પાટ દાર સમાજ જોગ
હરાત
.ુ પી.એસ.સી િસિવલ સિવસેઝ પર

ા ૨૦૧૮ (IAS,IPS,IFS etc.) )િશ ણવગ, ૨૦૧૭-૧૮

.ુ સી.ડ .સી 1ારા સંચા4લત )િશ ણવગ, છે . નોકર માટ ની

(આ

હરાત નથી.)

ઉિમયા ક;રયર ડવેલોપમે<ટ કાઉ=<સલ, અમદાવાદ (સોલા) ખાતે
િસિવલ સિવસેઝ પર
પર

.ુ પી.એસ.સી 1ારા લેવાનાર

ા ૨૦૧૮ ની તૈયાર માટનો )િશ ણવગ, ૨૦૧૭-૨૦૧૮ માટ ની )વેશ

ા માટ ઓનલાઈન અરC પDકો મંગાવવા માં આવે છે . આ માટ ઉમેદવાર www.ucdc.co.in

ની વેબસાઈટ પર તા. ૦૩/૦૮/૨૦૧૭ થી તા.૨૫/૦૯/૨૦૧૭ Jુધી (સમય રાDી ના ૧૧.૫૯
કલાક Jુધી) દરLયાન અરC કરવાની રહશે.)

શૈ 4ણક લાયકાત અને પાDતા :

ક<N સરકાર ક રાOય સરકાર 1ારા કાયદા થી Pથાિપત મા<ય

િુ નવસQટ /ડ Lડ

િુ નવસQટ માંથી

Pનાતક કરRું હોSું જોઈએ.
વય મયા,દા : (તા. ૦૧/૦૭/૨૦૧૭ ની =Pથિતએ)
૧. ઓછા માં ઓછા ૨૧ વષ, અને વUુ માં વUુ ૨૮ વષ, Jુધી

નVધ :

.ુ સી.ડ .સી 1ારા બહાર પાડવા માં આવતા નો;ટ;ફકશનમાં દશા,વતી વય મયા, દાને Xયાને લઇ

ઉમેદવાર પોતે િ)લીમ પર

ામાં ઉપ=Pથત થવા પાDતા ધરાવે છે ક કમ ? તે

તે માટ સંPથાની કોઈ જવાબદાર રહશે નહ].

તે ન[ કરવા\ુ ં રહશે,

)વેશ પર

ા: UCDC ની )વેશ પર

ા બે તબ[ા માં લેવામાં આવશે.

૧. )થમ તબ[ો : UCDC ની )થમ તબ[ા ની )વેશ પર

ા તા.૦૧/૧૦/૨૦૧૭ ને રિવવારના

રોજ લેવામાં આવશે. aની િવગત નીચે bુજબ છે .
૨. Objective તથા Written પર
તાર ખ
01-10-2017

ા \ું માળdું

સમય

TYPE

પેપર

િવષય

)pો

qુણ

10:00 થી 12:00

Objective

પેપર-1

C-SAT (100) + G.S (100)

200 X 1

200

1:00 થી 3:00

Written

પેપર-2

Essay (2) qુજરાતી અને rsેC

50 X 2

100

tુ લ qુણ
)વેશ પર

ા માટ\ુ ક<N : અમદાવાદ, મહસાણા, વડોદરા, રાજકોટ, Jુરત, (િવગતવાર ક<Nની
વેબસાઈટ (www.ucdc.co.in) પર મેળવી શકશે.

300
ણ તથા સરનાbું આપને અમાર

નVધ :-

૧. પેપર-1 માં ખોટા જવાબ બદલ અથવા એક )p માં એક કરતા વધાર જવાબ બદલ 1/4 નેગેટ વ માક, સ ગણાશે.
૨. પેપર 1 અને પેપર 2 ના સ uત
ું
માuસ,ને આધાર મેર ટ તૈયાર કરવામાં આવશે.

હોલ ટ ક ટ ડાઉનલોડ /િ)<ટ આઉટ કરવા બાબત :
તા. ૧-૧૦-૨૦૧૭ ને રિવવાર ના રોજ યોજનાર )થમ તબ[ાની પર

ા માટના )વેશપD (Hall

Ticket) ઉમેદવાર વેબસાઈટ ઉપરથી પ;ર ા ના 10 ;દવસ અગાઈ ડાઉનલોડ કર િ)<ટ આઉટ
મેળવી લેવાની રહશે.

)થમ તબ[ાની પર
પેપર - ૧
C-SAT

ાનો અvયાસwમ :
િવષય

એxટ ટyુડ, aનો િસલેબસ આ bુજબ નો રહશે

)pો

qુણ

100

100

(1) Comprehension
(2) Interpersonal Skill including communication skills
(3) Logical reasoning and analytical ability
(4) Decision making and problem solving
(5) General mental ability
(6) English Language comprehension skills (class X
level).
(7) Basic numeracy (numbers and their relation,
orders of magnitude etc (Class X level), Data
Interpreation (charts, graphs, tables, data
sufficiency etc. – Class X level)

G.S

જનરલ Pટડ ઝ, aનો િસલેબસ આ bુજબ નો રહશે

100

100

(1) Current events of national and international
importance.
(2) History of India and Indian national movement.
(3) Indian and World Geography-physical, social,
economic geography of India and the world.
(4) Indian Polity and governance- constitution,
political system, Panchayati Raj, public policy,
Rights Issues, etc
(5) Economic and social development – sustainable
development, poverty, inclusion, demographics,
social sector initiative, etc.
(6) General issues on environmental ecology, biodiversity and climate Change – that do not
require subject specialization. General Science.
tુલ

૨૦૦

૨૦૦

સામા<ય J ૂચનો :
1. પર

ાના સમય પહલા પંદર િમિનટ અગાઉ ઉમેદવાર પોતાની બેઠક પર બેસી જવા\ું

રહશે.
2. ઉમેદવાર પોતાની સાથે પર

ા ખંડમાં કલ~ુલેટર, મોબાઈલ વગેર aવા કોઈપણ

ઈલેu• ક સાધનો, €ુPતક, ગાઈડ, કાપલી ક તેવા કોઈપણ છાપેR ું ક હPત4લ4ખત સા;હ•ય રાખી
શકાશે નહ .
3. પર

ા શƒ થયા પછ € ૂણ, થાય •યાં Jુધી પર

ા ખંડ છોડવા દવામાં આવશે નહ].

4. અનઅિધtૃત €ુPતક, પેપર, લેખમાંથી ક અ<ય ઉમેદવારોમાંથી નકલ કરવી નહ], ક નકલ
કરવા માટ )યાસો કરવા નહ]. તેમજ તમારા પેપરમાંથી અ<ય ઉમેદવારોને નકલ કરવા
દવી નહ આ J ૂચનાના ભંગ બદલ પર
5. પર

ા માટ ગેરલાયક ગણવામાં આવશે.

ા € ૂણ, થવા માટનો બેલ વાˆયાથી ‰ુરંત ઉŠરવહ (OMR) િનર

કને સVપી દવી.

6. )થમ અને Œ1િતય તબ[ા ના સફળ ઉમેદવારો \ું લીPટ વેબસાઈટ પર bુકવા માં આવશે અને
SMS 1ારા

ણ કરવામાં આવશે.

7. ઉમેદવાર અરCપDકમાં બતાવેલી કોઈપણ િવગત અને ડો~ુમે<ટ વે;ર;ફકશન સમયે
ઉમેદવાર ર•ૂ કરલ જ<મ તાર ખ, શૈ 4ણક લાયકાત, વય,

િત, અ\ુભવ વગેરને લગતા

)માણપDો ભિવŽયમાં a તે તબ[ે ચકાસણી દરLયાન ખોટા માRુમ પડશે તો તેની સામે
કાયદસરની કાય,વાહ

કરવામાં આવશે. આવા ઉમેદવારોની ઉમેદવાર

સંPથા 1ારા “રદ”

કરવામાં આવશે.
8. સંPથા 1ારા લેનાર )થમ તબ[ાની વૈક•‘પક અને િનબંધ કસોટ માં અને Œ1િતય તબ[ા માં
ઈ<ટર’ ું ઉŠીણ, થવાથી જ ઉમેદવારને િનમ“ ૂક માટનો હક મળ જતો નથી. િનમ“ ૂક સમયે
સમ

UCDC સŠાિધકાર ને ઉમેદવાર બધી જ ર તે યોˆય છે તેમ સંતોષ થાય તો જ

ઉમેદવારને )િશ ણ વગ,માં )વેશ આપવામાં આવશે.

9. પસંદગી પામેલ ઉમેદવારને સંPથાના વખતોવખત / )વત,માન િનયમો bુજબ િનિ•ત શરતોને
આિધન )િશ ણ વગ,માં )વેશ મળશે.
10. આ

હરાત તથા )િશ ણ વગ,માં )વેશ માટ કોઈપણ કારણોસર તેમાં ફરફાર કરવાની

ક રદ કરવાની આવ–યકતા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો સંPથાને સં€ ૂણ, હ[ / અિધકાર UCDC
સંPથા ને રહશે અને આ માટ કારણો આપવા સંPથા બંધાયેલ રહશે નહ].
11. UCDC સંPથા ખાતે )વેશ મેળવેલ ઉમેદવારો ચાRુ તાલીમ દરLયાન ગેર)S ૃિત કરશે ક
કરાવશે, ઉ–કરણીજનક ક વાંધાજનક ભાષણો ક લખાણો કરશે અથવા િવ—ાથQઓ પાસે ક અ<ય
Dા;હત ’ય=uત પાસે કરાવશે, િવ—ાથQ સંગઠનો/કિમટ

/ િુ નયન બનાવી

.ુ પી.એસ.સીના

અvયાસ ને Xયાનમાં ન રાખતાં અ<ય )S ૃિતઓ કરશે એટલે ક એવી )S ૃિતઓ ક a અ<ય
િવ—ાથQઓ ક સંPથાને \ુકસાનકતા, ક હાિનકતા, હશે તો તેવા સંજોગોમાં ચાRુ તાલીમ દરLયાન
પણ )વેશ મેળવેલ િવ—ાથQઓનો )વેશ રદ કરવાની અબાિધત સŠા UCDC સંPથાના સમ
સŠાિધકાર ને રહશે.
12. આખર પ;રણામ

હર થયા બાદ મેર ટમાં ઉમેદવાર મેળવેલ qુણ ને આધાર wમશ: )વેશ

મળવાપાD થશે, ત˜<વયે ઉમેદવારોએ ;દન-૧૫ માં રCP•શન ફ

ભર ને અ™ ૂક )વેશ

મેળવવાનો રહશે અ<યથા તેમનો )વેશ આપોઆપ રદ ગણાશે અને તેમની જˆયાએ
)િત ાયાદ માંથી અ<ય ઉમેદવારોને મેર ટ )માણે બોલાવીને તે જˆયાએ )વેશ આપવામાં
આવશે.

)ાથિમક કસોટ માટના )pપD rગેની ખાસ J ૂચનાઓ
૧. )pોના

જવાબો

અલગ

આપેલ

ઉŠરવહ માં જ

લખવાના

રહશે.

જવાબો

બોલપેન

(š‘ /ુ કાળ ) થી ફuત (●) કર ને આપવાના છે . )pપDની ભાષા qુજરાતી અને rsેC
રહશે. qુજરાતી ભાષાંતરમાં કોઈ qુચ
ં વણ જણાય તો rsેCમાં € ૂછાયેલ )pની ભાષા\ું
અથ,ઘટન આખર ગણાશે.
2. ઉŠરવહ માં જવાબ આપવા માટ માDબોલપેન (š‘ ુ / કાળ ) નો જ ઉપયોગ કરવો.
3. ઉŠરવહ માં િનયત જˆયાએ તમારો બેઠક નંબર, નામ અવ–ય લખSુ.ં

4. ઉŠરવહ માં જવાબ માટ બોલપેન (š‘ ુ / કાળ ) થી િનશાની િસવાય\ું (●) કોઈપણ )કાર\ું
લખાણ અથવા એક કરતાં વUુ વૈક•‘પક ઉŠરો qુણને પાD થશે નહ .
5. ઉŠરવહ ઉપર િન;ર કની સહ છે ક નહ તેની ખાDી કર લેવી. જો તમાર ઉŠરવહ
ઉપર િનર

કની સહ નહ] હોય તો તેવી ઉŠરવહ b ૂ‘યાંકન માટ ગણાશે નહ].

6. ખોટા જવાબ બદલ અથવા એક )pમાં એક કરતાં વધાર જવાબ બદલ )pના qુણના
qુણ બાદ કરવામાં આવશે. a )pનો જવાબ આપવામાં નહ] આવે તેની કોઈ પેને‘ટ
થશે નહ].
7. ઉમેદવાર સાચો બેઠક નંબર, નામ અવ–ય દશા,વવાના રહશે. બેઠક નંબર િસવાય અથવા
ખોટા નંબરની ઉŠરવહ ની ચકાસણી કરવામાં આવશે નહ].
8. )થમ તબ[ા અને rિતમ તબ[ા \ું પર ણામ સંPથાની વેબસાઈટ www.ucdc.co.in ઉપર
હર કરવામાં આવશે.
9. )વેશ પર

ાની

હરાત અ<વયેનાં bઝ
ં ૂ વતા િનરાકણ માટ:

Umiya Career Development Council, Umiya Campus,
Opp., Agrawal Mall, Nr. Sola Bhagvad Vidyapith,
Sola, Ahmedabad - 380060
ફોન નંબર:- 079-27662686

Email address: sola@ucdc.co.in

સમય : 11: AM to 6:00 PM

