UPSC-Prelims-2019 Batch ની તાલીમ માટે પ્રવેશ પરીક્ષા અંગે
 કોર્સ ની વવગત:
આ બેચમ ાં UPSC-CSE(Prelims)-2019 મ ટે ની ત લીમ આપવ મ ાં આવશે. બેચનો સમયગ ળો
June-2019 સુધીનો રહેશે.

 પ્રવેશ પરીક્ષા નો કાર્સક્રમ:
ક્રમ

વવગત

તારીખ

1

ફોમમ ભરવ ની છે લ્લી ત રીખ

24/06/2018

2

પ્ર થમમક પરીક્ષ ની ત રીખ

08/07/2018

3

પ્ર થમમક પરીક્ષ ન પરરણ મની ત રીખ

14/07/2018

4

લેખખત પરરક્ષ ની ત રીખ

22/07/2018

5

લેખખત પરરક્ષ ન પરરણ મની ત રીખ

08/08/2018

6

વ્યક્તતત્વ કસોટી(Interview)ની ત રીખ

12/08/2018 થી 15/08/2018

7

ફ ઇનલ પરરણ મની ત રીખ

19/08/2018

8

ડોકયુમેન્ટ વેરરરફકેશનની ત રીખ

21-22/08/2018

9

ટ્રેમનિંગની શરૂઆત

23/08/2018

નોંધ : આકક્મમક સાંજોગોનુસ ર જો ઉપરોતત ક યમક્રમ મ ાં બદલ વ થશે તો મોબ ઇલ-SMS અને ઈ-મેઇલ દ્વ ર
જાણ કરવ મ ાં આવશે.

 પ્રવેશ પરીક્ષામાાં બેર્વા માટે ની લાર્કાત :


1st Auguest-2019 ન રોજ ઉંમર 21 વર્મથી વધ રે અને ૩૨ વર્મ થી ઓછી.



મન ત્તકની પદવી હ સ
ાં ીલ કરે લ હોય અથવ કોલેજન છે લ્લ વર્મમ ાં અભ્ય સ કરત હોય.



પ ટીદ ર (લેઉવ અથવ કડવ ) હોવ જરૂરી છે .

 પ્રવેશ પરીક્ષાની પદ્ધવત :
પ્રવેશ પરીક્ષ ત્રણ તબક્ક મ ાં રહેશે.
(1) પ્ર થમમક પરીક્ષ (Prelims Exam)
(2) લેખખત પરીક્ષ (Written Exam)
(3) મૌખખક કસોટી (Interview)
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(1) પ્રાથવમક પરીક્ષા (Prelims Exam)
પરીક્ષાનો

ક્રમ

પ્રકાર

1.

પ્રશ્નપત્રન ાં નામ

સ મ ન્ય અભ્ય સ
હેત ુલક્ષી

એપ્ટીટયુડ-મેથ્સરીઝનીંગ-

2.

કોક્રપ્રહેન્શન

ર્મર્

કલ ગણ

2 કલ ક

2૦૦

(ત . 08/07/2018;

(દરે ક પ્રશ્નનો 2 મ કમ )

સવ રે ૧૦ થી ૧૨ )

(કુલ ૧૦૦ પ્રશ્નો)

2 કલ ક

2૦૦

(ત . 08/07/2018;

(દરે ક પ્રશ્નનો 2.5 મ કમ )

બપોરે 2 થી 4 )

(કુલ ૮૦ પ્રશ્નો)



ઉપરોતત બન્ને પેપરમ ાં ૩૩%(1/3rd ) નેગેટીવ મ કીંગ રહેશે.



ઉપરોતત બન્ને પેપર યુ.પી.એસ.સી. પ્રીલીમ પરરક્ષ ની પેટનમ પ્રમ ણે લેવ મ ાં આવશે.



પેપર-૧ (સ મ ન્ય અભ્ય સ) મ ાં મેળવેલ મ કમ સન આધ રે મેરીટ ગણવ મ ાં આવશે.



પેપર-૨ તવોલીફ ઈંગ પ્રક રનુ રહેશે, જેમ ાં ૩૩% મ કમ મેળવવ જરૂરી છે . પેપર-2 ન મ કમ મેરીટમ ાં
ગણવ મ ાં આવશે નહી.



પેપર-૧ (સ મ ન્ય અભ્ય સ) ની ભ ર્ ગુજર તી અને અંગ્રેજી રહેશે. પેપર-2(એપ્ટીટયુડ-મેથ્સ-રીઝનીંગ-

કોક્રપ્રહેન્શન) મ ાં કોક્રપ્રહેન્શન મ ત્ર અંગ્રેજી ભ ર્ મ ાં અને કોક્રપ્રહેન્શન મસવ ય ન પ્રશ્નો ની ભ ર્ ગુજર તી
અને અંગ્રેજી રહેશે.


પ્ર થમમક પરીક્ષ મથળ અમદાવાદ, સરત, રાજકોટ, અને મહેર્ાણા રહેશે. પરીક્ષ મથળનુ ાં સરન મુ ાં
પરીક્ષ ન ત્રણ રદવસ પહેલ , વેબસ ઇટ(www.kelavanidham.org) ઉપર જણ વવ મ આવશે.



પ્ર થમમક પરીક્ષ મ ાં મેરીટમ ાં લ યક ઠરે લ ઉમેદવ રો લેખખત પરીક્ષ આપવ પ ત્ર થશે.

પ્રાથવમક પરીક્ષાનો અભ્ર્ાર્ક્રમ
પેપર-૧ ર્ામાન્ર્ અભ્ર્ાર્


ર ષ્ટ્ટ્રીય તથ આંતરર ષ્ટ્ટ્રીય મહત્વની રોજબરોજની ઘટન ઓ (Current events of National and

International importance)


ભ રતનો ઈમતહ સ તથ ભ રતીય ર ષ્ટ્ટ્રીય આંદોલન (History of India and Indian National

Movements)


ભ રતીય તથ મવશ્વનુ ાં ભ ૂગોળ (ભ રત તથ મવશ્વનુ ાં ભૌમતક, સ મ જજક તથ આમથિક ભ ૂગોળ) (Indian

and World Geography Physical, Social, Economic, Geography of India and the World)


ભ રતીય ર જવ્યવમથ તથ શ સન (બાંધ રણ, ર જનૈમતક વ્યવમથ , પાંચ યતી ર જ, લોકનીમત
અમધક ર વગેરે (Indian Polity and Governance Constitution, Political System, Policy, Rights

Issues etc)
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આમથિક તથ સ મ જજક મવક સ : ટક ઉ મવક સ, ગરીબી સમ વેશન, ડેમોગ્ર રફતસ, સ મ જજક ક્ષેત્રમ ાં
પહેલ વગેરે. (Economic and Social Development, Sustainable Development, Poverty,

Inclusion, Demographics, Social Sector Initiatives etc)


પય મવરણીય પરરક્મથમત પર સ મ ન્ય મુદ્દ , જૈવ-મવમવધત તથ આબોહવ કીય પરરવતમન (મવર્યમ ાં
ઊંડ ણપ ૂવમક જ્ઞ ન જરૂરી નથી.) (General issues on Environment Ecology, Bio-diversity and

Climate Change that do not require subject specialization)


સ મ ન્ય મવજ્ઞ ન (General Science)

પેપર-૨ એપ્ટીટયડ-મેથ્ર્-રીઝનીંગ- કોમ્પ્રપ્રહેન્શન


સ રગ્રહણ (Comprehension)



સાંચ ર કૌશલ્ય અંતગમત આંતરવૈયક્તતક કૌશલ્ય (Interpersonal skills including communication skills)



ત રકિક મવવેચન અને મવશ્લેષ્ટ્ણ ત્મક ક્ષમત (Logical reasoning and analytical ability)



મનણમયન અને સમમય નુ ાં સમ ધ ન (ઉકેલ) (Decision-making and problem solving)



સ મ ન્ય મ નમસક ક્ષમત (General Mental ability)



મ ૂળભ ૂત સાંખ્ય ત્મક (સાંખ્ય અને તેમન સાંબધ
ાં ) પરરણ મનો ક્રમ વગેરે (ધોરણ-10 મતર), મ રહતી
મવશ્લેર્ણ (ચ ટમ , ગ્ર ફ, કોષ્ટ્ટક, આંકડ ઓની પય મપ્તત વગેરે) (ધોરણ-10 મતર)
(Basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude, etc) (Class X level)



અંગ્રેજી ભ ર્ મ ાં સ રગ્રહણ કૌશલ્ય (English Language Comprehension skills (Class X level))

Reference Books
3. History: NCERT Class VIII – Our Past II and III
4. History: NCERT Class IX – India and the Contemporary World – I
5. History: NCERT Class IX – India and the Contemporary World – II
6. History: NCERT Class X – Themes In World History
7. History: NCERT Class XII – Themes In Indian History – I
8. History: NCERT Class XII – Themes in Indian History – II
9. History: NCERT Class XII – Themes In Indian History – III
12. Indian Society: NCERT Class VIII – Social Science: Social & Political Life III
13. Indian Society: NCERT Class XI – Sociology: Understanding Society
14. Indian Society: NCERT Class XII – Indian Society
15. Indian Society: NCERT Class XII – Social Change and Development in India
16. Art & Culture : NCERT Class XI – An Introduction to Indian Art
17. Art & Culture : NCERT Class XI – Living Craft Traditions of India
t
20. Geography: NCERT Class VIII – Resource and Development
21. Geography: NCERT Class IX – Contemporary India – I
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22. Geography: NCERT Class X – Contemporary India – II
23. Geography: NCERT Class XI – Fundamentals of Physical Geography
24. Geography: NCERT Class XI – India – Physical Environment
25. Geography: NCERT Class XII – Fundamentals of Human Geography
26. Geography: NCERT Class XII – India – People and Economy
27. Polity: NCERT Class IX – Political Science: Democratic Politics Part – I
28. Polity: NCERT Class X – Political Science: Democratic Politics Part – II
29. Polity: NCERT Class XI – Political Science: Indian Constitution at Work
30. Polity: NCERT Class XI – Political Science: Political Theory
31. Polity: NCERT Class XII – Political Science I: Contemporary World Politics
32. Polity: NCERT Class XII – Political Science II: Politics in India since Independence
33. Economy: NCERT Class IX – Economics: Economics
34. Economy: NCERT Class X – Understanding Economic Development
35. Economy: NCERT Class XI – Indian Economic Development
36. Economy: NCERT Class XII – Introductory Microeconomics
37. Economy: NCERT Class XII – Introductory Macroeconomics
38. Science: NCERT Class VI
39. Science: NCERT Class VII
40. Science: NCERT Class VIII
41. Science: NCERT Class IX
42. Science: NCERT Class X
43. Science: Class XII – Biology



પ્ર થમમક પરીક્ષ નુ મતર ધોરણ-12 સુધીનુ રહેશે.

(2) લેખખત પરીક્ષા


લેખખત પરીક્ષામાાં બે વનબાંધો, ત્રણ કલાકના ર્મર્ગાળામાાં (ર્વારે 10 થી 1) લખવાના રહશે.



દરે ક વનબાંધના 100 માકસ અને શબ્દ મર્ાસદા આશરે 800 શબ્દોની રહશે.



એક વનબાંધ ગજરાતી ભાષામા અને એક વનબાંધ અંગ્રેજી ભાષામા લખવાનો રહશે.



વનબાંધ નીચે દશાસવેલ કોઈપણ વવષર્વસ્ત આધારરત રહેશે.

 વવષર્ વસ્ત:
o

સ પ્ર
ાં ત/તાજેતરની ઘટનાઓ.

o

ર્ામાજજક –રાજનૈવતક બાબતો.

o

ર્ામાજજક – આવથિક બાબતો

o

ર્ામાજજક – પર્ાસવરણીર્ બાબતો.

o

ર્ાાંસ્કૃવતક અને ઐવતહાવર્ક પાર્ાઓ.

o

નાગરરક જાગરૂકતા અંગેના મદ્દાઓ.

o

ખચિંતનાત્મક મદ્દાઓ.

 ચકાર્વાની બાબતો:
o

લેખનની ક્ષમત
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o

સુસગ
ાં ત અને ક્રમબધ્ધે રીતે અખભવ્યક્તતની ક્ષમત .

o

પસાંદ કરે લ મવર્યનુ ાં જ્ઞ ન.

 મ ૂલર્ાાંકન માટે નીચે મજબની બાબતોને પ્રાધાન્ર્ આપવામાાં આવશે.
o

મનબાંધ લેખન મ ટેન પ્રમથ મપત મનયમો અને મવરૂપનુ ાં અનુસરણ.

o

અખભવ્યક્તતમ ાં વ્ય કરણની શુધ્ધત .

o

મવચ ર અને અખભવ્યક્તતની મૌખલકત .

(3) વ્ર્મ્પ્તતત્વ કર્ોટી (Interview)


લેખખત પરીક્ષામાાં મેરીટમાાં લાર્ક ઠરે લ ઉમેદવારો વ્ર્મ્પ્તતત્વ કર્ોટીમા હાજર થવા પાત્ર થશે.



વ્ર્મ્પ્તતત્વ કર્ોટી 100 માકસ ની હશે, જે કેળવણીધામ, વનકોલ ખાતે આર્ોજીત કરવામાાં આવશે.

અંવતમ મેરીટ ની ગણતરી :



ક્રમ

પેપર

મ કમ

1

પ્રાથવમક પરીક્ષા (પેપર -1, ર્ામાન્ર્ અભ્ર્ાર્)

200

2

લેખખત પરીક્ષા

200

3

વ્ર્મ્પ્તતત્વ કર્ોટી

100

ટોટલ મેરીટ માકસ

500

 હોસ્ટેલ સવવધા :
જે પણ મવદ્ય થી/મવદ્ય થીની પ્રવેશ પરીક્ષ મ ાં થયેલ હોય અને અમદ વ દન મથ મનક રહેવ સી
મસવ યન

મવદ્ય થી/મવદ્ય થીનીઓ ને હોમટેલમ ાં પ્રવેશ મળી શકશે.

 હોસ્ટેલ ફી ની વવગત :
કુટુાંબની વ મર્િક આવક

વ મર્િક હોમટેલ ફી (મવદ્ય થીઓ મ ટે)

રૂ. 2 લાખ થી વધારે

રૂ. 20,000/-

રૂ. 2 લાખ થી ઓછી

રૂ. 10,000/-

તેજસ્વી અને જરૂરીર્ાત માંદ વવદ્યાથીઓ માટે

મ ત્ર રૂ. 1/- ટોકન ફી,
જે પગભર થયે પરત કરવ ની રહેશે.



હોમટેલમ ાં રહેન ર દરે ક મવદ્ય થીની/રદકરીઓ મ ટે રફ મ ત્ર ટોકન રૂ. 1/- છે .



હોમટેલમ ાં પ્રવેશ લેન ર મવદ્ય થીઓને રહેવ તથ જમવ ની સુમવધ પુરી પ ડવ મ ાં આવશે.

 પ્રવશક્ષણ (ટ્રેનીંગ) ફી :
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આ ટ્રેનીંગ મ ટે કોઇ જ રફ નથી તથ બેચમ ાં પ્રવેશ લેન ર દરે ક મવદ્ય થી/મવદ્ય થીનીઓને વ ચ
ાં ન લય તેમજ
પુમતક લયની સુમવધ મળી શકશે.

 ડોકયમેન્ટ વેરરરફકેશન :
અંમતમ મેરીટ લીમટમ ાં પસાંદગી પ મેલ ઉમેદવ રોએ નીચે દશ મવેલ ડોક્યુમેન્ટ (Original) કેળવણીધ મ ખ તે
વેરીફીકેશન મ ટે લ વવ ન રહેશે.




માત્ર ટ્રેનીંગ માટે પ્રવેશ લેનાર વવદ્યાથી/મવદ્ય થીનીઓ માટે
(1)

શ ળ છોડય નુ ાં પ્રમ ણપત્ર (School Leaving Certificate)

(2)

એડ્રેસ પ્રુફ ( આધ રક ડમ /ડ્ર ઇમવિંગ લ ઈસન્સ /ચટણી
ાં ૂ
ક ડમ – કોઈપણ એક )

(3)

મન તક/ છે લ્લ વર્મ/ સેમેમટર/ ની મ કમ શીટ

(4)

પ સપોટમ સ ઇઝન

બે ફોટો

હોસ્ટેલમાાં પ્રવેશ લેનાર વવદ્યાથી/મવદ્ય થીનીઓ માટે જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ…
o

o

જો કટાં બની વાવષિક આવક રૂ. 2 લાખ થી વધારે હોર્ તો (ફી રૂા.20,000/- માટે)
(1)

પ સપોટમ સ ઇઝન બે ફોટ

(2)

મન તક/છે લ્લ વર્મ/ સેમેમટર ની મ કમ શીટ (Original)

(3)

ફી ભરવ મ ટે બે ચેક (એક ચેક રફ મ ટે અને એક ચેક રડપોઝીટ મ ટે)

(4)

શ ળ છોડય નુ ાં પ્રમ ણપત્ર (School Leaving Certificate)

(5)

એડ્રેસ પ્રુફ ( આધ રક ડમ /ડ્ર ઇમવિંગ લ ઈસન્સ /ચટણી
ાં ૂ
ક ડમ – કોઈપણ એક)

જો કટાં બની વાવષિક આવક રૂ. 2 લાખ થી ઓછી હોર્ તો (રફ રૂા.10,000/- તથા ફી રૂા. 1/- માટે)
(1)

પ સપોટમ સ ઇઝન બે ફોટ

(2)

મન તક/ છે લ્લ વર્મ/ સેમેમટર ની મ કમ શીટ (Original)

(3)

શ ળ છોડય નુ ાં પ્રમ ણપત્ર (School Leaving Certificate)

(4)

7/12 - 8-અ ની નકલ

(5)

તલ ટી અને સરપાંચ અથવ ચીફ ઓરફસરનુ ાં ન મ તથ મોબ ઇલ નાંબર સ થે

(6)

રૂ . 20/- ન મટેરપ પર એરફડેવીટ

(7)

રફ ભરવ મ ટે બે ચેક (એક ચેક રફ મ ટે અને એક ચેક રડપોઝીટ મ ટે)

(8)

એડ્રેસ પ્રુફ ( આધ રક ડમ /ડ્ર ઇમવિંગ લ ઈસન્સ /ચટણી
ાં ૂ
ક ડમ – કોઈપણ એક)

 અગત્ર્ની સચનાઓ :
 ત લીમ વગમમ ાં દર મરહને 80% હ જરી આપવી ફરજીય ત છે , અન્યથ પ્રવેશ રદ પ ત્ર થશે.
 હોમટેલમ ાં પ્રવેશ મેળવ ન ર મવદ્ય થી/મવદ્ય થીનીઓ એ બહ ર જવ મ ટે પ ૂવમ માંજુરી લેવી જરૂરી રહેશે.
 ટ્રેમનિંગન ભ ગ રૂપે સાંમથ મ ાં ચ લત યોગ અને ધ્ય નની પ્રવ ૃમત્તમ ાં દરરોજ સવ રે હ જરી આપવી ફરજીય ત
છે .

(..6..)

 પ્રવેશ મેળન ર કોઇપણ મવદ્ય થી/મવદ્ય થીની ટ્રેનીંગની સ થે સ થે નોકરી (સરક રી/પ્ર ઇવેટ) કરી શકશે નરહ.
 આ બેચ અને પ્રવેશ પરીક્ષ ને લગતી અન્ય વધુ મ રહતી e-mail( coordinatorcivilservices@gmail.com ) દ્વ ર
મળી શકશે.

F.A.Q.

Q-1

મેં રદલ્હી/મપીપ તથ અન્ય કોઇ જગ્ય એથી તલ સ કરે લ છે , તો મ રે ટ્રેમનિંગમ ાં 80% હ જરી આપવી
ફરજીય ત છે ?

જવ બ: હ , આ બેચમ ાં પ્રવેશ લેન ર દરે ક મવદ્ય થી/મવદ્ય થીનીઓ મ ટે 80% હ જરી આપવી ફરજીય ત છે .

Q-2

આ બેચ મ ટે તલ સ મ ત્ર શમનવ રે /રમવવ રે આયોજીત થશે ?

જવ બ: ન , આ બેચમ ાં તલ સનુ ાં આયોજન સાંપ ૂણમ અઠવ રડય દરરય ન થશે.

Q-3

મ રે પ્ર થમીક પરીક્ષ , લેખીત પરીક્ષ અથવ વ્યક્તતત્વ કસોટીન રદવસે અન્ય પરીક્ષ છે . તો મને પછીથી
ભમવષ્ટ્યમ ાં આ બેચમ ,ાં આ વર્ે પરીક્ષ આપીને પ્રવેશ મળી શકે ?

જવ બ: ન , પરીક્ષ નુ ાં આયોજન મનયત કરે લ ત રીખ અને સમય જ થશે. પછીથી આ બેચ મ ટે , આ વર્ે પરીક્ષ નુ ાં
આયોજન થશે. નરહ.

Q-4

મે રદલ્લી/SPIPA/અન્ય જગ્ય એ થી ટ્રેમનિંગ લીધેલ અથવ મે અગ ઉન વર્ોમ ાં UPSC-CSE(Prelims/Mains)
પ સ કરે લ છે અથવ મે MBBS/CA/અન્ય ઉચ્ચ કોસમ કરે લ છે , તો મ રે આ બેચમ ાં પ્રવેશ મ ટે પ્રવેશ પરીક્ષ
આપવી જરૂરી છે ?

જવ બ : હ , આ બેચ મ પ્રવેશ મ ટે પ્રવેશ પરીક્ષ બધ મ ટે જરૂરી છે .

Q-5

મે હ લ મ ાં કેળવણીધ મ ખ તે GPSC બેચ મ પ્રવેશ લીધેલ છે , તો મને આ બેચ મ પ્રવેશ મળી શકે?

જવ બ : હ , UPSC-Prelims-2019 Batch મ ટેની પ્રવેશ પરીક્ષ ન આધ રે પ્રવેશ મળી શકે.
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