UPSC/GPSC-Foundation-2019 Batch-1 ની તારીભ ભાટે
પ્રલેળ યીક્ષા અંગે
 કોવસ ની વલગત:
આ ફેચભાં UPSC તથા GPSC દ્લાયા મોજાતી વવવલર વેર્વલવ યીક્ષા ભાટે ની તારીભ આલાભાં આલળે. ફેચનો
વભમગાો May-2019 વુધીનો યશેળે. આ ફેચ ભાટે ક્રાવ ભાત્ર ળવનલાયે અને યવલલાયે આમોજીત થળે.

 પ્રલેળ યીક્ષા નો કામસક્રભ:
ક્રભ
1
2
3
4
5

વલગત
પોભસ બયલાની છે લ્રી તાયીખ
પ્રલેળ યીક્ષાની તાયીખ
પ્રલેળ યીક્ષાના રયણાભની તાયીખ
ડોકમુભેન્ટ લેરયરપકેળનની તાયીખ
ટ્રેનનગની ળરૂઆત

તાયીખ
20/02/2019
24/02/2019
05/03/2019
09/03/2019 (8:00AM To 10:00AM)
09/03/2019

નોંધ : આકવમભક વંજોગોનુવાય જો ઉયોક્ત કામસક્રભ ભાં ફદરાલ થળે તો ભોફાઇર-SMS અને ઈ-ભેઇર દ્લાયા જાણ કયલાભાં આલળે.

 પ્રલેળ યીક્ષાભાં ફેવલા ભાટેની રામકાત :
1st Auguest-2019 ના યોજ ઉંભય ૩૨ લસ થી ઓછી.
ધોયણ-12 અથલા તેને વભકક્ષ અભ્માવ ૂણસ શોમ અને કોરેજ ભાં અભ્માવ કયતા શોમ.
ાટીદાય (રેઉલા અથલા કડલા) શોલા જરૂયી છે .





 પ્રલેળ યીક્ષાની દ્ધવત :
યીક્ષાનો
પ્રકાય

ક્રભ

શેતુરક્ષી

1.

પ્રશ્નત્રનું નાભ
વાભાન્મ અભ્માવ

વભમ

કુર ગુણ

2 કરાક
(તા. 24/02/2019;
વલાયે ૧૦ થી ૧૨ )

2૦૦
(દયેક પ્રશ્નનો 2 ભાકસ)
(કુર ૧૦૦ પ્રશ્નો)

ઉયોક્ત ેયભાં 25%(1/4th ) નેગેટીલ ભાકીંગ યશેળે. ેય ની બાા ગુજયાતી યશેળે.
યીક્ષા મથ :
કેલણીધાભ કુભાય છાત્રારમ,
ન્મુ ઈવન્ડમા કોરોની, AMTS છે લ્રા ફવ મટેન્ડ ાવે,
ડી-ભાટસ ની ાછ, વનકોર- અભદાલાદ – 382 350




પ્રલેળ યીક્ષાનો અભ્માવક્રભ


યાષ્ટ્રીમ તથા આંતયયાષ્ટ્રીમ ભશત્લની યોજફયોજની ઘટનાઓ (Current events of National and International

importance)


બાયતનો ઈવતશાવ તથા બાયતીમ યાષ્ટ્રીમ આંદોરન (History of India and Indian National Movements)



બાયતીમ તથા વલશ્લનું બૂગો (બાયત તથા વલશ્લનું બૌવતક, વાભાવજક તથા આર્વથક બૂગો) (Indian and World

Geography Physical, Social, Economic, Geography of India and the World)
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બાયતીમ યાજવ્મલમથા તથા ળાવન (ફંધાયણ, યાજનૈવતક વ્મલમથા, ંચામતી યાજ, રોકનીવત અવધકાય લગેયે (Indian Polity

and Governance Constitution, Political System, Policy, Rights Issues etc)



આર્વથક તથા વાભાવજક વલકાવ : ટકાઉ વલકાવ, ગયીફી વભાલેળન, ડેભોગ્રારપક્વ, વાભાવજક ક્ષેત્રભાં શેર લગેયે. (Economic

and Social Development, Sustainable Development, Poverty, Inclusion, Demographics,
Social Sector Initiatives etc)



માસલયણીમ રયવમથવત ય વાભાન્મ ભુદ્દા, જૈ લ-વલવલધતા તથા આફોશલાકીમ રયલતસન (વલમભાં ઊંડાણૂલસક જ્ઞાન જરૂયી
નથી.) (General issues on Environment Ecology, Bio-diversity and Climate Change that do

not require subject specialization)


વાભાન્મ વલજ્ઞાન (General Science)



વંચાય કૌળલ્મ અંતગસત આંતયલૈમવક્તક કૌળલ્મ (Interpersonal skills including communication skills)



વાભાન્મ ભાનવવક ક્ષભતા (General Mental ability)



ભૂબૂત વંખ્માત્ભક (વંખ્મા અને તેભના વંફંધ) રયણાભનો ક્રભ લગેયે (ધોયણ-10 મતય), ભાવશતી વલશ્રેણ (ચાટસ, ગ્રાપ,
કોષ્ટક, આંકડાઓની માસપ્તતા લગેયે) (ધોયણ-10 મતય)
(Basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude, etc) (Class X level)



અંગ્રેજી બાાભાં વાયગ્રશણ કૌળલ્મ (English Language Comprehension skills (Class X level))

 Reference Books




History: NCERT Class VIII – Our Past II and III
History: NCERT Class IX – India and the Contemporary World – I
History: NCERT Class IX – India and the Contemporary World – II




Indian Society: NCERT Class VIII – Social Science: Social & Political Life III
Indian Society: NCERT Class XI – Sociology: Understanding Society




Art & Culture : NCERT Class XI – An Introduction to Indian Art
Art & Culture : NCERT Class XI – Living Craft Traditions of India







Geography: NCERT Class VIII – Resource and Development
Geography: NCERT Class IX – Contemporary India – I
Geography: NCERT Class X – Contemporary India – II
Geography: NCERT Class XI – Fundamentals of Physical Geography
Geography: NCERT Class XI – India – Physical Environment





Polity: NCERT Class IX – Political Science: Democratic Politics Part – I
Polity: NCERT Class X – Political Science: Democratic Politics Part – II
Polity: NCERT Class XI – Political Science: Indian Constitution at Work
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Polity: NCERT Class XI – Political Science: Political Theory





Economy: NCERT Class IX – Economics: Economics
Economy: NCERT Class X – Understanding Economic Development
Economy: NCERT Class XI – Indian Economic Development








Science: NCERT Class VI
Science: NCERT Class VII
Science: NCERT Class VIII
Science: NCERT Class IX
Science: NCERT Class X
GCERT Class- 8, 9, 10, 11 books of subjects – History, Geography, Polity and
Economy.



પ્રાથવભક યીક્ષાનુ મતય ધોયણ-11 વુધીનુ યશેળ.ે

 પ્રવળક્ષણ (ટ્રેનીંગ) પી :
આ ટ્રેનીંગ ભાટે કોઇ જ રપ નથી તથા ફેચભાં પ્રલેળ રેનાય દયેક વલદ્યાથી/વલદ્યાથીનીઓને ભાત્ર લાંચનારમની વુવલધા જો જગ્મા ખારી
શળે તો ભી ળકળે.

 ડોકમુભન્ે ટ લેરયરપકેળન :
અંવતભ ભેયીટ રીમટભાં વંદગી ાભેર ઉભેદલાયોએ નીચે દળાસલેર ડોક્મુભેન્ટ (Original) કેલણીધાભ ખાતે લેયીપીકેળન ભાટે
રાલલાના યશેળે.


ભાત્ર ટ્રેનીંગ ભાટે પ્રલેળ રેનાય વલદ્યાથી/વલદ્યાથીનીઓ ભાટે
(1) ળાા છોડ્માનું પ્રભાણત્ર (School Leaving Certificate)
(2) એડ્રેવ પ્રુપ ( આધાયકાડસ /ડ્રાઇનલગ રાઈવન્વ /ચૂંટણી કાડસ – કોઈણ એક )
(3) છે લ્રે ાવ કયેર યીક્ષા ની ભાકસળીટ.
(4) ાવોટસ વાઇઝના ફે પોટો

 અગત્મની વુચનાઓ :
 તારીભ લગસભાં દય ભવશને 80% શાજયી આલી પયજીમાત છે , અન્મથા પ્રલેળ યદ ાત્ર થળે.
 આ ફેચ અને પ્રલેળ યીક્ષા ને રગતી અન્મ લધુ ભાવશતી e-mail( coordinatorcivilservices@gmail.com ) દ્લાયા ભી ળકળે.

F.A.Q.
Q - 1 ભે અગાઉ કેલણીધાભ ખાતે UPSC/GPSC-Foundation ફેચ ભા પ્રલેળ ભેલેર છે , તો ભને આ ફેચ ભા પ્રલેળ ભી ળકે?
જલાફ : શા, UPSC/GPSC-Foundation-2019 ફેચ ભાટેની પ્રલેળ યીક્ષાના આધાયે પ્રલેળ ભી ળકે.
Q - 2 શુ અભદાલાદ ની ફશાય યશુ ં છુ ં , તો ભને યશેલાની(શોમટેર) તથા લાંચનારમ ની વુવલધા ભી ળકે?
જલાફ : ના, આ ફેચ ભાટે યશેલાની(શોમટેર) ની વુવલધા ઉરબ્ધ નથી. લાંચનારમની વુવલધા જો જગ્મા ખારી શળે તો ભી ળકળે.
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