MAMATA IAS TRAINING CENTRE

�હેરાત
યુ.પી.એસ.સી િસિવલ સ�વસીઝ પરીક્ષા(IAS,IPS,IFS,IRS etc.) �િશક્ષણ વગર્-2021/22
ગુજરાતની સુ�િસધ્ધ કેળવણી સંસ્થા સવર્ િવ�ાલય(કડી) દ્વારા સંચાિલત મમતા IAS �ે�નગ સેન્ટર,ગાંધીનગરમાં
તાલીમ મેળવી ઉચ્ચ વહીવટી કાર�કદ� બનાવવા ઇચ્છુ ક ઉમેદવારોએ સંસ્થાની વેબસાઇટ www.ksv.ac.in પરથી
�વેશ ફોમર્ આ �લક https://forms.gle/qXRPV8t82HRzr1Jy8 પર િક્લક કરીને ઓનલાઇન તા.30-082021 સુધી ભરી શકાશે. �વેશ ફોમર્ તા.14-8-2021થી ઉપલબ્ધ થશે .ગુજરાતી ભાષા અથવા અં�ે� ભાષા બે માંથી
કોઇ પણ એક જ ભાષામાં ફોમર્ ભરવું.
�વેશ પરીક્ષાના �ણ તબક્કામાં લેવાશે.
તબક્કો-1 હેતલ
ુ ક્ષી પરીક્ષા(૩૩% નેગેટીવ માક�ગ બન્ને પેપરમાં)
તારીખ

સમય

9-9-2021

2 થી 3

િવષય
પેપર-1 સામાન્ય અભ્યાસ

3 થી 4

પેપર-2 સામાન્ય અભ્યાસ

(સંભવત:)
9-9-2021
(સંભવત:)

(General Studies-1)
(General Studies-2) (CSAT)

ગુણ
100
100

પરીક્ષા સ્થળ: સવર્ િવ�ાલય કડી કેમ્પસ,સેકટર-23,ગાંધીનગર
(ન�ધ:- ઉપરોક્ત બન્ને પેપરો પૈકી પેપર-2 જનરલ સ્ટડીઝ (CSAT) કવોિલફા�ગ પેપર છે , જે માં ઓછામાં ઓછા 33%
પા�સગ માકર્સ િનયત કરેલ છે . ઉપરોક્ત પરીક્ષાનું મેરીટ ફક્ત પેપર-1 જનરલ સ્ટડીઝના આધારે જ �હેર કરવામાં આવશે.)

�થમ તબક્કાની પરીક્ષાનો અભ્યાસ�મ(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 ઉમેદવારો માટેજ)
તબક્કો-2 અને 3 િનબંધ કસોટી(100 ગુણ) અને પસર્નલ ઇન્ટરવ્યુ(50 ગુણ)

સ્થળ: સવર્ િવ�ાલય કડી કેમ્પસ,સેકટર-23,ગાંધીનગર

વયમયાર્દા:- તા.1/8/2022 ના રોજ સામાન્ય કેટેગરી(General) - 21 થી 32 વષર્(2-8-1990 થી 1-8-2001)
SC/ST - 21 થી 37 વષર્(2-8-1985 થી 1-8-2001)

SEBC – 21 થી 35 વષર્(2-8-1987 થી 1-8-2001)

શૈક્ષિણક લાયકાત: સ્નાતક
સોમ થી શિન સુધીના પૂણર્ સમયના કોચ�ગ વગ�.
સુિવધાઓ: સંસ્થામાં તમામ �કારની અધ્યતન સુિવધાઓ ઉપલબ્ધ છે .
બહાર ગામના િવ�ાથ�ઓ માટે હોસ્ટેલ સુિવધાઓ છે .
ફી નું ધોરણ:1. ટ્યુશન ફી – Rs.15,000
2. લાઇ�ેરી ડીપોઝીટ – Rs.2,000(Refundable)
કુલ ફી – Rs.17,000
3. હોસ્ટલ ફી - Rs.35,550 (અંદાિજત) �િત વષર્

Important Instructions
1.Bring the original Photo Identity Card.
2. Please note that entry into the Examination Venue shall be closed 10 minutes

before the schedule commencement of the Examination i.e. 1:50 PM. Reporting time is
1:15 PM or earlier to it.
3.Candidates are advised to enter the Examination Venue well in time for frisking.
4. Candidate should not be in possession of or using any mobile phone (even in
switched off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or
storage media like pen drive, smart watches, etc., or camera or Bluetooth devices or
any other equipment or related accessories either in working or switched off mode
capable of being used as a communication device during the examination. Any
infringement of these instructions shall entail disciplinary action including ban from
future Examinations.
5. Use of normal or simple wrist watches by candidates is allowed inside the
Examination Rooms/ Halls. However, use of watches fitted with any special accessory
that might be used as communication device or smart watches is strictly prohibited and
candidates are not allowed to take such watches into the Examination Rooms/ Halls.

COVID-19 INSTRUCTIONS:
1. Wearing of mask/face cover is mandatory for all candidates. Candidates
without mask/face cover will not be allowed entry into the Venue.
2. Candidates, however, will have to remove their masks for verification, whenever
required by the Examination functionaries.
3. Candidate may carry his/her own hand sanitizer (small size) in transparent
bottle.

4. Candidates to follow COVID 19 norms of ‘social distancing’ as well as ‘personal
hygiene’ inside the Examination Halls/Rooms as well as in the premises of the Venue.

સંપકર્: મમતા IAS �ે�નગ સેન્ટર,ગાંધીનગર
આર.એન લિલતકલા એકેડેમીના બીજે માળે, સવર્ િવ�ાલય ક્ડી કેમ્પસ,
ઘ-રોડ,સેક્ટર-23,ગાંધીનગર
(O)079-23248008
સમય: સવારે ૧૦ થી સાંજે ૬(સોમ થી શિન)

