MAMATA IAS TRAINING CENTRE

જાહેરાત
જી.પી.એસ.સી સસસિલ સર્વિસીઝ પરીક્ષા(GAS,GPS etc.) પ્રસિક્ષણ િર્ગ-2017/18
ર્ુજરાતની સુપ્રસસધ્ધ કેળિણી સંસ્થા સિગ સિદ્યાલય(કડી) અને કડી સિગ સિશ્િ સિદ્યાલય(KSV) દ્િારા સંચાસલત મમતા
IAS ટ્રેનનર્ સેન્ટર,ર્ાંધીનર્રમાં તાલીમ મેળિી ઉચ્ચ િહીિટી કારકકર્દી બનાિિા ઇચ્છુ ક ઉમેર્દિારોએ સંસ્થાની
િેબસાઇટ www.ksvuniversity.org.in પરથી પ્રિેિ ફોમગ ડાઉનલોડ કરી તે ભરીને તા.28-2-2017 સુધીમાં
નીચેના સરનામે ટપાલથી કે રૂબરૂ મોકિી આપિું. પ્રિેિ ફોમગ તા.14-2-2017થી ઉપલબ્ધ થિે.
[નોંધ : આ િર્ો ફક્ત તા.4/6/2017ના રોજ યોજાનાર જીપીએસસી સસસિલ સર્વિસીઝ ની પ્રારંસભક પરીક્ષા માટે જ ]
પ્રિેિ પરીક્ષાના બે તબક્કામાં લેિાિે.
તબક્કો-1 હેતલ
ુ ક્ષી પરીક્ષા(ર્ુજરાતી માધ્યમ તેમજ ૩૩% નેર્ટે ીિ માકીર્)
તારીખ
2/3/2017

સમય
4 થી 5

સિષય
સામાન્ય અભ્યાસ

ર્ુણ
100

પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ(Syllabus)
1. ભારતની ભ ૂગોળ – ભૌગોલિક,આર્થિક,સામાજિક,કુદરતી સંસાધન અને વસ્તી અંગેની બાબતો –
ગુિરાતના ખાસ સંદભભ સાથે
2. ભારતનો સાંસ્કૃર્તક વારસો- સાહિત્ય,કિા,ધમભ અને સ્થાપત્યો- ગુિરાતના ખાસ સંદભભ સાથે
3. ભારતનો ઇર્તિાસ- ગુિરાતના ખાસ સંદભભ સાથે
4. ભારતની અથભવ્યવસ્થા અને આયોિન
5. ભારતીય રાિનીર્ત અને ભારતનુ ં બંધારણ:
(1)આમુખ (2) મ ૂળભ ૂત અર્ધકારો અને ફરિો (3)રાજ્યનીર્તના માગભદર્ભક ર્સધધાંતો

(4) સંસદની રચના (5)રાષ્ટ્રપર્તની સત્તા (6)રાજ્યપાિની સત્તા (7)ન્યાયતંત્ર
(8)અનુસ ૂલચત જાર્ત,અનુસ ૂલચત િનજાર્ત અને સમાિના પછાત વગો માટેની િોગવાઇઓ
(9) એટની િનરિ (10)નીર્ત આયોગ (11)પંચાયતી રાિ (12)નાણાં પંચ (13) બંધારણીય
તથા વૈધાર્નક સંસ્થાઓ – ભારતનુ ં ચટં ૂ ણીપંચ, સંઘ િોક સેવા આયોગ, રાજ્ય િોક સેવા
આયોગ, કોમ્પ્ટ્રોિર એન્ડ ઓહડટર િનરિ, કેન્્રીય સતકભ તા આયોગ, િોકપાિ તથા
િોકાયુક્ત અને કેન્્ીય માહિતી આયોગ

6. સામાન્ય બૌધ્ધધક કસોટી
7. સામાન્ય ર્વજ્ઞાન, પયાભવરણ અને ઇન્ફમેર્ન એન્ડ કોમ્પ્ટયર્ુ નકેર્ન ટે કનોિોજી
8. ખેિ િગત સહિત રોિબરોિના પ્રાદે ર્ર્ક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહ્તત્વના બનાવો
(તબક્કા-1 માં સફળ થયેલ ઉમેર્દિારો માટેજ)
તબક્કો-2 પસગનલ ઇન્ટરવ્યુ(50 ર્ુણ)
સ્થળ: સિગ સિદ્યાલય કડી કેમ્પસ,સેકટર-23,ર્ાંધીનર્ર
િયમયાગર્દા:-

21 િષગ (લઘુત્તમ)

િૈક્ષસણક લાયકાત: સ્નાતક
સોમ થી િસન સુધીના કોચીંર્ િર્ો.(કોચીંર્ નો અંર્દાસજત સમયર્ાળો – 3 માસ )
સુસિધાઓ: સંસ્થામાં તમામ પ્રકારની અધ્યતન સુસિધાઓ ઉપલબ્ધ છે .
ફી નું ધોરણ:- ટ્યુિન ફી – Rs.10,000

સંપકગ: મમતા IAS ટ્રેનનર્ સેન્ટર,ર્ાંધીનર્ર
આર.એન લસલતકલા એકેડેમીના બીજે માળે, સિગ સિદ્યાલય ક્ડી કેમ્પસ,
ઘ-રોડ,સેક્ટર-23,ર્ાંધીનર્ર
(O)079-23248008
સમય: સિારે ૧૦ થી સાંજે ૬(સોમ થી િસન)

