GPSC પરીક્ષાની તાલીમ માટે ની પ્રવેશ પરીક્ષા પધ્ધધ્ધતી
પ્રશ્નપત્રની સંખ્યા – 1;

ુ
પરીક્ષાનો પ્રકાર – હેતલક્ષી(MCQ
type)

ુ – 200;
કુ લગણ

પ્રશ્નોની સંખ્યા – 100(દરે ક પ્રશ્નનો 2 માકક )

ુ રાતી;
માધ્ધયમ – ગજ

સમય મયાકદા – 90 મમમનટ

નોંધ : દરે ક ખોટા જવાબ માટે , નેગેટટવ માટકિંગ 0.50 mark રહેશે.

અભ્યાસક્રમ
(ક) આધમુ નક ભારતનો ઈમતહાસ
્
૧. ૧૮૫૭નો ભારતનો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ-ઉદ્દભવ,
સ્વરૂપ, કારણો, પરરણામો અને મહ્ત્વ, ગુજરાતના
વવશેષ સંદભભમાં.
૨. ૧૯મી સદીમાં ભારત અને ગુજરાતમાં ધાવમિક અને સામજજક સુધારા આંદોલનો.
૩. ભારતની સ્વતંત્રતા માટેની ચળવળ, ભારત અને વવદે શમાં ભારવતય ક્ાંતીકારીઓ.
૪. મહા્મા ગાંધી, તેમના વવચાર, વસદ્ાંતો, અને જીવન દશભન, મહ્વના સ્યાગ્રહ – ગુજરાતના ખેડા,
બોરસદ, બારડોલી, ધરાસણા, ધોલેરા, રાજકોટ અને લીંબડી સ્યાગ્રહના વવશેષ સંદભભમાં.

(ખ) સાંસ્કૃમતક વારસો
૧. ગુજરાતી રં ગભ ૂમી : નાટકો, ગીતો, નાટયમંડળીઓ.
૨. ગુજરાતી સારહ્ય : પ્રવાહો, વળાંકો, સારહ્યકારો અને સારહ્ય સંસ્થાઓ
૩. ગુજરાતના તીથભસ્થળો અને પયભટનસ્થળો.

(ગ) ભારતીય રાજ્ય વ્યવ્સ્થા, બંધારણ, સામજજક ન્યાય અને આંતરરાષ્ટ્રીય
સંબધ
ં ો.
૧. ભારતીય બંધારણ- આમુખ, મ ૂળભ ૂત અવધકારો, અને ફરજો, માગભદશભન વસદ્ાંતો.
૨. બંધારણીય સત્તાવધકારીઓ: સત્તા, કાયો અને જવાબદારી.(રાષ્ટ્રપવત, વડાપ્રધાન, ગવનભર,
મુખ્યમંત્રી,ચટં ૂ ણીપંચ, નાણાપંચ, CAG)
3. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની અગ્યની નીવતઓ અને કાયભક્મો.

(ઘ) સામાન્ય બૌદ્ધિક ક્ષમતા
૧. તારકિક અને વવશ્લેષણા્મક ક્ષમતા.
૨. સંખ્યાઓની શ્રેણી, સંકેત અને તેનો ઉકેલ.
૩. સંબધ
ં વવષયક પ્રશ્નો.
૪. ટકા, સાદુ અને ચક્વ્યુદ્ધદ્ વ્યાજ, નફો અને નુક્શાન.
૫. સમય અને કાયભ, સમય અને અંતર, ઝડપ અને અંતર.

(ચ) ભ ૂગોળ
૧. ભૌવતક ભ ૂગોળ: ભારત, ગુજરાત અને વવશ્વના સંદભભમાં : મુખ્ય પ્રાકૃવતક વવભાગો, ભ ૂકંપ અને
ભ ૂસ્ખલન, કુદરતી અપવાહ, મૌસમી આબોહવાના પ્રદે શો: વાતાવરણણય વવક્ષોભ, ચક્વાત, કુદરતી
વનસ્પવત: રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભ્યારણો, જમીનના મુખ્ય પ્રકારો, ખડકો અને ખનીજો.
૨. આવથિક ભ ૂગોળ: અથભતત્ર
ં ના મુખ્ય વવભાગો; કૃવષ, ઉદ્યોગ, સેવાઓ, તેમની મુખ્ય લાક્ષવનકતાઓ.
પાયાના ઉદ્યોગો – કૃવષ, ખનીજ, જગલ,
ં
ઈંધણ (બળતણ) અને માનવશ્રમ આધારરત ઉદ્યોગો, પરરવહન
અને વેપાર, પદ્વતઓ અને સમસ્યાઓ.

(છ) પ્રાદે મશક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાની મહત્વની સાંપ્રત ઘટનાઓ(પરીક્ષા પહેલાના છે લ્લા ત્રણ મટહના માંથી.)

ુ ના
સચ
 આગામી સમયમાં ડે.સેક્શન ઓરફસર/ડે.મામલતદારની અને ગુજરાત વહીવટી સેવા
વગભ-૧ અને વગભ-૨ / મામલતદારની પ્રીલીમ પરીક્ષા યોજાનાર છે .
 ONLINE ફોમભ ભયાભ બાદ તેની પ્રીન્દ્ટ મેળવી લેવી અને જ્યારે SMS દ્વારા જણાવવામાં
આવે ્યારે સંસ્થામાં જમા કરાવવી, તેની સાથે સ્નાતક રડગ્રીની માકભ શીટની સ્વયં પ્રમાણણત
ઝેરોક્ષ નકલ, શાળાનુ ં ણલવવિંગ સરટિરફકેટ ની ઝેરોક્ષ નકલ, અને બે ફોટા ફોમભ સાથે
જોડાવાના રહેશે.
 વય મયાભદા :- 21 વષભ (લઘુત્તમ)
 શૈક્ષણણક લાયકાત :- સ્નાતક રડગ્રી (લઘુત્તમ)
 લેક્ચરમાં વનયવમત હાજરી જરૂરી છે તથા લેક્ચર માં અપાતી સ ૂચના અનુસરવાની રહેશે
છે .
 લેક્ચર ખંડ અને સંસ્થાના પરરસરમાં શાંવતપ ૂવભક અને વશસ્તબદ્ વતભવાનુ ં રહેશે.
 વાંચનાલયની સુવવધા ઉપલબ્ધ થઈ શકશે, પરત ુ ં છાત્રાલય (હોસ્ટેલ) ની સુવવધા મેરીટના
આધારે આપવામાં આવશે.
 ગુજરાત વહીવટી સેવા વગભ-૧ અને વગભ-૨ ની પરીક્ષાની જાહેરાતની સુચીત તારીખ
15/07/2018 અને નાયબ સેક્શન અવધકારી/ નાયબ મામલતદાર વગભ-૩ પરીક્ષાની
જાહેરાતની સુચીત તારીખ 15/09/2018 છે . આ રે નીંગ સેન્દ્ટર ખાતે પ્રવેશ મેળવનાર
વવદ્યાથીએ જાહેરાત પ્રવસધ્ધ થાય ્યારે GPSC નુ ફોમભ અવશ્ય ભરવાનુ રહેશે અન્દ્યથા
વવદ્યાથીનું એડવમશન રદ ગણાશે.
 રહેવાની વ્યવસ્થા ન થઈ શકે તો દૈ વનક રૂ.૧૦૦ લેખે ફક્ત જમવાની વ્યવસ્થા થઈ શકશે.
 સંસ્થાએ બનાવેલ વનયમો નુ ં પાલન કરવુ ં જરૂરી છે .
 એડવમશન માટે પ્રવેશ પરીક્ષા (objective type) લેવામાં આવશે, જેની વવગતવાર જાણ
વેબસાઈટ પર તથા SMS દ્વારા કરવામાં આવશે. એડવમશન સંબધ
ં ી આખરી વનણભય
સંસ્થાનો રહેશે.
 ઉપરોક્ત વનયમો માન્દ્ય હોઈ તો જ ONLINE એડવમશન ફોમભ ભરવુ.ં

