
 

પર��ાલ�ી િવગતવાર �હ�રાત 

(�માકં:સીસપ-તાલીમ/૨૦૨૦-૨૧/�વેશ પર��ા ૨૦૨૧/૦૬/�ટડ�) 

�.ુપી.એસ.સી િસિવલ સિવ�સીઝ પર��ા ૨૦૨૨ (IAS, IPS, IFS etc.) �િશ�ણવગ� ૨૦૨૧-૨૨ 

(આ �જુરાત સરકાર �વારા સચંા�લત �િશ�ણવગ� છે. નોકર� માટ�ની �હ�રાત નથી.) 

 

૧. �.ુપી.એસ.સી. �ારા લેવાતી િસિવલ સિવ�સીઝ પર��ા માટ� સરદાર પટ�લ લોક�શાસન સ�ંથા (�પીપા), 

અમદાવાદ �જુરાતના ઉમેદવારોને િવના��ૂયે તાલીમ આપે છે. � અ�વયે �.ુપી.એસ.સી. િસિવલ સિવ�સીઝ પર��ા 

૨૦૨૨ (IAS, IPS, IFS etc.) ની તૈયાર� માટ�ના �િશ�ણવગ� ૨૦૨૧-૨૨ માટ�ની �વેશ પર��ા માટ� �પીપા �ારા 

ઓનલાઇન અર�ઓ મગંાવવામા ં આવે છે. � અ�વયે ઉમેદવાર� http://ojas.gujarat.gov.in/ વેબસાઇટ પર 

તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧ (બપોર� ૧૪.૦૦ કલાકથી) થી તા.૧૪/૦૪/૨૦૨૧ (સમય રાિ�ના ૨૩.૫૯ કલાક �ધુી) દર�યાન 

ઓનલાઇન અર� કરવાની રહ�શે.    

 

ઉ�ત િવગતે, ઓનલાઇન અર� કરતા ંપહ�લા તમામ ઉમેદવારોએ નીચેની િવગતો �યાને લેવી.   

 

૨.   ઉ�ત જણાવેલ �િશ�ણવગ� ૨૦૨૧-૨૨ માટ�ની િવગત નીચે �જુબ છે.  
 

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

સરકારની �વત�માન અનામત નીિત �જુબ ભરવામા ં આવનાર તાલીમાથ�ઓની સ�ંયા (ફાળવેલ 

સ�ંયાબળની િવગત)નો ઉ�લેખ આ િવગતવાર �હ�રાતમા ં કરવામા ંઆવેલ નથી, તેની �હ�રાત �વેશ 

પર��ાના �િતમ પર�ણામની સાથે �િસ�ધ કરવામા ંઆવશે. �ની સવ� ઉમેદવારોએ ન�ધ લેવી.   

 

૩.  શૈ��ણક લાયકાત અને પા�તા  

A. શૈ��ણક લાયકાત: ક��� સરકાર ક� રા�ય સરકાર �વારા કાયદાથી �થાિપત મા�ય �િુનવસ�ટ�/ 

ડ��ડ �િુનવસ�ટ�માથંી �નાતક થયેલ હોવા જોઇએ.  

B. કોિવડ-૧૯ ની �વત�માન પ�ર��થિતને �યાન ેલતેા,ં �જુરાતની �િુનવસ�ટ�ઓ �વારા વષ� ૨૦૨૦ 

મા ંલેવાની થતી �નાતક ક�ાની અ�કુ શાખાઓની છે�લા સેમે�ટરની પર��ાઓ બાક� છે તેમજ 

વષ� ૨૦૨૧ મા ંલેવામા ંઆવનાર �નાતકની છે�લા સમેે�ટરની પર��ા�ુ ં િશડ�લુ હ� �ધુી �હ�ર 

થયેલ ન હોઇ આ બાબતન ે�યાને રાખી ઉમેદવારોના �હતમા ંલેવાયલે િનણ�ય �જુબ, � ઉમેદવારો 

�નાતક ક�ાના છે�લા વષ�/સેમે�ટરમા ં હોય ત ે પણ અર� કર� શકશ.ે (છે�લા વષ�/સેમે�ટરમા ં

હોય તેવા ઉમેદવારોની પર��ા જો યો�યેલ ના હોય /પર�ણામ �હ�ર થયલે ના હોય તો તેવા 

સજંોગોમા ંતેવા ઉમેદવારોન ે�વેશ સબંિંધત સ�ંથાનો િનણ�ય આખર� રહ�શે.) 

ન�ધ: � ઉમેદવારો છે�લા વષ�/સેમે�ટરમા ં હોય તેઓએ ઓનલાઇન અર� કરતી વખતે 

Appeared/Yet to Appear for Last Year/Semester of Graduation, Exam/Result 

awaited �ક�સામા Percentage, No. Of Trials & Last Trial Seat No. મા ં0(��ૂય) લખ�ુ ંઅને 

Class મા Not Applicable (NA) પસદં કર�ુ.ં  



C. રા���યતા: ઉમેદવાર ભારતનો નાગ�રક હોવો જોઇએ. 

D. આ તાલીમમા ં� ઉમેદવારોની મા�ભૃાષા �જુરાતી હોય અથવા � ઉમેદવારોએ મા�યિમક અથવા 

ઉ�ચતર મા�યિમક પર��ા �જુરાતમાથંી પાસ કર� હોય અથવા �નાતક ક�ાની પર��ા 

�જુરાતમાથંી પાસ કર�લ હોય અથવા ૧લી ઓગ�ટ,૨૦૨૧ પહ�લા ં�જુરાતમા ંપાચં વષ�નો વસવાટ 

કર�લ હોય અને હાલ �જુરાતમા ં�થાયી હોય તવેા ઉમદેવારો આ તાલીમવગ�મા ંદાખલ થવા માટ� 

લેવામા ંઆવતી �વેશ પર��ામા ંઅર� કર� શકશે.  

E. �હ�રાતમા ં દશા�વેલ તમામ ક�ટ�ગર�ના ઉમેદવારોના ં �ક�સામા ં શૈ��ણક લાયકાત, વયમયા�દા, 

સબંિંધત �િત �માણપ�ો, સામા�ક-શૈ��ણક પછાતવગ�ના ઉમેદવાર�ુ ંનોન-��મીલેયર સટ��ફક�ટ, 

આિથ�ક ર�તે નબળા ંવગ� (EWS) માટ� પા�તા �માણપ� તથા અ�ય તમામ ડો�મુે��સ સ�ંથા 

�ારા � તાર�ખે ર�ુ કરવા જણાવવામા ં આવે તે તાર�ખની ��થિતએ સરકાર�ીની �વત�માન 

�ચૂનાઓના અ�સુધંાને �યાનમા ંલેવામા ંઆવશે. 
 

૪.  વયમયા�દા: (તા.૦૧/૦૮/૨૦૨૨ ની ��થિતએ) 
 

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

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

ના ઉમેદવારોન ેઉપલી વયમયા�દામા ં�ટછાટ મળવાપા� થશે નહ�  

C. સામા�ક અને શૈ��ણક પછાતવગ� (SEBC) ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા�દામા ંવ�મુા ંવ� ુ�ણ 

વષ�ની �ટછાટ મળવાપા� થશે.   

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

વ� ુપાચં વષ�ની �ટછાટ મળવાપા� થશે. 

E. મા� સૈિનક ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયા�દામા ં મળવાપા� �ટછાટ ઉપરાતં વ�મુા ં વ� ુ પાચં 

વષ�ની �ટછાટ મળવાપા� થશે.  

F. �ધ ઉમેદવાર અને શાર��રક િવકલાગં ઉમેદવારને ઉપલી વયમયા�દામા ં મળવાપા� �ટછાટ 

ઉપરાતં વ�મુા ંવ� ુદસ વષ�ની �ટછાટ મળવાપા� થશે.   
 

૫. �વેશ પર��ા ફ� (Non Refundable):  

 તમામ ક�ટ�ગર�ના તમામ ઉમેદવારોએ �વેશ પર��ાની ફ� ભરવી ફર�જયાત છે. અ�યથા �વેશ 

પર��ામા ંબેસી શકાશે નહ�. 

 �વેશ પર��ા ફ� https://ojas.gujarat.gov.in/ વેબસાઇટ પર ફકત ઓનલાઇન મોડમા ંજ તા.૧૫-૦૩-

૨૦૨૧ (બપોર� ૧૪.૦૦ કલાક) થી તા.૨૦-૦૪-૨૦૨૧ (સમય રાિ�ના ૨૩.૫૯ કલાક �ધુી) �ધુી 

ભરવાની રહ�શ.ે અ�ય કોઇ ર�તે ફ� �વીકારવામા ંઆવશે નહ�. �ની સવ� ઉમેદવારોએ ન�ધ લેવી.  

 સામા�ય વગ� (General Category) ના ઉમેદવારોએ પર��ા ફ� પેટ� �!.૩૦૦/- ભરવાના રહ�શે.    

 અ�.ુ�િત, અ�.ુજન�િત, સામા�જક અને શૈ��ણક ર�તે પછાત વગ�, આિથ�ક ર�તે નબળા વગ�, 

�દ�યાગં (The Right of Persons with Disabilities Act-2016ની જોગવાઇ �જુબના) ઉમેદવારો, મા� 

સૈિનકોએ પર��ા ફ� પેટ� �!.૧૦૦/- ભરવાના રહ�શે. �વશે પર��ા ફ� Non Refundable છે.   

 �વેશ પર��ા ફ� ભરવા માટ� ઉમેદવાર� https://ojas.gujarat.gov.in/ વેબસાઇટ પર FEES મ�ેમુા ંજઈન ે

Select Job મા ં �પીપાની �હ�રાત�માકં: SPIPA/202122/1 પસદં કર� પોતાનો ક�ફમ�શન નબંર અન ે

જ�મ તાર�ખની િવગતો નાખીન ેOnline Payment of Fees પર ��લક કર� જ�ર� િવગતો ભર�ન ેતા.૧૫-



૦૩-૨૦૨૧ (બપોર� ૧૪.૦૦ કલાક) થી તા.૨૦-૦૪-૨૦૨૧ �ધુી (સમય રાિ�ના ૨૩.૫૯ કલાક �ધુી) 

�વેશ પર��ા ફ� ઓનલાઇન ભરવાની રહ�શે. તેમજ ભર�લ ફ� ની Online Payment Receipt પણ 

મેળવીને પોતાની પાસ ે રાખવાની રહ�શે. જો ઓનલાઇન ���યામા ં કોઈ ખામી હશે તો Screen પર 

આપની ફ� ભરાયલે નથી તેમ જોવા મળશે. ઓનલાઈન પેમે�ટ કરતી વખતે Pending Transaction 

બાબતે જો કોઈ સમ�યા આવે તો તનેે Check Earlier Incomplete/Pending Transaction પર ��લક કર� 

જોઈ શકાશ.ે   

 �વેશ પર��ા ફ� ભરવા �ગેના � ૂઝંવતા ��ોના િનરાકરણ માટ� ટોલ �� નબંર ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦નો 

ઉપયોગ કરવો.       

 

૬. �વેશ પર��ા: 
 

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

B. �થમ તબ�ાની પર��ા� ુમાળ� ુનીચે �જુબ રહ�શે. 

 

હ��લુ�ી પર��ા (Multiple Choice Question) 

તાર�ખ સમય િવષય �ુલ ��ો  �ણુ 

તા.૧૩/૦૬/૨૦૨૧ 

(રિવવાર)  

૧૧-૦૦ થી ૧૩-૦૦ 
પપેર ૧. સામા�ય અ�યાસ-૧  

General Studies-1 
૧૦૦ ૨૦૦ 

૧૪-૦૦ થી ૧૫-૩૦ 
પપેર ૨. સામા�ય અ�યાસ-૨  

General Studies-2 (CSAT) 
૫૦ ૧૦૦ 

�ુલ �ણુ  ૩૦૦ 

�વેશ પર��ા માટ�� ુ ંક���: અમદાવાદ, વડોદરા, �રુત, રાજકોટ અને મહ�સાણા પૈક� રહ�શે. �ની ફાળવણી ઉપલ�ધતાના ધોરણે 

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

ન�ધ :-  

(૧) ઉ�ત બનં ેપેપરો MCQ Based હ��લુ�ી �કાર (�જુરાતી અન ે��ે� મા�યમમા)ં ના 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�ં�ુત �ણુન ેઆધાર� મ�ેરટ તયૈાર કરવામા ંઆવશ.ે  

 

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

 તા.૧૩/૦૬/૨૦૨૧, રિવવારના રોજ યો�નાર �થમ તબ�ાની પર��ા માટ� �વેશ પર��ા ફ� 

ભરનાર અરજદાર http://ojas.gujarat.gov.in ની વેબસાઇટ પરથી �વેશપ� (Hall Ticket) તા.૦૧-૦૬-૨૦૨૧ 

(બપોર� ૧૪:૦૦  કલાક)થી તા.૧૩-૦૬-૨૦૨૧ (સવારના ૧૦:૩૦ કલાક �ધુી) ડાઉનલોડ કર� શકશે.  

 

�થમ તબ�ાની પર��ાનો અ�યાસ�મ:  

પેપર િવષય ��નો ગણુ સમય 

પેપર-૧ સામા�ય અ�યાસ-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  સામા�ય અ�યાસ-૨,એ�ટી�યુડ,  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 

�ટેજ-૧ ૩૦૦  
 

D. ��િ�ય તબ�ો: િનબધં કસોટ� 

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

મેળવલે �ુલ �ણુના આધાર� ક�ટ�ગર� વાઇઝ મેર�ટ �જુબ, અ�નેી પર��ા સિમિત �ારા  િનયત થયલે 

િમિનમમ પાસ�ગ મા�સ� અને સ�ંયાબળના આધાર� ��િ�ય તબ�ાની પર��ા માટ� પસદંગી પામલે 

ઉમેદવારોન ે બોલાવવામા ંઆવશ.ે ��િ�ય તબ�ા માટ� પસદંગી પામલે ઉમદેવારો�ુ ં �લ�ટ સ�ંથાની 

વેબસાઇટ પર �િસ�ધ કરવામા ંઆવશે. 

E. ��િ�ય તબ�ો: િનબધં કસોટ�  (Essay Test), �ણુ: 100,    સમય: દોઢ કલાક 

(�દા�જત ૧૦૦૦ શ�દોની મયા�દામા ંએક િનબધં લખવાનો રહ�શે.) 

F. �િતમ પર�ણામ: �થમ તબ�ાની વૈક��પક MCQ Based હ��લુ�ી �કારની પર��ાના (પપેર-૧ જનરલ 

�ટડ�ઝના ૨૦૦ �ણુ + પેપર-૨ એ�ટ�ટ�ડુના ૧૦૦ �ણુ = ૩૦૦ �ણુ) અન ે��િ�ય તબ�ાની (િનબધં 

કસોટ� - ૧૦૦ �ણુ) એમ બનેં તબ�ાના મળ�ને �ુલ ૪૦૦ �ણુના આધાર� િનબધંકસોટ�મા ં ઉપ��થત 

રહ�લ ઉમેદવારોની તેઓએ �ા�ત કર�લ મેર�ટયાદ� સ�ંથાની વેબસાઇટ પર �િસ� કરવામા ંઆવશે. 

�યારબાદ રા�યસરકારની �વત�માન અનામતનીિત �જુબ ઉમેદવારોના મેર�ટ, ક�ટ�ગર� અને 

તાલીમક���ની પસદંગીના �ેફર�સ �જુબ સબંિંધત તાલીમક���ો ખાતે સ�ંયાબળ ભરવામા ંઆવશે.  
 

૭. અર� કરવાની ર�ત :-  

A. આ �હ�રાતના સદંભ�મા ં ફ�ત ઓનલાઇન અર� જ �વીકારવામા ં આવશે. ઉમેદવાર �હ�રાતમા ં

દશા�વેલ તાર�ખ �જુબ તા.૧૫/૦૩/૨૦૨૧ (સમય બપોર� ૧૪.૦૦ કલાક) થી તા.૧૪/૦૪/૨૦૨૧ �ધુી 

(સમય રા�ીના ૨૩.૫૯ કલાક �ધુી) દર�યાન http://ojas.gujarat.gov.in/ વેબસાઇટ પર Online 

Application મે� ુપર ��લક કર� તેના Apply સબમે� ુપર ��લક કર� િસલે�શનના �ોપડાઉન મે�મુાથંી 

“Sardar Patel Institute of Public Administration (SPIPA)” પર ��લક કરવાથી �હ�રાત 

�માકં:SPIPA/202122/1 “�.ુપી.એસ.સી. િસિવલ સિવ�સીઝ પર��ા ૨૦૨૨ (IAS, IPS, IFS etc.) 

�િશ�ણવગ� ૨૦૨૧-૨૨” �લુશ.ે �મા ં“Details” પર ��લક કરવાથી �હ�રાત વાચંી શકશો અન ે

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

 ઓનલાઇન અર�પ�ક ભરવા �ગે�ુ ં માગ�દશ�ન ઉ�ત વેબસાઇટના હોમપેજ પર Bottom મા ં

“How to Apply” પર ��લક કર� મેળવી શકાશ.ે � માટ� નીચેની �લ�ક પર ��લક કર�ુ.ં 

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

B. તાલીમક���ની પસદંગી �જુબના �મા�સુાર �ેફર�સ આ�યા બાદ કોઇપણ �કારના બદલાવ માટ� 

માગંણી ક� ર�ૂઆત �યાને લેવામા ંઆવશે નહ�.   



C. વ�મુા,ં ઓનલાઇન ફોમ� ભરતી વખતે “Education Qualification” પરની િવગતોમા ંદર�ક ઉમેદવાર� 

પોતાની �નાતક લાયકાતમા ં Institute Name and Exam Bodyમા ં પોતાની કોલેજ અને સબંિંધત 

�િુનવસ�ટ��ુ ંનામ અવ�ય દશા�વવા�ુ ંરહ�શ.ે  

 સ�ંથાના �જુરાત કોમસ� કોલેજ, અમદાવાદ સાથે થયલે એમઓ� ુ(MOU)ના અ�સુધંાન,ે  િનયત 

થયેલ ર�ઝવ� સીટો પર �વેશનો લાભ લેવા માગંતા ઉમેદવારોએ �જુરાત કોમસ� કોલેજ, અમદાવાદ 

અથવા �જુરાત આટ�સ અને સાય�સ કોલેજ, અમદાવાદ અથવા �જુરાત આટ�સ અને કોમસ� કોલેજ, 

અમદાવાદના િવ�ાથ�ઓ હોય તો તે �પ�ટપણ ે દશા�વવા�ુ ં રહ�શે. જો �જુરાત કોમસ� કોલેજ, 

અમદાવાદ અથવા �જુરાત આટ�સ અન ે સાય�સ કોલેજ, અમદાવાદ અથવા �જુરાત આટ�સ અને 

કોમસ� કોલેજ, અમદાવાદના િવ�ાથ�ઓ �ારા સબંિંધત કોલેજના નામ સામે િવગત દશા�વેલ ન�હ હોય 

તો તેઓન ે�જુરાત કોલજેની ૩૦ જ�યાઓના અનામતનો લાભ મળવાપા� રહ�શે ન�હ. � તે સમયે 

�વત�માન પ�ર��થિતને આિધન �જુરાત કોલજેની ૩૦ જ�યાઓના અનામતના લાભ બાબતે સ�ંથા 

�વારા ફ�રફારનો હ� અબાિધત રહ�શે.  
 

 ૮.  સામા�ય �ચૂનાઓ :  

A. દર�ક ઉમેદવાર� પર��ાક���મા ં સરકાર�ી �વારા �હ�ર કર�લ, કોિવડ-૧૯ મહામાર� �ગેની ગાઇડલાઇન 

�તગ�ત ફર�જયાતપણે મા�ક પહ�ર�ને સો�યલ �ડ�ટ�સ �ળવવા�ુ ં રહ�શે. દર�ક ઉમેદવાર� પોતાના 

�વા��યની ખાસ તક�દાર� રાખીને પર��ાક��� ખાતે આવવા�ુ ંરહ�શે.  

B. તા. ૧૩/૦૬/૨૦૨૧, રિવવારના રોજ યો�નાર �થમ તબ�ાની પર��ા માટ� અરજદાર �વેશ પર��ા 

માટ�ના �વેશપ� (Hall Ticket) http://ojas.gujarat.gov.in ની વેબસાઇટ પરથી તા.૦૧-૦૬-૨૦૨૧ (બપોર� 

૧૪:૦૦  કલાક)થી તા.૧૩-૦૬-૨૦૨૧ (સવારના ૧૦:૩૦ કલાક �ધુી) ડાઉનલોડ કર� શકશ.ે  

C. �વેશપ� વગર પર��ાખડંમા ં�વેશ આપવામા ંઆવશે નહ�.  

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

E. ઉમેદવારના યો�ય કારણન ે �યાને લઇ, પર��ા શ� થાય તે પછ� વ�મુા ં વ� ુ ૨૦ િમિનટ �ધુી જ 

પર��ાખડંમા ં�વેશ મળ� શકશ.ે પરં� ુ ંતે બદલ વધારાનો સમય આપવામા ંઆવશે નહ�.     

F. ઉમેદવાર પોતાની સાથે પર��ા ખડંમા ંક���લુેટર, મોબાઇલ વગેર� �વા કોઈપણ ઈલ�ે��ક સાધનો, ��ુતક, 

ગાઇડ, કાપલી ક� તેવા કોઇપણ છાપ�ેુ ંક� હ�ત�લ�ખત સા�હ�ય રાખી શકશે નહ�. 

G. અનઅિધ�ૃત ��ુતક, પેપર, લખેમાથંી ક� અ�ય ઉમેદવારોમાથંી નકલ કરવી નહ�, ક� નકલ કરવા માટ� 

�યાસો કરવા નહ�. તમેજ તમારા પેપરમાથંી અ�ય ઉમેદવારોને નકલ કરવા દ�વી નહ�. આ �ચૂનાના ભગં 

બદલ ઉમેદવારને પર��ા માટ� ગેરલાયક ગણવામા ંઆવશે.  

H. પર��ા શ� થયા બાદ તે �ણૂ� થાય �યા ં�ધુી પર��ા ખડં છોડવા દ�વામા ંઆવશે નહ�. 

I. પર��ા �ણૂ� થવા માટ�નો બલે વા�યાથી �રુત OMR Sheet િનર��કને સ�પી દ�વી.  

J. �થમ તબ�ાના સફળ ઉમદેવારોને તમેજ �થમ અને ��િતય તબ�ાના સ�ં�ુત �ણુના આધાર� તૈયાર 

થનાર �િતમ પર�ણામની �ણ ઉમદેવારોને વબેસાઈટ www.spipa.gujarat.gov.in પર મા�હતી �કૂ� �ણ 

કરવામા ંઆવશ.ે ઉમદેવાર, �િતમ પ�રણામની સાથ ેસબંિંધત તબ�ાની પર��ાના મા�સ� તેમજ �થમ 

તબ�ાની OMR Sheet  અને Answer Key જોઈ શકશે. 

K. સ�ંથા કોઇપણ ઉમદેવારને ક� �ણ,ે (૧) તનેે ઉમદેવાર� માટ� કોઇપણ �કાર� ટ�કો મેળવવા માટ� કોઇ 

અિધકાર� પર ��ય� ક� પરો� લાગવગ લગાડવાનો �યાસ કરવા માટ� (૨) બી��ુ ંનામ ધારણ કરવા 

માટ� (૩) બી� પાસે પોતા�ુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટ� (૪) બનાવટ� ખોટા દ�તાવજેો અથવા �ની સાથ ે

ચેડા કરવામા ંઆ�યા હોય તવેા દ�તાવેજો સાદર કરવા અથવા ગેરર�િત આચરવા માટ� (૫) યથાથ� અથવા 



ખોટા અથવા મહ�વની મા�હતી �પાવતા હોય તવેા િનવેદનો કરવા માટ� (૬) પર��ા માટ� તેની 

ઉમેદવાર�ના સબંધંમા ંઅ�ય કોઇ અિનયિમત અથવા અયો�ય સાધનોનો આ�ય લવેા માટ� (૭) પર��ા 

દર�યાન ગરે�યાજબી સાધનોનો ઉપયોગ કરવા માટ� એટલે ક� અ�ય ઉમદેવારમાથંી નકલ કરવા 

ક���લુેટર, મોબાઇલ વગેર� �વા કોઈપણ ઈલે���ક સાધનો,��ુતક, ગાઇડ, કાપલી ક� તેવા કોઇપણ છાપલેા 

ક� હ�ત�લ�ખત સા�હ�યની મદદથી અથવા વાતચીત �વારા નકલ કરવા ક� ઉમદેવારને નકલ કરાવવાની 

ગેરર�િતઓ પૈક� કોઇપણ ગેરર�િત આચરવા માટ� (૮) પર��ાખડંમા ંઅ�ય કોઇ ર�તે ગરેવત��કુ કરવા માટ� 

(૯) પર��ાના સચંાલન કરવા માટ� રોક�લા �ટાફને સીધી ક� આડકતર� ર�તે હ�રાન કરવા અથવા શાર��રક 

ર�તે ઇ� કરવા માટ�, (૧૦) લખાણોમા ંઅ��લલ ભાષા અથવા �બભ�સ બાબત સ�હતની અ���તૃ બાબત 

લખવા માટ� (૧૧) �વૂ�વત� ખડંોમા ં િન�દ��ટ કર�લ તમામ અથવા કોઇપણ �ૃ�ય કરવા માટ� અથવા યથા 

�સગં મદદગીર� કરવા માટ� અથવા (૧૨) પર��ા આપવા માટ� તેને પરવાનગી આપતા તેના �વેશપ�મા ં

આપવામા ંઆવલેી કોઇપણ �ચૂનાનો ભગં કરવા માટ� દોિષત ઠયા� હોય તો અથવા દોિષત હોવા�ુ ં�હ�ર 

ક�ુ� હોય તો તે ફોજદાર� કાય�વાહ�ને પા� થવા ઉપરાતં સ�ંથા, સબંિંધત ઉમેદવારને પર��ામાથંી ગેરલાયક 

ઠરાવી શકશે. 

L. ઉમેદવાર� અર�પ�કમા ં બતાવેલી કોઇપણ િવગત અને ડો�મુે�ટ વ�ેર�ફક�શન સમયે ર�ૂ કર�લ જ�મ 

તાર�ખ, શૈ��ણક લાયકાત, વય, �િત, અ�ભુવ વગેર�ને લગતા �માણપ�ો, ભિવ�યમા ં � તે તબ�ે 

ચકાસણી દર�યાન ખોટા મા�મુ પડશે તો તનેી સામ ે કાયદ�સરની કાય�વાહ� કરવામા ં આવશે. આવા 

ઉમેદવારની ઉમેદવાર� સ�ંથા �વારા “રદ” કરવામા ંઆવશે.  

M. સ�ંથા �વારા લેવાનાર �થમ તબ�ાની વૈક��પક પર��ા અને ��િતય તબ�ાની િનબધં �સોટ�મા ંઉ�ીણ� 

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

બધી જ ર�તે યો�ય છે તેમ સતંોષ થાય તો જ ઉમદેવારને �િશ�ણ વગ�મા ં�વેશ આપવામા ંઆવશે.  

N. પસદંગી પામલે ઉમેદવારન ેસ�ંથાના વખતોવખતના/�વત�માન િનયમો �જુબ િનિ�ત શરતોન ેઆિધન 

�િશ�ણ વગ�મા ં�વેશ મળશ.ે 

O. ઉમેદવાર પોતે પર��ામા ંસફળ થયો હોવાના કારણ મા�થી �િશ�ણ વગ�મા ં�વેશ માટ� દાવો કરવાન ે

હકદાર થશે નહ�, પરં� ુઉમદેવારની અર�ને �યાને લઈ તેની ક�ટ�ગર�, �મર, શૈ��ણક લાયકાત વગરે� 

િવગતો અ�વયે તયૈાર થયલે આખર� ક�ટ�ગર�વાઈઝ મરે�ટને સ�મ સ�ાિધકાર� �ારા મ�ૂંર� મ�યા બાદ જ 

�વેશ રા�ય સરકારની અનામત નીિત અને મ�ેરટને �યાને લઇને આપવામા ંઆવશ.ે   

P. આ �હ�રાત, તાલીમ�થળ તથા �િશ�ણ વગ�મા ં�વશે માટ� કોઇપણ કારણોસર, તમેા ંફ�રફાર કરવાની ક� 

રદ કરવાની આવ�ય�તા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો સ�ંથાને સ�ંણૂ� હ�/અિધકાર રહ�શે અને આ માટ� 

કારણો આપવા સ�ંથા જવાબદાર રહ�શે નહ�.   

Q. સ�ંથા ખાતે �વેશ મળેવલે ઉમેદવારો ચા� ુતાલીમ દર�યાન ગેરિશ�ત અથવા ગેરમાગ� દોરનાર� ��િૃ� 

કરશે ક� કરાવશ,ે ઉ�ક�રણીજનક ક� વાધંાજનક ભાષણો ક� લખાણો કરશે અથવા િવ�ાથ�ઓ પાસ ેક� અ�ય 

�ા�હત �ય��ત પાસે કરાવશ,ે િવ�ાથ� સગંઠનો/કિમટ�/�િુનયન બનાવી �પુીએસસીના અ�યાસન ે�યાનમા ં

ન રાખતા ંઅ�ય ��િૃ�ઓ કરશે એટલે ક� એવી ��િૃ�ઓ ક� � અ�ય િવ�ાથ�ઓ ક� સ�ંથાને �કુસાનકતા� ક� 

હાિનકતા� હશે તો તેવા સજંોગોમા ંચા� ુતાલીમ દર�યાન પણ �વેશ મળેવલે િવ�ાથ� ક� િવ�ાથ�ઓનો 

�વેશ રદ કરવાની અબાિધત સ�ા સ�ંથાના સ�મ સ�ાિધકાર�ને રહ�શે.  

R. આ વષ� સ�ંથા ખાતે કોિવડ-૧૯ મહામાર�ને �યાને રાખીને ર����શન ક��પ રાખવામા ંઆવશે નહ�. આથી 

ઉમેદવારોએ �વેશપ� (Hall Ticket) ડાઉનલોડ કરતા ં પહ�લા ં આપેલ તાલીમક���ની પસદંગી માટ�ના 

સે�ટર �ેફર�સને �યાને રાખી રા�યસરકારની �વત�માન અનામતનીિત �જુબ  ક�ટ�ગર�વાઇઝ અને �ા�ત 

કર�લ મેર�ટ �માણે તેઓને મળવાપા� તાલીમક��� ખાતે જ �વેશ આપવામા ંઆવશે, સબંિંધત ઉમેદવાર� 



�યા ં હાજર થઇને ડો�મેુ�ટ વેર��ફક�શન કરાવવાના રહ�શે અને તે જ તાલીમક��� ખાતે તાલીમ લેવાની 

રહ�શે.  

S. ત��વયે ઉમેદવારોએ �દન-૧૫ મા ં�ડપોઝીટ ભર�ને અ�કૂ �વેશ મળેવવાનો રહ�શે અ�યથા તેમનો �વશે 

આપોઆપ રદ ગણાશે અન ે તેમની જ�યાએ �િત�ાયાદ�માથંી અ�ય ઉમદેવારોને ક�ટ�ગર� વાઈઝ મે�રટ 

�માણે બોલાવીને તે જ�યાએ �વેશ આપવામા ંઆવશે. �ની સવ� ઉમેદવારોએ ન�ધ લેવી. 

T. �પીપા, અમદાવાદ ક� તેના િનય�ંણ હ�ઠળના કોઇપણ તાલીમક���ો ખાતે સદર તાલીમવગ�મા ં હો�ટ�લ 

સવલત મળવાપા� રહ�શ ેનહ�. તાલીમાથ�એ �વખચ� રહ�વા-જમવાની �યવ�થા કરવાની રહ�શ.ે  

U. ઉપર J, Q અને R અ�વયે ઉમેદવારની કોઇપણ �કારની માગંણી/ર�ૂઆત �ા� રાખવામા ંઆવશે નહ�. 

તેમ છતા ં આ બાબતે ઉમેદવાર કોઇપણ �કારની લે�ખત માગંણી/ર�ૂઆત કરશે તો તેમની આ 

માગંણી/ર�ૂઆત ર�બાતલ કર�ને દફતર� કરવામા ંઆવશે અને તેનો કોઇપણ �કારનો જવાબ આપવાની 

સ�ંથાની જવાબદાર� રહ�શે નહ�.    

V. �વેશ મેળવલે િવ�ાથ�ઓએ તાલીમના �થળે �વખચ� પહ�ચવા�ુ ંરહ�શે.   

૮.  �ાથિમક કસોટ� માટ�ના ��પ� �ગેની ખાસ �ચૂનાઓ:- 

A. ��પ�-૧ જનરલ �ટડ�ઝ પેપર -૧: ૨૦૦ માક�સ�ુ ંરહ�શ.ે ��ો હ��લુ�ી (MCQ) �કારના રહ�શ.ે  

B. ��પ�-૨ જનરલ �ટડ�ઝ પેપર -૨: ૧૦૦ માક�સ�ુ ંરહ�શ.ે ��ો હ��લુ�ી (MCQ) �કારના રહ�શ.ે 

(ઉ�ત બનેં પર��ા આપવી ફર�જયાત છે. બ�ેં પેપરના માક�સને આધાર� મે�રટ બનશે.) 

C. ��ોના જવાબો અલગ આપલે OMR sheet પર જ લખવાના રહ�શ.ે જવાબો બોલપેન (���/ુકાળ�)થી ફ�ત 

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

જણાય તો ���ેમા ં�છૂાયલે ��ની ભાષા�ુ ંઅથ�ઘટન આખર� ગણાશે.  

D. OMR sheet મા ંિનયત જ�યાએ તમારો બેઠક નબંર અને Question Booklet Series અવ�ય લખવી.   

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

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

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

િનર��કની સહ� નહ� હોય તો તેવી OMR sheet ��ૂયાકંન માટ� ગણાશે નહ�.  

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

કરવામા ંઆવશ.ે � ��નો જવાબ આપવામા ંનહ� આવે તેની કોઇ પેન�ટ� થશે નહ�. 

H. ઉમેદવાર� સાચો બેઠક નબંર અને અર�મા ંદશા�વલે Question Booklet Series OMR sheet મા ંઅવ�ય 

દશા�વવાની રહ�શ.ે બેઠક નબંર િસવાય અથવા ખોટા નબંરની OMR sheet ની ચકાસણી કરવામા ંઆવશ ે

નહ�. 

I. �થમ તબ�ા�ુ ંપર�ણામ આક��મક સજંોગો િસવાય પર��ા �રુ� થયા પછ� �દા�જત ૨૫(પ�ચીસ) વક�ગ 

�દવસમા ં�િસ� કરવામા ંઆવશે.  

J. �ૂના ��પ�ો સ�ંથાની વબેસાઇટ પર ઉપર �કૂવામા ંઆ�યા છે. �ના આધાર� ��પ�ો િવશનેી સમજ 

�પ�ટ થશે.  

K. �વેશ પર��ા ૨૦૨૧ સબંિંધત અપડ�ટ માટ� �પીપાની વેબસાઇટ િનયિમત �પે જોતા ંરહ�� ુ.ં  
 

Sd/- 

તાર�ખ:૧૫/૦૩/૨૦૨૧                                 સ�ં�ુત િનયામક, (�ટડ�) 

�થળ: અમદાવાદ         સરદાર પટ�લ લોક�શાસન સ�ંથા, 

   અમદાવાદ 

 
 


