ક્રમાંક:સીસપ-તાલીમ/૨૦૧૯-૨૦/પ્રવેશ પર�ક્ષા ૨૦૧૮/૦૩/સ્ટડ�

તાર�ખ: ૦૩/૦૮/૨૦૧૯

-:અગત્યની નોટ�સ:૧.

સંસ્થા દ્વારા �.ુ પી.એસ.સી ધ્વારા લેવાનાર િસિવલ સિવ�સીઝ પર�ક્ષા (IAS, IPS, IFS etc.) – ૨૦૨૦ ની

તૈયાર� માટ�ના પ્રિશક્ષણવગર્ ૨૦૧૯-૨૦ માટ�ની પ્રવેશ પર�ક્ષા �હ�રાત ક્રમાંક: SPIPA/201920/1ની અર�ઓ
મંગાવવામાં આવેલ અને તેની પ્રવેશ પર�ક્ષા� ંુ તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૯, રિવવારના રોજ આયોજન કરવામાં
આવેલ, �ને હાલ રા�યમાં ચાલી રહ�લ અિતભાર� વરસાદને પગલે બહોળા િવદ્યાથ��હતમાં મો�ફ
ૂ રાખવાનો
િનણર્ય તા.૦૨/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ લેવામાં આવેલ �ની �ણ સંસ્થાની વેબસાઈટ, ઓજસના નોટ�સબોડર્ ,
વતર્માન પત્રો, ઉમેદવારોને SMS ના માધ્યમથી એમ શ� તમામ પ્રયત્નોથી કરવામાં આવેલ.
૨.

હાલમાં પ્રવેશપર�ક્ષા મો�ફ
ૂ રાખવામાં આવેલ છે તેવા સંજોગોમાં ઉક્ત ફકરાનં.૧ અન્વયે, �

ઉમેદવારોએ ઓજસની વેબસાઈટ પર પોતાની અર� કન્ફમર્ કર� લ છે પરં � ુ ફ� ભર� લ નથી, તે પૈક� ઘણા
ઉમેદવારોની ટ�લીફોિનક/ઈમેઈલ દ્વારા મળે લ ર�ૂઆતોને ધ્યાને લઈ, િવશાળ �હતમાં તેઓને ખાસ �કસ્સામાં
ુ : એક �િતમ તક આપતાં સંસ્થાની આ �ગે ની િવગતવાર �હ�રાતમાં દશાર્ વ્યા�સ
ુ ારની પ્રવેશ પર�ક્ષા ફ�
�ન
ુ ત તા.૦૬/૦૮/૨૦૧૯ (બપોર� ૦૨.૦૦ કલાકથી) થી તા.૧૪/૦૮/૨૦૧૯
ઓજસની વેબસાઈટ પર ભરવાની �દ
ુ ી) �ધ
ુ ી વધારવાનો િનણર્ય લેવામાં આવેલ છે , � અ�સ
ુ ાર પ્રવેશ પર�ક્ષામાં
(રાિત્રના ૨૩.૫૯ કલાક �ધ
ઉપ�સ્થત થવા ઈચ્છતા તમામ ક�ટ�ગર�ના તમામ ઉમેદવારો ક� �ઓની એપ્લીક�શન અગાઉ કન્ફમર્ થયેલ છે
અને કોઇ કારણોસર સંજોગોવસાત ફ� ભરવાની બાક� રહ�લ છે ,તેઓએ સત્વર� પોતાની ફ� માત્ર ઓનલાઈન
મોડમાં જ ઉક્ત સમયમયાર્ દામાં ભરવાની રહ�શે. ત્યારબાદ કોઈપણ સંજોગોમાં કોઈ ર�ૂઆત ધ્યાને લેવામાં
આવશે ન�હ. કોઈ નવી અર� સ્વીકારવામાં આવશે ન�હ.
૩.

ફકરા નં.૩ ની િવગતે ઉક્ત સમયગાળામાં ફ� ભરનાર ઉમેદવારોના પસંદગીના પર�ક્ષાક�ન્દ્રનો પ્રેફરન્સ

ધ્યાને લેવામાં આવશે ન�હ, તેઓને સંસ્થા દ્વારા ફાળવવામાં આવનાર પર�ક્ષા ક�ન્દ્ર ખાતે પર�ક્ષા આપવાની
રહ�શે. �ની સંબિં ધત સવ� ઉમેદવારોએ ન�ધ લેવાની રહ�શે.
પ્રવેશ પર�ક્ષાની નવી સંભિવત તાર�ખ ૨૫/૦૮/૨૦૧૯, રિવવાર રહ�શે. પર�ક્ષાની તાર�ખ �ગે િનણર્ય
થયેથી સ્પીપાની વેબસાઈટ અને ઓજસના નોટ�સબોડર્ ઉપર �ણ કરવામાં આવશે.
Sd/
સં�ક્ુ ત િનયામક (સ્ટડ�)
સ્પીપા, અમદાવાદ

