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�હ�રાત 

(ક્રમાકં:સીસપ-તાલીમ/૨૦૧૯-૨૦/પ્રવેશ પર�ક્ષા ૨૦૧૯/૧૮/સ્ટડ�) 
�.ુપી.એસ.સી િસિવલ સિવ�સીઝ પર�ક્ષા ૨૦૨૦ (IAS, IPS, IFS etc.) પ્રિશક્ષણવગર્ ૨૦૧૯-૨૦ 

(આ �જુરાત સરકાર ધ્વારા સચંા�લત પ્રિશક્ષણવગર્ છે. નોકર� માટ�ની �હ�રાત નથી.) 
 
૧. સરદાર પટ�લ લોક�શાસન સસં્થા, અમદાવાદ ખાતે �.ુપી.એસ.સી ધ્વારા લેવાનાર િસિવલ સિવ�સીઝ પર�ક્ષા 

(IAS, IPS, IFS etc.) – ૨૦૨૦ ની તૈયાર� માટ�ના �િશક્ષણવગર્ ૨૦૧૯-૨૦ માટ�ની �વેશ પર�ક્ષા માટ� Online અર�પ�કો 

મગંાવવામા ંઆવે છે. આ માટ� ઉમેદવાર� http://ojas.gujarat.gov.in/ ની વેબસાઇટ પર તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯(સમય બપોર� 

૦૨.૦૦ કલાક) થી તા.૧૫-૦૭-૨૦૧૯ �ધુી (સમય રાિત્રના ૧૧.૫૯ કલાક �ધુી) અર� કરવાની રહ�શે. અર� કયાર્ 

બાદ પર�ક્ષા ફ� ભરવા માટ� (૧) Offline Mode: પોસ્ટ ઓ�ફસમા ં�વેશ પર�ક્ષા ફ� ભરવા �ગેના ચલણની િ�ન્ટ 

કાઢ�ને �જુરાતની કોઇપણ કોમ્પ્�ટુરરાઇઝડ પોસ્ટ ઓ�ફસમા ંતા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯(સમય બપોર� ૦૨.૦૦ કલાક) થી 

તા.૧૮-૦૭-૨૦૧૯ �ધુી (પોસ્ટ ઓ�ફસના કામકાજના સમય દરમ્યાન) પર�ક્ષા ફ� ભર� શકશે અથવા (૨) Online 

Mode: http://ojas.gujarat.gov.in/ ની વેબસાઇટ પર Online Payment of Fees પર �ક્લક કર�ને તા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ થી 

તા.૧૮-૦૭-૨૦૧૯ �ધુી (સમય રાિ�ના ૧૧.૫૯ કલાક �ધુી) �વેશ પર�ક્ષા ફ� ભર� શકાશે.  
 
 

૨.   ઉક્ત જણાવેલ પ્રિશક્ષણવગર્ ૨૦૧૯-૨૦ માટ�ની િવગત નીચે �જુબ છે.  
 

 સ્પીપા, અમદાવાદ અને તેના િનય�ંણ હ�ઠળના �ાદ�િશક તાલીમ ક�ન્�ો ખાતે તાલીમક�ન્�ો દ�ઠ �જુરાત 

સરકારની �વતર્માન અનામત નીિત �જુબ ભરવામા ંઆવનાર તાલીમાથ�ઓની સખં્યા(ફાળવેલ સખં્યાબળની 

િવગત)નો ઉલ્લખે આ િવગતવાર �હ�રાતમા ંકરવામા ંઆવેલ નથી, તેની �હ�રાત �વેશ પર�ક્ષાના �િતમ 

પર�ણામની સાથે �િસધ્ધ કરવામા ંઆવશે. �ની સવ� ઉમેદવારોએ ન�ધ લવેી.   
 

૩.  શૈક્ષ�ણક લાયકાત અને પાત્રતા  

A. શૈક્ષ�ણક લાયકાત: ક�ન્� સરકાર ક� રા�ય સરકાર ધ્વારા કાયદાથી સ્થાિપત માન્ય �િુનવસ�ટ�/ ડ�મ્ડ 

�િુનવસ�ટ�માથંી સ્નાતક કર��ુ ંહો�ુ ંજોઇએ. 

B. રાષ્ટ્ર�યતા: ઉમેદવાર ભારતનો નાગ�રક હોવો જોઇએ. 

C. આ તાલીમમા ં� ઉમેદવારોની મા�ભૃાષા �જુરાતી હોય અથવા � ઉમેદવારોએ માધ્યિમક અથવા 

ઉચ્ચતર માધ્યિમક પર�ક્ષા �જુરાતમાથંી પાસ કર� હોય અથવા સ્નાતક કક્ષાની પર�ક્ષા �જુરાતમાથંી 

પાસ કર�લ હોય અથવા ૧લી ઓગસ્ટ,૨૦૧૯ પહ�લા ં�જુરાતમા ંપાચં વષર્નો વસવાટ કર�લ હોય અને 

હાલ �જુરાતમા ંસ્થાયી હોય તેવા ઉમેદવારો આ તાલીમવગર્મા ંદાખલ થવા માટ� લેવામા ંઆવતી 

�વેશ પર�ક્ષામા ંબેસી શકશે.  
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D. �હ�રાતમા ંદશાર્વેલ તમામ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોના ં�કસ્સામા ંશૈક્ષ�ણક લાયકાત, વયમયાર્દા, સબંિંધત 

�િત �માણપ�ો, સામા�ક-શૈક્ષ�ણક પછાતવગર્ના ઉમેદવાર�ુ ંનોન-��મીલેયર સટ��ફક�ટ, આિથ�ક 

ર�તે નબળા ંવગ� (EWS) માટ� પા�તા �માણપ� તથા અન્ય તમામ ડો�મેુન્ટ્સ સસં્થા �ારા � 

તાર�ખે ર�ુ કરવા જણાવવામા ંઆવે તે તાર�ખની �સ્થિતએ ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 
 

૪.  વયમયાર્દા: (તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૦ ની �સ્થિતએ) 
 

A. ઓછામા ંઓછા ૨૧ વષર્ અને વ�મુા ંવ� ુ૩૨ વષર્ �ધુી 

B. �બનઅનામત (General Category) અને આિથ�ક ર�તે નબળા વગર્ (Economically Weaker Section ) ના 

ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દામા ં�ટછાટ મળવાપા� થશે નહ�  

C. સામા�ક અને શૈક્ષ�ણક પછાતવગર્ (SEBC) ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દામા ંવ�મુા ંવ� ુ�ણ 

વષર્ની �ટછાટ મળવાપા� થશે.   

D. અ��ુ�ૂચત �િત (SC) અને અ��ુ�ૂચત જન�િત (ST) ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દામા ંવ�મુા ં

વ� ુપાચં વષર્ની �ટછાટ મળવાપા� થશે.  

E. �ધ ઉમેદવાર અને શાર��રક િવકલાગં ઉમેદવારને ઉપલી વયમયાર્દામા ંમળવાપા� �ટછાટ ઉપરાતં 

વ�મુા ંવ� ુદસ વષર્ની �ટછાટ મળવાપા� થશે.   
 

૫. પ્રવેશ પર�ક્ષા: 
 

A. સ્પીપાની �વેશ પર�ક્ષા બે તબ�ામા ંલવેામા ંઆવશે. � નીચે �જુબ છે.  

B. પ્રથમ તબ�ો: સ્પીપાની પ્રથમ તબ�ાની પ્રવેશ પર�ક્ષા MCQ Based OMR Sheet પર હ��લુક્ષી 

પ્રકારની રહ�શે. � �દા�જત તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૯,રિવવારના રોજ લેવામા ંઆવશે. �થમ તબ�ાની  

પર�ક્ષા� ુમાળ� ુનીચ ે�જુબ રહ�શે. 

હ��લુક્ષી પર�ક્ષા (Multiple Choice Question) 

તાર�ખ સમય િવષય �ુલ પ્ર�ો  �ણુ 

તા.૦૪/૦૮/૨૦૧૯ 

(રિવવાર)  

૧૧-૦૦ થી ૧૩-૦૦ 
પપેર ૧. સામાન્ય અભ્યાસ-૧  

General Studies-1 
 

૧૦૦ ૨૦૦ 

૧૪-૦૦ થી ૧૫-૩૦ 
પપેર ૨. સામાન્ય અભ્યાસ-૨  
General Studies-2 (CSAT) 

 
૫૦ ૧૦૦ 

�ુલ �ણુ  ૩૦૦ 

પ્રવેશ પર�ક્ષા માટ�� ુ ંક�ન્દ્ર: અમદાવાદ,વડોદરા, �રુત, રાજકોટ અને મહ�સાણા પૈક� ક�ન્દ્ર પસદં કરવાના રહ�શે. �ની ફાળવણી 

ઉપલબ્ધતાના ધોરણે કરવામા ંઆવશે.  

(િવગતવાર ક�ન્�ની �ણ �વશેપ�/હોલટ�ક�ટમા ંકરવામા ંઆવશ.ે)   

ન�ધ :-  

(૧) ઉક્ત બનં ેપપેરો MCQ Based હ��લુક્ષી પ્રકારના રહ�શ.ે  

(૨) ખોટા જવાબ બદલ અથવા એક ��મા ંએક કરતા ંવધાર� જવાબ બદલ ��ના �ુલ �ણુના ૩૩% �ણુ બાદ કરવામા ંઆવશ.ે 

(૩) પપેર ૧ અન ેપપેર ૨ ના સ�ંકુ્ત �ણુન ેઆધાર� મ�ેરટ તયૈાર કરવામા ંઆવશ.ે  

(૪) બનં ે��પ�ો (�જુરાતી અન ે��ે� માધ્યમમા)ં હ��લુક્ષી �કારના રહ�શ.ે  

 
 
 



C. હોલ ટ�ક�ટ ડાઉનલોડ/િપ્રન્ટ આઉટ કરવા બાબત 
 

 તા. ૦૪/૦૮/૨૦૧૯,રિવવારના રોજ યો�નાર �થમ તબ�ાની પર�ક્ષા માટ� અરજદાર� �વેશ પર�ક્ષા 

માટ�ના �વેશપ� (Hall Ticket) http://ojas.gujarat.gov.in ની વેબસાઇટ પરથી તા.૨૯-૦૭-૨૦૧૯ (બપોર� ૨:૦૦  

કલાક)થી તા.૦૪-૦૮-૨૦૧૯ (સવારના ૧૦:૩૦ કલાક �ધુી) ડાઉનલોડ કર� તેની િ�ન્ટઆઉટ લઇ લેવાની રહ�શે.   
  

D. પ્રથમ તબ�ાની પર�ક્ષાનો અભ્યાસક્રમ:  
 

પપેર િવષય ��નો ગણુ સમય 
પેપર-૧ સામાન્ય અભ્યાસ-૧, જેનો િસલેબસ આ મુજબ નો રહેશે 

(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, bio-diversity and 
climate Change – that do not require subject specialization. 
General Science. 

૧૦૦ ૨૦૦ ૨ કલાક 

પેપર-૨  સામાન્ય અભ્યાસ-૨,એપ્ટીટ્યુડ,  જેનો િસલેબસ આ મુજબ નો રહેશે 
(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 relations, orders of 
magnitude etc (Class X level), Data interpretation  (charts, 
graphs, tables, data sufficiency etc. – Class X level) 

૫૦ ૧૦૦ ૧:૩૦ 
કલાક 

સ્ટજે-૧ ૩૦૦  
 
 

E. �દ્વિ�ય તબ�ો: િનબધં કસોટ� 

�થમ તબ�ાની પર�ક્ષામા ંપેપર-૧: General Studies-1 અને પેપર -૨: General Studies-2 (CSAT)ના 

મેળવેલ �ુલ �ણુના આધાર� ક�ટ�ગર� વાઇઝ મેર�ટ �જુબ, અ�ેની પર�ક્ષા સિમિત �ારા  િનયત થયેલ 

િમિનમમ પાસ�ગ માક્સર્ અને સખં્યાબળના આધાર� ��િ�ય તબ�ાની પર�ક્ષા માટ� પસદંગી પામેલ 

ઉમેદવારોને બોલાવવામા ંઆવશે. ��િ�ય તબ�ા માટ� પસદંગી પામેલ ઉમેદવારો�ુ ં�લસ્ટ સસં્થાની 

વેબસાઇટ પર �િસધ્ધ કરવામા ં આવશે તેમજ/ઇ-મેઇલથી ઉમેદવારોને �ણ કરવામા ં આવશે. 

(ન�ધ:- ઓનલાઇન  અર� કરતી વખતે ઉમેદવાર� તેમનો પોતાનો જ ઇ-મેઇલ આઇ-ડ� અને 

મોબાઇલ નબંર લખવો. �થી સસં્થા �ારા જ�ર જણાયે  કોમ્�િુનક�શન કર� શકાય.)  
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F. �દ્વિ�ય તબ�ો: િનબધં કસોટ�  (Essay Test), �ણુ: 100,    સમય: બે કલાક 

(�િત િનબધં �દા�જત ૮૦૦ શબ્દોની મયાર્દામા ંબે િનબધં લખવાના રહ�શે. �ત્યેક િનબધં 

૫૦ �ણુનો રહ�શે.) 
 

G. �િતમ પર�ણામ: �થમ તબ�ાની વૈક�લ્પક MCQ Based હ��લુક્ષી �કારની પર�ક્ષાના (પેપર-૧ 

જનરલ સ્ટડ�ઝના ૨૦૦ �ણુ + પેપર-૨ એપ્ટ�ટ�ડુના ૧૦૦ �ણુ = ૩૦૦ �ણુ) અને ��િ�ય તબ�ાની 

(િનબધં કસોટ� - ૧૦૦ �ણુ) એમ બનેં તબ�ાના મળ�ને �ુલ ૪૦૦ �ણુના આધાર� રા�યસરકારની 

અનામતનીિત �જુબ  ક�ટ�ગર�વાઇઝ મેર�ટ �માણ ેઆખર� યાદ� તૈયાર કરવામા ંઆવશે. 
 
૬. અર� કરવાની ર�ત :-  

A. આ �હ�રાતના સદંભર્મા ંફક્ત ઓનલાઇન અર� જ સ્વીકારવામા ંઆવશે. ઉમેદવાર �હ�રાતમા ંદશાર્વેલ 

તાર�ખ �જુબ તા.૦૧/૦૭/૨૦૧૯ (સમય બપોર� ૦૨.૦૦ કલાક) થી તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૯ �ધુી (સમય 

રા�ીના ૧૧.૫૯ કલાક �ધુી) દરમ્યાન http://ojas.gujarat.gov.in/વેબસાઇટ પર Online Application મે� ુ

પર �ક્લક કર� તેના Apply સબમે� ુપર �ક્લક કર� િસલેક્શનના �ોપડાઉન મે�મુાથંી “Sardar Patel 

Institute of Public Administration (SPIPA)” પર �ક્લક કરવાથી �હ�રાત �માકં:SPIPA/201920/1 

“�.ુપી.એસ.સી. િસિવલ સિવ�સીઝ પર�ક્ષા ૨૦૨૦ (IAS, IPS, IFS etc.) �િશક્ષણવગર્ ૨૦૧૯-૨૦” 

�લુશે. �મા ં“Details” પર �ક્લક કરવાથી િવગતવાર �હ�રાત વાચંી શકશો અને “Apply” પર 

�ક્લક કર�એ “Apply now” પર Click કરવાથી ઓન-લાઇન અર�પ�ક ભર� શકાશે.  

 ઓનલાઇન અર�પ�ક ભરવા �ગે�ુ ંમાગર્દશર્ન ઉક્ત વેબસાઇટના હોમપેજ પર Bottom મા ંHow 

to Apply પર �ક્લક કર� મેળવી શકાશે. � માટ� નીચેની �લકં પર �ક્લક કર�ુ.ં 
https://ojas.gujarat.gov.in/Images/HowToApply.pdf    

B. વ�મુા,ં ઓનલાઇન ફોમર્ ભરતી વખતે “Education Qualification” પરની િવગતોમા ંઉમેદવાર� 

પોતાની સ્નાતક લાયકાતમા ંInstitute Name and Exam Bodyમા ંદર�ક ઉમેદવાર� પોતાની કોલેજ 

અને સબંિંધત �િુનવસ�ટ��ુ ંનામ અવશ્ય દશાર્વવા�ુ ંરહ�શે.  

 સસં્થાના �જુરાત કોમસર્ કોલેજ, અમદાવાદ સાથે થયેલ એમઓ� ુ (MOU)ના અ�સુધંાને,  

િનયત થયેલ ર�ઝવર્ સીટો પર �વેશનો લાભ લેવા માગંતા ઉમેદવારોએ �જુરાત કોમસર્ કોલેજ, 

અમદાવાદ અથવા �જુરાત આટર્સ અને સાયન્સ કોલેજ, અમદાવાદ અથવા �જુરાત આટર્સ 

અને કોમસર્ કોલેજ, અમદાવાદના િવ�ાથ�ઓ હોય તો તે સ્પષ્ટપણે દશાર્વવા�ુ ંરહ�શે. જો �જુરાત 

કોમસર્ કોલેજ, અમદાવાદ અથવા �જુરાત આટર્સ અને સાયન્સ કોલેજ, અમદાવાદ અથવા 

�જુરાત આટર્સ અને કોમસર્ કોલેજ, અમદાવાદના િવ�ાથ�ઓ �ારા સબંિંધત કોલેજના નામ સામે 

િવગત દશાર્વેલ ન�હ હોય તો તેઓને �જુરાત કોલેજની ૩૦* જગ્યાઓના અનામતનો લાભ 

મળવાપા� રહ�શે ન�હ. [*ન�ધ: �જુરાત કોમસર્ કોલેજ, અમદાવાદ સાથે થયેલ એમઓ� ુ

(MOU)ના અ�સુધંાને, �જુરાત કોમસર્ કોલેજ, અમદાવાદની ભરવાપા� જગ્યાઓ પૈક�, ૩૦ 

જગ્યા (૨૦ જગ્યાઓ �જુરાત કોમસર્ કોલેજ, અમદાવાદના અને ૧૦ જગ્યા �જુરાત આટર્સ અને 

સાયન્સ કોલેજ, અમદાવાદ + �જુરાત આટર્સ અને કોમસર્  કોલેજ, અમદાવાદના િવ�ાથ�ઓ 

માટ�) અનામત રાખવામા ંઆવશે. આ ૩૦ જગ્યાઓ પણ �જુરાત સરકારની અનામત નીિત 

http://ojas.gujarat.gov.in/
https://ojas.gujarat.gov.in/Images/HowToApply.pdf


�જુબ ભરવામા ંઆવશે. જો ઉકત ૩૦ જગ્યાઓ પર ક�ટ�ગર�વાઇઝ દશાર્વ્યા �જુબની કોલેજોના 

િવ�ાથ�ઓ �વેશ પર�ક્ષાના �િતમ પ�રણામમા ંક�ટ�ગર�વાઇઝ મેર�ટ �જુબ ઉપલબ્ધ ન�હ થાય 

તો, ખાલી રહ�તી જગ્યાઓ પર અન્ય ઉમેદવારોને �વેશ આપવામા ંઆવશે.] 

C. પ્રવેશ પર�ક્ષા ફ� (Non Refundable):  

• તમામ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોએ �વેશ પર�ક્ષાની ફ� ભરવી ફર�જયાત છે. અન્યથા �વેશ પર�ક્ષામા ંબેસી 

શકશે નહ�.  

• સામાન્ય વગર્ (General Category) ના ઉમેદવારોએ પર�ક્ષા ફ� પેટ� �!.૩૦૦/- + ચાજ�સ  અને અ�.ુ�િત, 

અ�.ુજન�િત, સામા�જક અને શૈક્ષ�ણક ર�તે પછાત વગ�, આિથ�ક ર�તે નબળા વગ�, �દવ્યાગં (The Right 

of Persons with Disabilities Act-2016ની જોગવાઇ �જુબના) ઉમેદવારો, મા� સૈિનકોએ પર�ક્ષા ફ� પેટ� 

�!.૧૦૦/- + ચાજ�સ ભરવાના રહ�શે. �વેશ પર�ક્ષા ફ� Non Refundable છે.   

• �વેશ પર�ક્ષા ફ� ભરવા માટ� ઉમેદવાર� પોતાની અર� કન્ફમર્ કયાર્ બાદ FEES મા ંજઈને Select Job મા ં

સ્પીપાની �હ�રાત�માકં: SPIPA/201920/1 પસદં કર� પોતાનો કન્ફમ�શન નબંર અને જન્મ તાર�ખની 

િવગતો નાખીને (૧) Offline Mode: પોસ્ટઓ�ફસમા ં�વેશ પર�ક્ષા ફ� ભરવા માગંતા ઉમેદવાર� Print Post 

Office Challan પર �ક્લક કર� ચલણની િ�ન્ટ કાઢ�ને �જુરાતની કોઇપણ કોમ્પ્�ટુરરાઇઝડ પોસ્ટ 

ઓ�ફસમા ંતા.૦૧-૦૭-૨૦૧૯ થી તા.૧૮-૦૭-૨૦૧૯ �ધુી (પોસ્ટ ઓ�ફસના કામકાજના સમય દરમ્યાન) 

પર�ક્ષા ફ� ભર� શકશે અથવા (૨) Online Mode: ઓનલાઇન �વેશ પર�ક્ષા ફ� ભરવા માગંતા ઉમેદવાર� 

Online Payment of Fees પર �ક્લક કર� જ�ર� િવગતો ભર�ને તા.૧૮-૦૭-૨૦૧૯ �ધુી (સમય રાિ�ના 

૧૧.૫૯ કલાક �ધુી) �વેશ પર�ક્ષા ફ� ઓનલાઇન  ભર� શકાશે. તેમજ આપે ભર�લ ફ� ની Online Payment 

Receipt પણ મેળવીને પોતાની પાસે રાખવાની રહ�શે. જો ઓનલાઇન ���યામા ંકોઈ ખામી હશે તો Screen 

પર આપની ફ� ભરાયેલ નથી તેમ જોવા મળશે. ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરતી વખતે Pending Transaction 

બાબતે જો કોઈ સમસ્યા આવે તો તેને Check Earlier Incomplete/Pending Transaction પર �ક્લક કર� 

જોઈ શકાશે.  

• આમ ઉક્ત જણાવ્યા �જુબ �વેશ પર�ક્ષા ફ� ઓનલાઇન અને ઓફલાઇન એમ બ�ે મોડમા ંભર� શકાશે. 

બી� અન્ય કોઇ ર�તે ફ� સ્વીકારવામા ંઆવશે નહ�. �ની સવ� ઉમેદવારોએ ન�ધ લવેી. 

• જો કોઈ ઉમેદવાર �ારા િનયત સમયમયાર્દા બાદ �વેશ પર�ક્ષા ફ� (Non Refundable) ભરવામા ંઆવેલ 

હશે તો તેવી અર�ને માન્ય ગણવામા ંઆવશે ન�હ તેમજ આપે ભર�લ �વેશ પર�ક્ષા ફ�ની જવાબદાર� 

સસં્થાની રહ�શે નહ�.     
  

૭.  સામાન્ય �ચૂનાઓ :  

A. �વેશપ� વગર પર�ક્ષાખડંમા ં�વેશ આપવામા ંઆવશે નહ� અને �વેશ પર�ક્ષા ફ� ભર�લ ચલણની 

નકલ પર�ક્ષાખડંમા ં�પુરવાઇઝરને ર�ૂ કરવાની રહ�શે. ફ� ભયાર્ની ચલણની નકલ ર�ૂ નહ� કરનાર 

ઉમેદવારને પર�ક્ષાખડંમા ંબસેવા દ�વામા ંઆવશે નહ�. 

B. પર�ક્ષા શ� થવાના ૩૦ િમિનટ પહ�લા ંઉમેદવાર� પોતાની બેઠક પર બેસી જવા�ુ ંરહ�શે. 

C. ઉમેદવાર પોતાની સાથે પર�ક્ષા ખડંમા ં ક�લ્�લુેટર, મોબાઇલ વગેર� �વા કોઈપણ ઈલેક્��ક સાધનો, 

�સુ્તક, ગાઇડ, કાપલી ક� તેવા કોઇપણ છાપે�ુ ંક� હસ્ત�લ�ખત સા�હત્ય રાખી શકશે નહ�. 



D. અનઅિધ�ૃત �સુ્તક, પેપર, લેખમાથંી ક� અન્ય ઉમેદવારોમાથંી નકલ કરવી નહ�, ક� નકલ કરવા માટ� 

�યાસો કરવા નહ�. તેમજ તમારા પેપરમાથંી અન્ય ઉમેદવારોને નકલ કરવા દ�વી નહ�. આ �ચૂનાના 

ભગં બદલ ઉમેદવારને પર�ક્ષા માટ� ગેરલાયક ગણવામા ંઆવશે.  

E. પર�ક્ષા શ� થયા બાદ તે �ણૂર્ થાય ત્યા ં�ધુી પર�ક્ષા ખડં છોડવા દ�વામા ંઆવશે નહ�. 

F. પર�ક્ષા �ણૂર્ થવા માટ�નો બલે વાગ્યાથી �રુત OMR Sheet િનર�ક્ષકને સ�પી દ�વી.  

G. �થમ તબ�ાના સફળ ઉમેદવારોને ઈ-મેઇલથી અને/અથવા વેબસાઈટ પર મા�હતી �કૂ� �ણ કરવામા ં

આવશે અને �થમ અને ��િતય તબ�ાના સ�ંકુ્ત �ણુના આધાર� તૈયાર થનાર �િતમ પર�ણામની �ણ 

પણ ઉમેદવારોને ઈ-મેઇલથી અને/અથવા વેબસાઈટ પર મા�હતી �કૂ� �ણ કરવામા ંઆવશે. તેમજ 

પર�ણામ સ્પીપાની વેબસાઇટ www.spipa.gujarat.gov.in ઉપર �કૂવામા ંઆવશે. �િતમ પ�રણામની 

સાથે બ�ેં તબ�ાની પર�ક્ષાના માક્સર્ તેમજ ઉમેદવાર �થમ તબ�ાની પોતાની OMR Sheet જોઈ શકશે. 

H. સસં્થા કોઇપણ ઉમેદવારને ક� �ણ,ે (૧) તેને ઉમેદવાર� માટ� કોઇપણ �કાર� ટ�કો મેળવવા માટ� કોઇ 

અિધકાર� પર �ત્યક્ષ ક� પરોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો �યાસ કરવા માટ� (૨) બી��ુ ંનામ ધારણ કરવા 

માટ� (૩) બી� પાસે પોતા�ુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટ� (૪) બનાવટ� ખોટા દસ્તાવેજો અથવા �ની સાથે 

ચેડા કરવામા ંઆવ્યા હોય તેવા દસ્તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરર�િત આચરવા માટ� (૫) યથાથર્ 

અથવા ખોટા અથવા મહત્વની મા�હતી �પાવતા હોય તેવા િનવેદનો કરવા માટ� (૬) પર�ક્ષા માટ� તેની 

ઉમેદવાર�ના સબંધંમા ંઅન્ય કોઇ અિનયિમત અથવા અયોગ્ય સાધનોનો આ�ય લવેા માટ� (૭) પર�ક્ષા 

દરમ્યાન ગેરવ્યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટ� એટલે ક� અન્ય ઉમેદવારમાથંી નકલ કરવા 

ક�લ્�લુેટર, મોબાઇલ વગેર� �વા કોઈપણ ઈલેક્��ક સાધનો,�સુ્તક, ગાઇડ, કાપલી ક� તેવા કોઇપણ 

છાપેલા ક� હસ્ત�લ�ખત સા�હત્યની મદદથી અથવા વાતચીત ધ્વારા નકલ કરવા ક� ઉમેદવારને નકલ 

કરાવવાની ગેરર�િતઓ પૈક� કોઇપણ ગેરર�િત આચરવા માટ� (૮) પર�ક્ષાખડંમા ં અન્ય કોઇ ર�તે 

ગેરવતર્�કુ કરવા માટ� (૯) પર�ક્ષાના સચંાલન કરવા માટ� રોક�લા સ્ટાફને સીધી ક� આડકતર� ર�તે હ�રાન 

કરવા અથવા શાર��રક ર�તે ઇ� કરવા માટ�, (૧૦) લખાણોમા ંઅ�શ્લલ ભાષા અથવા �બભત્સ બાબત 

સ�હતની અ�સ્�તૃ બાબત લખવા માટ� (૧૧) �વૂર્વત� ખડંોમા ંિન�દ�ષ્ટ કર�લ તમામ અથવા કોઇપણ �ૃત્ય 

કરવા માટ� અથવા યથા �સગં મદદગીર� કરવા માટ� અથવા (૧૨) પર�ક્ષા આપવા માટ� તેને પરવાનગી 

આપતા તેના �વેશપ�મા ંઆપવામા ંઆવેલી કોઇપણ �ચૂનાનો ભગં કરવા માટ� દોિષત ઠયાર્ હોય તો 

અથવા દોિષત હોવા�ુ ં�હ�ર ક�ુર્ હોય તો તે ફોજદાર� કાયર્વાહ�ને પા� થવા ઉપરાતં સસં્થા, સબંિંધત 

ઉમેદવારને પર�ક્ષામાથંી ગરેલાયક ઠરાવી શકશે. 

I. ઉમેદવાર� અર�પ�કમા ંબતાવેલી કોઇપણ િવગત અને ડો�મેુન્ટ વે�ર�ફક�શન સમયે ર�ૂ કર�લ જન્મ 

તાર�ખ, શૈક્ષ�ણક લાયકાત, વય, �િત, અ�ભુવ વગેર�ને લગતા �માણપ�ો, ભિવષ્યમા ં� તે તબ�ે 

ચકાસણી દરમ્યાન ખોટા મા�મુ પડશે તો તેની સામે કાયદ�સરની કાયર્વાહ� કરવામા ંઆવશે. આવા 

ઉમેદવારની ઉમેદવાર� સસં્થા ધ્વારા “રદ” કરવામા ંઆવશે.  

J. સસં્થા ધ્વારા લેવાનાર �થમ તબ�ાની વૈક�લ્પક પર�ક્ષા અને ��િતય તબ�ાની િનબધં ક્સોટ�મા ંઉ�ીણર્ 

થવાથી જ ઉમેદવારને �વેશ માટ�નો હક મળ� જતો નથી. �વેશ સમયે સક્ષમ સ�ાિધકાર�ને ઉમેદવાર 

બધી જ ર�તે યોગ્ય છે તેમ સતંોષ થાય તો જ ઉમેદવારને �િશક્ષણ વગર્મા ં�વેશ આપવામા ંઆવશે.  

K. પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને સસં્થાના વખતોવખતના/�વતર્માન િનયમો �જુબ િનિ�ત શરતોને આિધન 

�િશક્ષણ વગર્મા ં�વેશ મળશે. 
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L. ઉમેદવાર પોતે પર�ક્ષામા ંસફળ થયો હોવાના કારણ મા�થી �િશક્ષણ વગર્મા ં�વેશ માટ� દાવો કરવાને 

હકદાર થશે નહ�, પરં� ુઉમેદવારની અર�ને ધ્યાને લઈ તેની ક�ટ�ગર�, �મર, શૈક્ષ�ણક લાયકાત વગેર� 

િવગતો અન્વયે તૈયાર થયેલ આખર� ક�ટ�ગર�વાઈઝ મેર�ટને સક્ષમ સ�ાિધકાર� �ારા મ�ૂંર� મળ્યા બાદ 

જ �વેશ રા�ય સરકારની અનામત નીિત અને મે�રટને ધ્યાને લઇને આપવામા ંઆવશે.   

M. આ �હ�રાત, તાલીમસ્થળ તથા �િશક્ષણ વગર્મા ં�વેશ માટ� કોઇપણ કારણોસર તેમા ંફ�રફાર કરવાની ક� 

રદ કરવાની આવશ્યક્તા ઉભી થાય, તો તેમ કરવાનો સસં્થાને સ�ંણૂર્ હ�/અિધકાર રહ�શે અને આ માટ� 

કારણો આપવા સસં્થા બધંાયેલ રહ�શે નહ�.   

N. સસં્થા ખાતે �વેશ મેળવેલ ઉમેદવારો ચા� ુતાલીમ દરમ્યાન ગેરિશસ્ત અથવા ગેરમાગ� દોરનાર� ��િૃ� 

કરશે ક� કરાવશે, ઉશ્ક�રણીજનક ક� વાધંાજનક ભાષણો ક� લખાણો કરશે અથવા િવ�ાથ�ઓ પાસે ક� અન્ય 

�ા�હત વ્ય�ક્ત પાસે કરાવશે, િવ�ાથ� સગંઠનો/કિમટ�/�િુનયન બનાવી �પુીએસસીના અભ્યાસને 

ધ્યાનમા ંન રાખતા ંઅન્ય ��િૃ�ઓ કરશે એટલે ક� એવી ��િૃ�ઓ ક� � અન્ય િવ�ાથ�ઓ ક� સસં્થાને 

�કુસાનકતાર્ ક� હાિનકતાર્ હશે તો તેવા સજંોગોમા ંચા� ુતાલીમ દરમ્યાન પણ �વેશ મેળવેલ િવ�ાથ� ક� 

િવ�ાથ�ઓનો �વેશ રદ કરવાની અબાિધત સ�ા સસં્થાના સક્ષમ સ�ાિધકાર�ને રહ�શે.  

O. આખર� પ�રણામ �હ�ર થયા બાદ ક�ટ�ગર� વાઈઝ મે�રટમા ંઉમેદવાર� મેળવેલ �ણુને આધાર� �વેશ 

મળવાપા� થશે, ત�ન્વયે ઉમેદવારોએ �દન-૧૫ મા ં �ડપોઝીટ ભર�ને અ�કૂ �વેશ મેળવવાનો રહ�શે 

અન્યથા તેમનો �વેશ આપોઆપ રદ ગણાશે અને તેમની જગ્યાએ �િતક્ષાયાદ�માથંી અન્ય ઉમેદવારોને 

ક�ટ�ગર� વાઈઝ મે�રટ �માણે બોલાવીને તે જગ્યાએ �વેશ આપવામા ંઆવશે. 

P. તા�લમના સ્થળે �વેશ મેળવેલ િવ�ાથ�ઓએ સ્વખચ� પહ�ચવા�ુ ંરહ�શે.   

Q. સ્પીપાની �વેશ પર�ક્ષામા ં�િતમ પસદંગી મળ્યેથી �વેશ મેળવનાર ઉમેદવાર� �.૩,૨૦૦/- �રફડં�બલ 

�ડપોઝીટ ભર�ને સસં્થા ખાતે �વેશ મેળવવાનો રહ�શે, તાલીમ �ણૂર્ થયેથી ભર�લ �ડપોઝીટ પરત લેવા 

માટ� સસં્થાની વેબસાઇટ પર રાખેલ ડ�પોઝીટ પરત �ગે�ુ ંફોમર્ ભર�ને જ�ર� �બડાણો સ�હત સસં્થા ખાતે 

જમા કરાવવા�ુ ંરહ�શે.  
 

૮.  પ્રાથિમક કસોટ� માટ�ના પ્ર�પત્ર �ગેની ખાસ �ચૂનાઓ:- 
 

A. �વેશપ� વગર પર�ક્ષાખડંમા ં�વેશ આપવામા ંઆવશે નહ� અને �વેશ પર�ક્ષા ફ� ભર�લ ચલણની 

નકલ પર�ક્ષાખડંમા ં�પુરવાઇઝરને ર�ૂ કરવાની રહ�શે. ફ� ભયાર્ની ચલણની નકલ ર�ૂ નહ� કરનાર 

ઉમેદવારને પર�ક્ષાખડંમા ંબસેવા દ�વામા ંઆવશે નહ�. 

B. પર�ક્ષાના સમય પહ�લા ં૩૦ િમિનટ અગાઉ ઉમેદવાર� પોતાની બેઠક પર બેસી જવા�ુ ંરહ�શે. 

C. ઉમેદવાર પોતાની સાથે પર�ક્ષા ખડંમા ં ક�લ્�લુેટર, મોબાઇલ વગેર� �વા કોઈપણ ઈલેક્��ક સાધનો, 

�સુ્તક, ગાઇડ, કાપલી ક� તેવા કોઇપણ છાપે�ુ ંક� હસ્ત�લ�ખત સા�હત્ય રાખી શકાશે નહ�. 

D. અનઅિધ�ૃત �સુ્તક, પેપર, લેખમાથંી ક� અન્ય ઉમેદવારોમાથંી નકલ કરવી નહ�, ક� નકલ કરવા માટ� 

�યાસો કરવા નહ�. તેમજ તમારા પેપરમાથંી અન્ય ઉમેદવારોને નકલ કરવા દ�વી નહ�. આ �ચૂનાના 

ભગં બદલ પર�ક્ષા માટ� ગેરલાયક ગણવામા ંઆવશે.   

E. પર�ક્ષા શ� થયા બાદ તે �ણૂર્ થાય ત્યા ં�ધુી પર�ક્ષા ખડં છોડવા દ�વામા ંઆવશે નહ�. 

F. �ાથિમક કસોટ�ના બનેં પેપરની પર�ક્ષા હ��લુક્ષી(Multiple Choice Questions) OMR based લેવામા ં

આવશે.  



G. પ્ર�પત્ર-૧ જનરલ સ્ટડ�ઝ પેપર -૧: ૨૦૦ માકર્સ�ુ ં રહ�શે. ��ો હ��લુક્ષી �કારના (Multiple Choice 

Questions)રહ�શે.  

H. પ્ર�પત્ર-૨ જનરલ સ્ટડ�ઝ પેપર -૨: ૧૦૦ માકર્સ�ુ ં રહ�શે. ��ો હ��લુક્ષી �કારના (Multiple Choice 

Questions)રહ�શે. 

(ઉક્ત બનેં પર�ક્ષા આપવી ફર�જયાત છે. બ�ેં પેપરના માકર્સને આધાર� મે�રટ બનશે.) 

I. ��ોના જવાબો અલગ આપેલ OMR sheet પર જ લખવાના રહ�શે. જવાબો બોલપેન (બ્લ્�/ુકાળ�)થી 

ફક્ત () કર�ને આપવાના છે. ��પ�ની ભાષા �જુરાતી અને ���ે રહ�શે. �જુરાતી ભાષાતંરમા ંકોઇ 

�ુચંવણ જણાય તો ��ે�મા ં�છૂાયેલ ��ની ભાષા�ુ ંઅથર્ઘટન આખર� ગણાશે.  

J. OMR sheet મા ંિનયત જગ્યાએ તમારો બેઠક નબંર, નામ અને ક�ટ�ગર� (Category) અવશ્ય લખવી.   

K. OMR sheet મા ંજવાબ માટ� બોલપેન (બ્લ્�/ુકાળ�)થી કર�લ િનશાની િસવાય�ુ ં () કોઇપણ �કાર�ુ ં

લખાણ અથવા એક કરતા ંવ� ુવૈક�લ્પક ઉ�રો �ણુને પા� થશે નહ�.  

L. OMR sheet ઉપર િનર�ક્ષકની સહ� છે ક� નહ� તેની ખા�ી કર� લેવી. જો તમાર� OMR sheet ઉપર 

િનર�ક્ષકની સહ� નહ� હોય તો તેવી OMR sheet �લૂ્યાકંન માટ� ગણાશે નહ�.  

M. ખોટા જવાબ બદલ અથવા એક ��મા ંએક કરતા ંવધાર� જવાબ બદલ ��ના �ણુના ૩૩% �ણુ બાદ 

કરવામા ંઆવશે. � ��નો જવાબ આપવામા ંનહ� આવે તેની કોઇ પેનલ્ટ� થશે નહ�. 

N. ઉમેદવાર� સાચો બેઠક નબંર અને અર�મા ંદશાર્વેલ ક�ટ�ગર� OMR sheet મા ંઅવશ્ય દશાર્વવાની રહ�શે. 

બેઠક નબંર િસવાય અથવા ખોટા નબંરની OMR sheet ની ચકાસણી કરવામા ંઆવશે નહ�. 

O. પર�ક્ષા �ણૂર્ થવા માટ�નો બલે વાગ્યાથી �રુત OMR Sheet િનર�ક્ષકને સ�પી દ�વી.  

P. �થમ તબ�ા�ુ ંપર�ણામ આક�સ્મક સજંોગો િસવાય પર�ક્ષા �રુ� થયા પછ� �દા�જત ૨૫(પચ્ચીસ) 

વક�ગ �દવસમા ં�િસ� કરવામા ંઆવશે.  

Q. �ૂના ��ોપ�ો સ્પીપાની વેબસાઇટ પર ઉપર �કૂવામા ંઆવ્યા છે. �ના આધાર� ��ોપ�ો િવશેની સમજ 

સ્પષ્ટ થશે.  
 

૯. સામાન્ય શરતો : 

A. અનામત વગર્ના ઉમેદવારો જો �બન અનામત જગ્યા અર� કરશે તો આવા ઉમેદવારોને વયમયાર્દામા ં

�ટછાટ મળશે નહ�.  

B. સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તા.૨૬-૦૪-૨૦૧૬ ના ઠરાવ�માકં:સશપ/૧૨૨૦૧૫/ 

૪૫૫૨૪૬/અ થી િનયત થયાઅ�સુાર�ુ ં“ઉ�ત વગર્મા ંસમાવેશ ન�હ થવા �ગે�ુ ં�માણપ�”, તેની 

મહ�મ અવિધ ઈસ્� ુથયા-વષર્ સ�હત �ણ નાણાક�ય વષર્ની રહ�શે પરં� ુઆ�ુ ંઈસ્� ુ�માણપ� સબંિંધત 

�હ�રાત માટ� ઓનલાઈન અર� કરવાની છેલ્લી તાર�ખ (આ �હ�રાત માટ� તા.૧૫/૦૭/૨૦૧૯) �ધુીમા ં

ઈસ્� ુ કરાયેલ હો�ુ ં જોઈએ. ન�ધ: ઉ�ત વગર્મા ં સમાવેશ ન�હ હોવા �ગેના �માણપ�ની 

માન્યતા/સ્વી�ૃિત તથા સમયગાળા અને અવિધના અથર્ઘટન બાબતે સરકાર�ીના વખતોવખતના 

ઠરાવો/પ�રપ�ોની જોગવાઈઓ આખર� ગણાશે.  

C. ઉ�ત વગર્મા ં સમાવેશ ન થતો હોવા �ગે�ુ ં �માણપ� આપવા માટ� ૬ માપદંડો ધ્યાને લેવાય છે. 

�માણપ�ની અવિધ હવે �ણ વષર્ની છે. પરં� ુ ઉક્ત માપદંડો પૈક� કોઈપણ માપદંડમા ંઆ અવિધ 

દરમ્યાન ફ�રફાર થાય તો તેની સ્વૈ�ચ્છક �હ�રાત સબંિંધત ઉમેદવાર� તથા તેના માતા-િપતા/વાલીએ 



સ્વય ંસબંિંધત સ�ાિધકાર� તેમજ તેના �ારા �માણપ�મા ંકોઈ ફ�રફાર કરવામા ંઆવે તો તેની �ણ 

સ્પીપાને કરવાની રહ�શે. ઉમેદવાર/માતા-િપતા/વાલી આવી �હ�રાત ન�હ� કર�ને કોઈપણ િવગતો 

�પાવશે તો તેઓ કાયદ�સરની કાયર્વાહ�ને પા� બનશે અને તેઓએ મેળવેલ અનામતનો લાભ ર� 

કરવાપા� થશે. ઉ�ત વગર્મા ંસમાવેશ ન�હ થવા �ગનેા �માણપ� મેળવવા માટ�ના કોઈપણ માપદંડમા ં

ફ�રફારની સ્વૈ�ચ્છક �હ�રાત કરવાની જવાબદાર� ઉમેદવાર/માતા-િપતા/વાલીની વ્ય�ક્તગત ર�તે અને 

સ�ંકુ્ત ર�તે રહ�શે.  

D. આિથ�ક ર�તે નબળા ંવગર્ના ઉમેદવારોએ સામા�જક ન્યાય અને અિધકાર�તા િવભાગના તા.૨૩-૦૧-૨૦૧૯ 

અને તા.૨૫-૦૧-૨૦૧૯ ના ઠરાવ�માકં: ઇડબલ્�એુસ/૧૨૨૦૧૯/૪૫૯૦૩/અ અને તા.૦૮-૦૫-૨૦૧૯ ના 

ઠરાવ�માકં:સશપ/ ૧૨૨૦૧૯/૧૪૯૭૬૯/અ અન્વયે િનયત કર�લ સક્ષમ અિધકાર� ધ્વારા આપવામા ં

આવેલ આિથ�ક ર�તે નબળા ંવગ� (EWS) માટ� પા�તા �માણપ�,(��ે�મા ં Annexure KH અથવા 

�જુરાતીમા ંપ�રિશષ્ટ-ગ) મા ંમેળવેલ પા�તા �માણપ� (અથાર્ત તેઓ EWS Category હ�ઠળ આવે છે તે 

મતલબ� ુ�માણપ�)ના નબંર અને તાર�ખ ઓન લાઇન અર� કરતી વખતે દશાર્વવાના રહ�શે, અને સસં્થા 

�ારા માગંણી કય�થી ર�ૂ કરવા�ુ ંરહ�શે.  

E. અરજદારના અસલ �માણપ�ો સસં્થા ધ્વારા મગંાવવામા ંઆવે તે સમયે ર�ુ કર�લ નહ� હોય તો તેઓની 

અર� િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહ�. 

F. પર�ક્ષા ફ� ભયાર્ બાદ ફ� ર�ફડં મળવાપા� નથી તથા અર� કયાર્ બાદ તેને પરત ખ�ચી શકાશે નહ�.  

G. ફ� ભયાર્ િસવાયની અર� મળેલ હશે તો િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહ�.  

H. સસં્થા તરફથી આપવામા ં આવતી અ�તન �ચૂનાઓ જોવા માટ� �હ�રાતમા ં દશાર્વેલ વેબસાઇટ 

અવારનવાર જોતા રહ�� ુ.ં 

I. �વેશ પર�ક્ષાની �હ�રાત અન્વયેના ં � ૂઝંવતા ��ોના િનરાકરણ માટ� ટોલ ફ્ર� નબંર ૧૮૦૦-૨૩૩-

૫૫૦૦નો ઉપયોગ કરવો.    
 

Sd/- 
તાર�ખ:૦૧/૦૭/૨૦૧૯                                 સ�ંકુ્ત િનયામક, (સ્ટડ�) 

સ્થળ: અમદાવાદ         સરદાર પટ�લ લોક�શાસન સસં્થા, 

   અમદાવાદ 
 

 
 
 
 


