MAMATA IAS TRAINING CENTRE

જાહેરાત
યુ.પી.એસ.સી સસસિલ સર્વિસીઝ પરીક્ષા(IAS,IPS,IFS etc.) પ્રસિક્ષણ િર્ગ-2018/19
ર્ુજરાતની સુપ્રસસધ્ધ કેળિણી સંસ્થા સિગ સિદ્યાલય(કડી) 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.23-08-2018 સુધીમાં નીચેના સરનામે
ટપાલથી કે રૂબરૂ મોકિી આપિું. પ્રિેિ ફોમગ તા.2-8-2018થી ઉપલબ્ધ થિે.
પ્રિેિ પરીક્ષાના ત્રણ તબક્કામાં લેિાિે.
તબક્કો-1 હેતલ
ુ ક્ષી પરીક્ષા(૩૩% નેર્ેટીિ માકીર્ બન્ને પેપરમાં)
તારીખ

સમય

28-08-2018

2 થી 3

સિષય
પેપર-1 સામાન્ય અભ્યાસ

ર્ુણ
100

(General Studies-1)
28-08-2018

4 થી 5

પેપર-2 સામાન્ય અભ્યાસ

100

(General Studies-2) (CSAT)

(નોંધ:- ઉપરોક્ત બન્ને પેપરો પૈકી પેપર-2 જનરલ સ્ટડીઝ (CSAT) કિોસલફાઇંર્ પેપર છે , જે માં ઓછામાં ઓછા 33%
પાનસર્ માકગસ સનયત કરેલ છે . ઉપરોક્ત પરીક્ષાનું મેરીટ ફક્ત પેપર-1 જનરલ સ્ટડીઝના આધારે જ જાહેર કરિામાં આિિે.)

પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ(Syllabus)
Paper I(General Studies)
� Current events of national and international importance.
� History of India and Indian National Movement.
� Indian and World Geography - Physical, Social, Economic Geography of India and
the World.
� Indian Polity and Governance -Constitution, Political System, Panchayati Raj, Public
Policy, Rights Issues, etc.
� Economic and Social Development – Sustainable Development, Poverty, Inclusion,
Demographics, Social Sector initiatives, etc.
� General issues on Environmental Ecology, Bio-diversity and Climate Change - that
do not require subject specialization.
� General Science.
Paper II (General Studies) (CSAT)
� Comprehension
� Interpersonal skills including communication skills;
� Logical reasoning and analytical ability
� Decision-making and problemsolving
� General mental ability
� Basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude,
etc.) (Class X level), Data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc.
Class X level)

(તબક્કા-1 માં સફળ થયેલ ઉમેર્દિારો માટેજ)
તબક્કો-2 અને 3 સનબંધ કસોટી(100 ર્ુણ) અને પસગનલ ઇન્ટરવ્યુ(50 ર્ુણ)

સ્થળ: સિગ સિદ્યાલય કડી કેમ્પસ,સેકટર-23,ર્ાંધીનર્ર

િયમયાગર્દા:- તા.1/8/2019ના રોજ સામાન્ય કેટેર્રી(General) - 21 થી 32 િષગ
SC/ST - 21 થી 37 િષગ

SEBC – 21 થી 35 િષગ

િૈક્ષસણક લાયકાત: સ્નાતક
સોમ થી િસન સુધીના પૂણગ સમયના કોચીંર્ િર્ો.
સુસિધાઓ: સંસ્થામાં તમામ પ્રકારની અધ્યતન સુસિધાઓ ઉપલબ્ધ છે .
બહાર ર્ામના સિદ્યાથીઓ માટે હોસ્ટેલ સુસિધાઓ છે .
ફી નું ધોરણ:1. ટ્યુિન ફી – Rs.15,000
2. લાઇબ્રેરી ડીપોઝીટ – Rs.2,000(Refundable)
કુલ ફી – Rs.17,000
3. હોસ્ટલ ફી - Rs.32,550 (અંર્દાસજત) પ્રસત િષગ

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)

