સરદાર પટલ લોક

શાસન સં થા ( પીપા
પીપા)

ઈસરોની સામે, સેટલાઈટ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૧૫
ફોન નં.: (૦૭૯
૦૭૯) ૨૬૯૧ ૯૯૦૦ ફ

નં.: (૦૭૯) ૨૬૯૧ ૯૯૪૫

www.spipa.gujarat.gov.in
ન: યુપીએસસી કે આઈ.એ.એસ.ની
ની પરી ા એટલે શુ?
ં
IAS, IPS, IFS, IRS એવી કુલ ૨૪ કે ીય ુપ-“એ
એ”, ુપ “બી” સ વસીસમાં ભરતી માટે દર વષ યુિનયન પિ લક સ વસ કમીશન (UPSC )
વારા Civil Services Exam (CSE) યો ય છે . (પાના નં. ૬)

ન: યુપીએસસી િસિવલ સ વસીસ પરી ા-2020
20 આપવા માટે શૈ િણક લાયકાત અને વયમયાદા કેટલી?
Category

Age limit on 1st August 2020
20

Attempts

Education

General

21-32

6

- ઉમેદવારે ે યુએશન પૂ ં કયુ હોય અથવા

OBC

21-35

9

SC/ST

21-37

till upper age

- ઉમેદવાર ે યુએશનના અંિતમ વષ
વષ/સેમી ટરમાં હોય પણ
જુ લાઈ ૨૦૨૦ પહેલા આપને માકશીટ
માકશીટ/ડી ી મળી જવાની હોય.

ન: યુપીએસસી પરી ાનો િસલેબસ અને માળખું સમ વો. (પાના નં. ૪)
ણ તબ કામાં પરી ા લેવાશે:
મહીનો
12 Feb.’20 to
03 March’20

તબ કો
યુપીએસસી પરી ાની

ગુણ

હેરાત િસ ધ થવાની તારીખ (ઓનલાઈન
ઓનલાઈન અર ઓ મંગાવવાની તારીખ
તારીખ)

31st May’20

૧.િ લીમ: જનરલ ટડીઝ અને એિ ટટયૂડ એમ બે પેપરો હોય MCQ નો- એટલે કે A,B,C
C,D એમ ટીક કરવાનું
હોય,ખોટા જવાબ પર નેગટે ીવ મા સ.
સ િસલેબસ માટે આ ોશરના પાછલા પાને આપેલ એને રર-૧ જુ વો

૪૦૦

18th Sept.’20

૨.મેઈ સ: િનબંધ/વણના મક જવાબો લખવાના હોય.
હોય િસલેબસ માટે આ ોશરના પાછળના પાને એને ર-૧ જુ વો

૧૭૫૦

Jan’2021

૩.ઈ ટર યુ:ં ગુજરાતી, િહ દી કે અં ે માં આપી શકાય.
શકાય

૨૭૫

ન: પીપા શું છે અને તે મને યુપીએસસીની તૈયારીમાં યાં અને કેવી રીતે મદદ કરી શકે?
-

Sardar Patel Institute of Public Administration (SPIPA) મૂળતો ગુજરાત રા યની Apex training institute (ATI) છે
યાં લાસ-૧, લાસ-૨ અિધકારીઓની
રીઓની ફાઉ ડેશન તાલીમ આપવામાં આવે છે .

-

સાલ ૧૯૯૨માં અ ે યુપીએસસી ટડી સે ટરની
ટર
થાપના કરવામાં આવી

યાં િ લીમ, મેઈ સ અને ઈ ટર યું માટે જે તે િવષય િન ણાતો

વારાસઘન તાલીમ આપવામાં આવે. અ યાર સુધી સં થાના કુલ 209 િવધાથ ઓ યુપીએસસી પરી ામાં સફળ થયા છે . છે લે લેવાયેલ
યુપીએસસી પરી ામાં કુલ 18 િવ ાથ ઓ સફળ થયા છે .

ન: પીપાની વેશ પરી ા માટે શૈ િણક લાયકાત અને વયમયાદા શું છે ?
-

વષ 2019 ની વેશ પરી ા માટે લાયકાત નીચે મુજબ રહેશે.
શૈ િણક લાયકાત: જ
ે યુએશન/પો ટ જ
ે યુએશન
વયમયાદા પૂરી ન થાય યાં સુધી ગમે તેટલી વાર attempts આપી શકાય.
કેવળ નીચેના ઉમેદવારો જ પીપામાં અર

કરી શકશે:

Category

Age limit on 1st August 2020
20

General

21-32

-

માતૃભાષા ગુજરાતી હોયઅથવા

SEBC

21-35

-

સેક ડરી કે હાયર-સેક ડરી પરી ા ગુજરાતમાંથ
થીી આપેલ હોય અથવા

SC/ST

21-37

Facebook:www.facebook.com/spipaofficial
www.facebook.com/spipaofficial

-

ેજયુએશન ગુજરાતમાં પૂણ કયુ હોયઅથવા
ગુજરાતના સામા ય રીતે રહેવાસી હોય. (સળંગ પાંચ વષ કે તેથી વધુનો વસવાટ)
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ન: પીપાની વેશપરી ા યારે યો ય છે ? તેનું માળખું શું છે ?
પીપાની વેશ પરી ા માટે ઓનલાઈન અર ઓ દર વષ માહે જૂ ન/જુ લાઇમાં િસ ધ કરવામાં આવે છે . વેશ પરી ાની ઓનલાઈન
અર
-

(ojas.gujarat.gov.in)પર કરી શકાશે.

ઓગ ટ/સ ટે બર 2019માં ટેજ-૧ ની પરી ા યો શે જે નું માળખું યુપીએસસીની ટેજ-૧ની ીલીમીનરી પરી ા મુજબનું જ છે
અથાત,
મિહનો (અંદાિજત)

ટેજ

Aug/Sept’19

૧

Sept/October’19

૨

પેપર
પેપર-૧: જનરલ ટડીઝ

(૧૦૦

પેપર-૨: Aptitude ## (૫૦

નો) (MCQ-OMR Based)

નો) (MCQ-OMR Based)

િનબંધ (ગુજરાતી કે અં ે માં લખી શકાય) (૨-િનબંધ, યેકના ૫૦ મા સ)

સમય
(કલાકમાં)

ગુણ

૨.૦૦

૨૦૦

૧.૩૦

૧૦૦

૨.૦૦

૧૦૦

કુલ ગુણ

૪૦૦

## રમા સ: પીપા વારા વષ ૨૦૧૬ થી નકકી કરેલ પરી ાના નવા માળખા મુજબ પેપર-૨ Aptitude ના મા સ પણ મે રટમાં
ગણાશે.એટલે કે,પેપર-૧ અને પેપર-૨ ના સંયુ ત મા સને આધારે મેરીટમાં આવેલ ઉમેદવારોને િનબંધ કસોટી માટે બોલાવવામાં આવશે.
ટેજ-૧ અને ૨ના કુલ ૪૦૦મા સને આધારે આખરી પ રણામ હેર થયા બાદ કેટેગરીવાઈઝ મેરીટમાં ઉમેદવારે મેળવેલ ગુણને આધારે
ગુજ.સરકારની અનામત નીિત મુજબ વેશ આપવામાં આવશે.
તાલીમાથ ઓને ફાળવવામાં આવેલ પીપા અને તેના તાલીમકે ો ખાતે હાલમાં હો ટેલમાં રહેવાની તથા જમવાની સવલત મળવાપા
નથી, ત નવયે િવ ાથ ઓએ વખચ તેની યવ થા કરવાની રહેશે.
અંદાિજત નવે બર/ ડસે બર માસથી તાલીમવગ શ થશે.
ન: પીપામાં ભણવા કેટલી ફી આપવી પડે?
કોઈ ફી લેવામાં આવતી નથી, મા

. ૩૨૦૦/- રીફંડેબલ ડીપોઝીટ ભરવી પડે. (તાલીમ ડીપોઝીટ . ૧,૦૦૦/- + લાઈ ેરી ડીપોઝીટ . ૨,૨૦૦/-)

ન: પીપામાંઅ યાસ દર યાન કોઈ કોલરશીપ અપાય છે કે કેમ અને તાલીમનો સમયગાળો શું છે ?
હા, તમામ કેટેગરીના યુવક યુવતીઓને અહી કોલરશીપ આપવામાં આવે છે .
િવધાથ

તાલીમ સમયગાળો

પીપા વેશ પરી ામાં પસંદગી પામેલ ઉમેદવારોની
િ િલમ અને મુ ય પરી ા માટેની તાલીમ
યુપીએસસી િ લીમ પાસ કયથી મેઇ સ માટેની તાલીમ

નવે બર થી જૂ ન(અંદાિજત)

યુપીએસસીમેઈ સ પાસ કયથી ઇ ટર યુ માટેની તાલીમ

જુ લાઈ થીસ ટે બર(અંદાિજત)
યુઆરીથી માચ

કોલરશીપની કુલ રકમ

સરકાર ીના વતમાન િનયમો/ધારાધોરણો
મુજબ કોલરશીપ/ ટાઈપે ડ મળવાપા થશે.

યુપીએસસીના ફાઈનલ મેરીટમાં િસલે ટ થયે

આ તાલીમ કાય મ દર યાનિવ ાથ ઓ યો ય રીતે યુપીએસસીની તૈયારી કરી શકે અને વધુને વધુ િવ ાથ ઓ આ પરી ામાં ઉિ ણ થાય તે
હેતુથી પીપામાં વેશ મેળવેલ િવધાથ પીપા બહાર કોઇપણ તની નોકરી કે અ ય અ યાસ કરી શકશે નહી.
ન: પીપામાં એડમીશન મ યે મને કઈ કઈ સુિવધાઓ મળે?
પીપામાં મળતી સુિવધાઓ (૧) યા યાન વારા સઘન તાલીમ (૨) રીડ ગ મ (૩) લાય ેરી સવલત અને (૪) ટાઇપે ડ
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ન: પીપા/યુપીએસસીની પરી ા માટે મારે તૈયારી કેવી રીતે શ કરવી?
યુપીએસસીની તૈયારી કરો એટલે આપમેળે પીપાની તૈયારી થઇ ય. નીચેના પુ તક, મટીરીય સથી શ આત કરવી. આ ચોપડીઓ તમને અમદાવાદના
રીલીફ રોડ પર ગાંધી ીજ નીચે આવેલપુ તકોની દુકાનો પર મળી રહેશે અને િવિવધ ઓનલાઈન શો પગ સાઈટ ઉપર પણ ઉપલ ધ છે .

Topic
NCERT
જુ ના

નપ ો

Material/Books/References
યુપીએસસીના ઘણા MCQ

નો CBSE બોડના NCERT પા યપુ તકોમાંથી સીધા પૂછાતા હોઈ, ધો.૭ થી ૧૨ના Social

Science, History, and Geographyના પુ તકો જોઈ લેવા. ઓનલાઈન મફત ડાઉનલોડ પણ કરી શકાય.

‘Last 24 years UPSC IAS/IPS Prelims’ book by Disha Publication. (Available in English & Hindi)

Paper – 1 (General Studies)
Geography
Environment
Economy

Polity (Book)
History

(Book)
Culture

યુપીએસસી પરી ાના પીપાના સફળ ઉમેદવાર કુ. રાજતનીલ સોલંકીના લેકચર અને પાવરપોઈ ટ
(https://goo.gl/c34anQ)
National Institute of Open Studies (NIOS)નુP
ં DF material
પીપા ફેક ટી ી મૃણાલ પટેલના લેકચર અને પાવરપોઈ ટ(youtube.com/user/TheMrunalPatel) આ જ ચેનલ પરથી
તમને યુપીએસસી શું છે , એની પ ધિતસર તૈયારી કેમ કરવી તેનો ૨:૩૦ કલાકનો વી ડઓ પણ મળી જશે.

‘Indian Polity by M.Laxmikanth’ (by Macgrawhill). અં ે -િહ દી બેઉ માં ઉપલ ધ.
ઉપરાંત નવા બીલ,એકટ, બંધારણીય સુધારા વગેરન
ે ી નો સ માટે prsindia.org પર જવુ.ં
ાચીન અને મ યકાલીન ભારત: ‘LucentGK’ પુ તક, NCERT ધો. ૭ થી ૧૨.
આઝાદીની ચળવળ: ‘Brief History of Modern India’ : by Raijv Ahir Spectrum publication
યુપીએસસી પરી ાના પીપાના સફળ ઉમેદવાર કુ. ઈશાની પં યાના લેકચર અને પાવરપોઈ ટ(https://goo.gl/c34anQ)
National Institute of Open Studies (NIOS)નુP
ં DF material (Mrunal.org/download પર ઉપલ ધ)

Current

Newspaper: At least 1 English newspaper- Indian Express or The Hindu. (Any one)

Affairs

Magazine: Frontline, Yojana

Science

NCERT class 7-10: science textbook (all chapters) and English newspaper

GS Manual

Tata McGraw-Hill’s, Spectrum, Unique, Pearson, Arihant , Chronicle પ લીકેશન વારા કાિશત
GS/CSAT manual પેકી કોઇપણ એક મે યુઅલ જોઈ લેવ.ું (જુ નું પણ વાપરી શકાય)

Paper – 2 (Aptitude)
1. ગિણત: ‘Fast track to Objective Arithmetic’ (Rajesh Verma, Arihant Publication)(Any one Book)
Aptitude

2. રીઝન ગ: ‘Analytical Reasoning’ (MK Pandey, BSC Publication)(Any one Book)
3. Comprehension: Practice passages from online resources & mock papers

Web resource:
upsc.gov.in (syllabus & Past papers), spipa.gujarat.gov.in (notification & past papers),
mrunal.org (Current Affairs & GS), ncert.nic.in (Textbooks),thehindu.com,
prsindia.org (Polity), idsa.in (Diplomacy), epw.in (social issues),
indiabix.com (Aptitude)
Facebook:www.facebook.com/spipaofficial
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એને ર-૧ : યુપીએસસી પરી ાનું માળખું અને િસલેબસ
ટેજ :૧- ીલીમીનરી પરી ા

Paper-I (General Studies)

Paper-II (Aptitude)

200 marks, 2 hrs.

200 marks, 2 hrs.

અહી મેળવેલ મા સ મુજબ ઉમેદવારને િ લીમમાંથી મેઈ સમાં િસલે ટ
કરવામાં આવે.

(કેવળ ૩૩% વાલીફા યગ મા સ મેળવવા પડે, જે મેરીટમાં નહી
ગણાય)

(1) Current events of national and international importance.

(1) Comprehension

(2) History of India and Indian national movement.

(2) Interpersonal skill including communication

(3) Indian and World Geography – physical, social, economic
geography of India and the world.

skills
(3) Logical reasoning and analytical ability

(4) Indian Polity and governance – constitution, political
system,Panchayati Raj, public policy, Rights Issues, etc.
(5) Economic and social development – sustainable

(4) Decision making and problem solving
(5) General mental ability
(6) English Language comprehension skills (Class

development, poverty, inclusion, demographics, social
sector initiative, etc.

X level).
(7) Basic numeracy (numbers and their relations,

(6) General issues on environmental ecology, bio-diversity
and climate Change – that do not require subject

orders of magnitude etc (Class X level),
(8) Data interpretation (charts, graphs, tables, data

specialization.

sufficiency etc. – Class X level)

(7) General Science.

ટેજ-૨ : મેઈ સ (મુ ય પરી ા)
For Detailed Syllabus visit https://upsc.gov.in/sites/default/files/Final_Notice_CSPE_2019_N.pdf
ભાષાના આ નીચેના બે પેપર મેરીટમાં ગણાય નહી પણ ૨૫% લાવવા પડે

Paper
A

One of the Indian Language (આપણા કેસમાં ગુજરાતી)- તેમાં િનબંધ, સં ેપીકરણ, યાકરણ વગેરન
ે ા

B

English: precis, comprehension, grammar

Marks
નો આવે.

300
300

નીચેના પેપરના મા સ મેરીટમાં ગણાશે
1

Essay

2

General Studies–I

250

(Indian Heritage and Culture, History and Geography of the World and Society)
3

General Studies –II
(Governance, Constitution, Polity, Social Justice and International relations)

4

General Studies –III(Technology, Economic Development, Bio-diversity, Environment,
Security and Disaster Management)

250

250

250

5

General Studies –IV (Ethics, Integrity and Aptitude)

250

6

Optional Subject (1)– Paper 1

250

7

Optional Subject (1)– Paper 2

250
Total

Facebook:www.facebook.com/spipaofficial
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Optional Subject (Any One) (1) Agriculture (2)
Anthropology (4) Botany

Animal Husbandry and Veterinary Science (3)

(5) Chemistry (6) Civil Engineering (7) Commerce and Accountancy (8)

Economics (9) Electrical Engineering (10) Geography (11) Geology (12) History (13) Law (14)
Management (15) Mathematics (16) Mechanical Engineering (17) Medical Science (18) Philosophy (19)
Physics (20)

Political Science and International Relations (21)Psychology (22) Public Administration (23)

Sociology (24) Statistics (25) Zoology (26) Literature of any one of the Indian Regional Language and
English.

ટેજ-૩: ઈ ટર યું(સા ા કાર)
જે માં, ઉમેદવારને તેના બાયોડેટા મુજબ તેના ગે યુએશન,
લા, રા ય, હોબી, કર ટ-અફેસ વગેરન
ે ા નો પૂછવામાં આવે. ઉમેદવાર ગુજરાતી,
િહ દી અથવા અં ે માં જવાબો આપી શકે. અંતે મેઈ સ (૧૭૫૦)+ઈ ટર યુ(ં ૨૭૫)=૨૦૨૫ ગુણમાંથી ફાઈનલ લી ટ બને જે મુજબ ઉમેદવારના
કેટેગરીવાઈઝ મેરીટ-કમ- ેફર સ મુજબ તેની IAS,IPS,IFS વગેરે સ વસીસમાં ફાળવણી કરવામાં આવે

Frequently Asked Questions (FAQ)
સ. પીપાની વેશ પરી ા માટે વય મયાદા યારે લેવાય છે ? ફી કેટલી છે ? વેશ પરી ા માટે માટે યાં પુ તકો વાંચવા જોઈએ? કલાસીસ
યારથી ચાલુ થાય છે ?
જ. ોશર ના પાન ન. ૧ થી ૩ પુન: વાંચી લેવા િવનંતી.

સ. શું હુ ં આ વષ (૨૦૧૯)માં યુપીએસસીની પરી ા આપી શકુ?
ં
જ. ના,યુપીએસસીની આ વષની િ િલમનરી પરી ા પૂણ થયેલ છે . હવે વષ ૨૦૨૦ માટે ફે આ
ુ રી’૨૦ માં http://www.upsc.gov.in પર અર
કરી શકાશે.

સ. શું હુ ં કોલેજના અંિતમવષમાં યુપીએસસી વેશ પરી ા આપી શકુ?
ં
જ. યુપીએસસી િ લીમ જૂ ન મિહનામાં, અને મુ ય પરી ા સ ટે બરમાં હોય. િનયમોનુસાર, ઉમેદવારે િ લીમ પાસ કયા પછી મુ ય પરી ા માટે નવું
ફોમ ભરવાનું હોય છે એ સમયે જ
ે યુશન માકશીટની નકલ આપવી પડે. બી

શ દોમાં, સ ટે બર’૨૦માં આવનાર મુ ય પરી ાના ફોમ ભરતાં પહેલાં

તમોને ે યુએશનની માકશીટ મળી જવાની હોય તો િ લીમ પરી ા (મે’૨૦૨૦) માં આપી શકાય.

સ. શું હુ ં પીપામાં એડમીશન લીધા વગર, આપની લાઈ રે ી / રીડ ગ મની સવલત લઇ શકુ?
ં
જ. ના, તે શ ય નથી.

સ. શું હુ ં કોલેજના અંિતમવષમાં પીપા વેશ પરી ા આપી શકુ?
ં
જ.ના, પીપાની વેશ પ ર ા માટે ઓનલાઈન અર
તમે અર

વખતે તમારા ે યુએશનની ટકાવારીની િવગતો ભરવાની હોય છે તેથી ે યુએશન પૂણ થયેથી

કરશો.

સ. જો હુ ં પીપા વેશ પરી ા ન આપુ પણ એ વરસની યુપીએસસી િ લીમ પાસ કરી દ તો પીપા માં વેશ મળે?
જ. હા, પીપાની આપેલ વષની મુ ય પરી ા બેચ માં વેશ મળી શકે. તેના માટે તમારે અલગથી પીપાની વેશ પરી ા આપવાની જ ર રહેતી નથી.

સ. જો મ અગાઉના વષ યુપીએસસીની િ લીમ/મુ ય પરી ા પાસ કરી હોય તો એના આધારે આ વખતની પીપા બેચમાં એડમીશન કે
વાંચવા માટે કેવળ હો ટલ લઇ શકુ?
ં
જ. ના. આપેલ વષ માં િ લીમ પાસ કરી હોય તો પીપાની આપેલ વષની મેઈ સ (મુ ય) પરી ા બેચ માં વેશ મળે. જો આપેલ વષ માં મુ ય પરી ા
પાસ કરી હોય તો પીપાની આપેલ વષ ની ઈ ટર યું બેચમાં એડમીશન મળે.

સ. શું હુ ં મુ ય પરી ામાં િનબંધનું પેપર ગુજરાતીમાં અને ઓ શનલ (દાત. ઈજનેરી / મેડીકલ વગેર)ે નું પેપર અં ે

મા યમમાં આપી શકુ?
ં

જ. ના, યુપીએસસી ના િનયમોનુસાર, તમોએ જનરલ ટડીઝ અને િનબંધનું પેપર જે મા યમમાં આપવાનું પસંદ કયુ હોય, તે જ મા યમ માં ઓ શનલ
નું પેપર આપવું પડે.
Facebook:www.facebook.com/spipaofficial
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સ. જો હુ ં મુ ય પરી ામાં જનરલ ટડીઝ અને િનબંધ માટે અં ે
માં લખવું પડશે?

મા યમ પસંદ ક ં તો શું મારે ગુજરાતી િલટરેચર નું પેપર પણ અં ે

જ. ના, યુપીએસસી ના િનયમોનુસાર, સાિહ ય (લીટરેચર) નું પેપર, જે તે ભાષાની િલપી માં જ લખવાના હોય છે . એટલે ભલે તમે અં ે માં જનરલ
ટડીઝ / િનબંધ લખવાના હો, તોય ગુજરાતી લીટરેચર તો ગુજરાતી લીપીમાં જ લખવું પડે.

સ. શું હુ ં યુપીએસસીની મુ ય પરી ા અ ે માં અને ઈ ટર યું ગુજરાતીમાં આપી શકુ?
ં
જ. હા, એવી પ રિ થિત માં યુપીએસસી વારા તમોને ઈ ટર યું માટે દુભાિષયાની યવ થા કરી આપવામાં આવશે.

સ. આપની સં થામાં યા યાતાઓ યાં મા યમમાં ભણાવે છે ?
જ. જે તે િવષયના ફેક ટી પોતાની ઢબ મુજબ ગુજરાતી, િહ દી કે અં ે માં ભણાવતા હોય છે . પીપામાં વેશ લેવા માંગતા ઉમેદવાર જોડે, આ ણેય
ભાષાઓનું ાન અપેિ ત છે .

સ. IPS અને અ ય નોકરીઓ માટે ચાઈ, છાતી, ચ માંના ન બર વગેરન
ે ા ધારાધોરણો શું છે ?
જ. કે સરકારના ઓફીશીયલ ગેઝેટમાં િનયમો આપેલા છે , જે આ લક પર મળી જશે: http://persmin.gov.in/ais1/Docs/Appendix-III.pdf

સ. હુ ં બક, ટાફ િસલેકશન, ઇ યોર સ સે ટરની નોકરીઓ માટે પરી ા આપવા માંગું છુ ં તોશું યાં પીપા મને મદદ કરી શકે?
જ. પીપાનીઈડીપી શાખામાં CGRS િવભાગમાં માિહતી લેવી.

સ.

પીએસસી, ગૌણ સેવા પસંદગી, PSI, DySO ઈ યાદી માટે યાં પુ તકો વાંચવા?

જ. ગુજરાત સરકારના િનયમોનુસાર અમો આ કલાસીસ, ગુજરાતના યુવાનોનું કે
હેતુ ચલાવીએ છીએ. અિહયાં કેવળ યુપીએસસીની માિહતી આપવામાં આવે છે .

સરકારની UPSC િસિવલ સેવા પરી ામાં િતિનિધ વ વધારવા

યુિનયન પિ લક સ વસ કમીશન (UPSC ) વારા Civil services exam (CSE) પાસ કયા બાદની મળવાપા IAS, IPS,
IFS, IRS એવી કુલ 24 કે ીય પ
ુ -“એ”, પ
ુ “બી” સ વસીસની િવગતો :1. Indian Administrative Service (IAS)

15. Post of Assistant Security Commissioner in

2. Indian Police Service(IPS)

Railway Protection Force

3. Indian Foreign Service(IFS)

16. Indian Defence Estates Service

4. Indian P & T Accounts & Finance Service

17. Indian Information Service (Junior Grade)

5. Indian Audit and Accounts Service

18. Indian Trade Service, Group 'A' (Gr. III)

6. Indian Revenue Service (Customs and

19. Indian Corporate Law Service (ICLS)

Central Excise)(IRS-C&CE)

20. Armed Forces Headquarters Civil Service

7. Indian Defence Accounts Service

(Section Officer's Grade)

8. Indian Revenue Service (I.T.) (IRS-IT)

21. Delhi, Andaman & Nicobar Islands,

9. Indian Ordnance Factories Service

Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra &

(Assistant Works Manager, Administration)

Nagar Haveli Civil Service

10. Indian Postal Service

22. Delhi, Andaman & Nicobar Islands,

11. Indian Civil Accounts Service

Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra &

12. Indian Railway Traffic Service (IRTS)

Nagar Haveli Police Service

13. Indian Railway Accounts Service

23. Pondicherry Civil Service

14. Indian Railway Personnel Service

24. Pondicherry Police Service
***Best Wishes***

Study Center
SPIPA, Ahmedabad
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