળે.



નલદ્યાથીને ોતાની યીક્ષા ુણષ થતાની વાથે ોતે પ્રાપ્ત કયેર ગુણ ોતાની સ્ક્રીન ય જોઇ ળક્ળે તેભજ ોતે ટીક
કયેર પ્રશ્નનો જલાફ વાચો શતો કે િોટો એ ણ ઓન ઘ સ્ોટ જાણી ળકાળે. જે થી યીક્ષાની ાયદળીતા યશેળે.



દયેક વેટભાથી યીક્ષાભા શાજય કુર યીક્ષાથીના પ્રથભ ૮૦% ઉભેદલાયને UPSC/GPSC FOUNDATION
BATCH ભા પ્રલેળ ભલા ાત્ર છે .



તભાભ વેટભા યીક્ષા ુણષ થતા એક વાથે દયેક વેટના પ્રથભ ૮૦% વપ ઉભેદલાયનુ એક રીસ્ટ તૈમાય કયી ળક્મ
શોમ તો તે જ રદલવે www.kelavanidham.org ભુકલાભા આલળે.



વાંદગી ાભેર તભાભ ઉભેદલાયને Document Verification ફેચ ળરૂલાત ુલે કયલાભા આલળે.
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 નવનલર વર્સલવ કેન્ર કેલણીધાભભા છાત્રારમ(શોસ્ટેર)ભા પ્રલેળ ભેલલા ભાટેના નનમભો:

કેલણીધાભ નવનલર વર્સલવ કેન્રભા નવનલર વર્સલવ યીક્ષાની તૈમાયી કયતા નનમ્નનરનિત નલદ્યાથીઓને
શોસ્ટેરભા પ્રલેળ ભલા ાત્ર યશેળ,ે
1.
2.
3.
4.

UPSC senior batch
UPSC prelims batch
GPSC senior batch
દયેક ભુખ્મ યીક્ષા ભાટેની ફેચ

5. દયેક ઇન્ટયવ્મૂ (Interview) ભાટેની ફેચભા પ્રલેળ ધયાલતા શોમ .
6. GPSC PRELIMS ફેચ ભાટે પ્રલેળ યીક્ષા યીણાભના ભેયીટના આધાયે ઉરબ્ધતા પ્રભાણે શોસ્ટેર ભલા ાત્ર
યશેળે.
7. અન્મ ફેચ ભાટે પ્રલેળ યીક્ષા યીણાભના ભેયીટના આધાયે ઉરબ્ધતા પ્રભાણે શોસ્ટેર ભલા ાત્ર યશેળે.
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લાર્સક આમોજન, લષ-૨૦૨૦


GPSC/UPSC પાઉન્ડેળન ૨૦૨૦ ફેચ-૧ નો કામષક્રભ :

ક્રભ
1
2

પ્રલેળ યીક્ષાની તાયીિ
ટ્રેનનગની ળરૂઆત

3



નલગત
પ્રલેળ યીક્ષાની જાશેયાત

અાંદાજીત તાયીિ
08/02/2020 (ળનનલાય)
25/02/2020 (ભાંગલાય)
07/03/2020 (ળનનલાય)

GPSC/UPSC પાઉન્ડેળન ૨૦૨૦ ફેચ-૨ નો કામષક્રભ :
ક્રભ
1

નલગત
પ્રલેળ યીક્ષાની જાશેયાત

2

પ્રલેળ યીક્ષાની તાયીિ

3

ટ્રેનનગની ળરૂઆત



અાંદાજીત તાયીિ
06/06/2020 (ળનનલાય)
11/07/2020 (ળનનલાય)
18/07/2020 (ળનનલાય)

GPSC/UPSC પાઉન્ડેળન ૨૦૨૦ ફેચ-3 નો કામષક્રભ :
ક્રભ
1

નલગત
પ્રલેળ યીક્ષાની જાશેયાત

અાંદાજીત તાયીિ
31/10/2020 (ળનનલાય)

2

પ્રલેળ યીક્ષાની તાયીિ

05/12/2020 (ળનનલાય)

ટ્રેનનગની ળરૂઆત

3



12/12/2020 (ળનનલાય)

GPSC-નપ્રરીભ- ૨૦૨૦ ટ્રેનીંગ ફેચ નો કામષક્રભ :
ક્રભ
1

નલગત
પ્રલેળ યીક્ષાની જાશેયાત

અાંદાજીત તાયીિ અાંદાજીત તાયીિ
13/05/2020 (ફુધલાય)

2

પ્રલેળ યીક્ષાની તાયીિ

13/06/2020 (ળનનલાય)

3

પ્રલેળ યીક્ષાનુાં રયણાભ

4

Documents Verification

ટ્રેનનગની ળરૂઆત

5



15/06/2020 (વોભલાય)
19,20/06/2020 (ળુક્રલાય, ળનનલાય)
21/06/2020 (યનલલાય)

UPSC- નપ્રરીભ-૨૦૨૧ ટ્રેનીંગ ફેચ નો કામષક્રભ :
ક્રભ
1

નલગત
પ્રલેળ યીક્ષાની જાશેયાત

અાંદાજીત તાયીિ
31/03/2020 (ભાંગલાય)

2

પ્રાથનભક યીક્ષાની તાયીિ

01/05/2020 (ળુક્રલાય)

3

પ્રાથનભક યીક્ષાનુાં રયણાભ

04/05/2020 (વોભલાય)

4

રેનિત યીક્ષાની તાયીિ

5

રેનિત યીક્ષાનુાં રયણાભ

26/05/2020 (ળુક્રલાય)

6

વ્મનક્તત્લ કવોટી(Interview)ની તાયીિ

05,06,07/06/2020 (ળુક્રલાય, ળનનલાય, યનલલાય)

7

વ્મનક્તત્લ કવોટી(Interview) નુાં રયણાભ

10/06/2020 (ફુધલાય)

8

Documents Verification

19,20/06/2020(ળુક્રલાય, ળનનલાય)

9

ટ્રેનનગની ળરૂઆત

21/06/2020 (યનલલાય)

11/05/2020 (વોભલાય)

Page 6 of 6

