
હરાત 

( માકં:સીસપ-તાલીમ/૨૦૧૬-૧૭/ વેશ પર ા – ૨૦૧૬/આયોજન/૦૬/ ટડ ) 
.ુપી.એસ.સી િસિવલ સિવસીઝ પર ા ૨૦૧૭ (IAS, IPS, IFS etc.) િશ ણવગ ૨૦૧૬-૧૭ 

(આ જુરાત સરકાર વારા સચંા લત િશ ણવગ છે. નોકર  માટની હરાત નથી.) 
 

 સરદાર પટેલ લોકપ્રશાસન સં થા, અમદાવાદ ખાતે ય.ુપી.એસ.સી વારા લેવાનાર િસિવલ 
સિવર્સીઝ પરીક્ષા (IAS, IPS, IFS etc.) – ૨૦૧૭ ની તૈયારી માટેનો પ્રિશક્ષણવગર્ ૨૦૧૬-૧૭ માટેની પ્રવેશ 
પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન અરજીપત્રકો મગંાવવામા ં આવે છે. આ માટે ઉમેદવારે 
http://ojas.gujarat.gov.in/ની વેબસાઇટ પર તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૬ થી તા.૨૯/૦૭/૨૦૧૬ ધુી(સમય રાિત્રના 
૧૧.૫૯ કલાક સધુી) દર યાન અરજી કરવાની રહશેે અને અરજી કયાર્ બાદ પરીક્ષા ફી ભરવા માટેના 
ચલણની િપ્ર ટ કાઢીને ગજુરાતની કોઇપણ કો યટુરરાઇઝડ પો ટ ઓિફસમા ંજઇને તા.૧૬/૦૭/૨૦૧૬થી 
તા.૦૧/૦૮/૨૦૧૬ ધુી(પો ટ ઓિફસના કામકાજના સમય દર યાન) પરીક્ષા ફી ભરી શકશે. ઉમેદવારે 
તા તરનો Photograph (10 kb સાઇઝથી વધારે નહીં તે રીતે) અને Signature (10 kb સાઇઝથી વધારે નહીં 
તે રીતે) jpg format મા ં scan કરી કો યટુરમા ં તૈયાર રાખવાનો રહશેે.  ઓનલાઇન અરજીમા ંupload 

કરવાનો રહશેે. અરજદારે પોતાની શૈક્ષિણક લાયકાત, વયમયાર્દા, જાિત અને અ ય લાયકાતના 
પ્રમાણપત્રો પોતાની પાસે રાખવાના રહશેે અને સં થા વારા માગંણી થયેથી અચકૂ રજૂ કરવાના રહશેે.  
 

૨.   ઉ ત જણાવેલ િશ ણવગ ૨૦૧૬-૧૭ માટ જ યાઓની િવગત નીચે જુબ છે.  
 
 

મ 
ન ં

સે ટર ુ ંનામ ુલ  
બેઠક 

બન 
અનામત 
ુલ  
સં યા 
(UR) 

બન-અનામત 
ક ાના આિથક 
ર તે નબળા 
વગ 
(UEWS) 

એસસી 
ુલ  
સં યા 
(SC) 

એસટ  
ુલ  
સં યા 
(ST) 

એસઈબીસી 
ુલ સં યા 

 
(SEBC) 

**૧ પીપા, અમદાવાદ ૧૦૦ ૪૧ ૧૦ ૭ ૧૫ ૨૭ 

**૨ આરટીસી, 
અમદાવાદ 

૬૦ ૨૫ ૬ ૪ ૯ ૧૬ 

૩ ગજુરાત કોમસર્ 
કોલેજ, અમદાવાદ * 

૧૬૦* ૬૬ ૧૬ ૧૧  ૨૪  ૪૩  

૪ આરટીસી, રાજકોટ  ૬૦ ૨૫ ૬ ૪ ૯ ૧૬ 



૫ આરટીસી, વડોદરા ૬૦ ૨૫ ૬ ૪ ૯ ૧૬ 

૬ આરટીસી, સરુત ૬૦ ૨૫ ૬ ૪ ૯ ૧૬ 

ુલ  ૫૦૦ ૨૦૭ ૫૦ ૩૪  ૭૫  ૧૩૪  

ન ધ: (૧)** પીપા ખાતે હાલમા ં ચાલી રહલે િરનોવેશનને કારણે પીપા મેઈન સે ટરના (૧૦૦ 
િવ ાથીર્ઓ) અને પ્રા.તા.કે. પીપા અમદાવાદના(૬૦ િવ ાથીર્ઓ) એમ મળીને બ ે સે ટરના કુલ ૧૬૦ 
િવ ાથીર્ઓને એલ. . લૉ કોલેજ,એલ.  કે પસ, સરખેજ,અમદાવાદ ખાતે તાલીમવગર્, િરિડંગ મ અને 
લાયબ્રેરીની સવલત પરૂી પાડવામા ંઆવશે.વધમુા ંઆ સે ટસર્ ખાતે પ્રવેશ મેળવેલ િવ ાથીર્ઓએ વખચેર્ 
તાલીમ થળે પહ ચવાનુ ંરહશેે. (ર)* ગજુરાત કોમસર્ કોલેજ, અમદાવાદ સાથે થયેલ એમઓય ુ (MOU)ના 
અનસુધંાને, ઉપર પત્રકમા ંદશાર્વેલ  ગજુરાત કોમસર્ કોલેજ, અમદાવાદ ની કુલ ૧૬૦ જગ્યાઓ પૈકી, ૩૦ 
જગ્યા (૨૦ જગ્યાઓ ગજુરાત કોમસર્ કોલેજ, અમદાવાદ ના અને ૧૦ જગ્યા ગજુરાત આટર્સ અને સાય સ 
કોલેજ, અમદાવાદ + ગજુરાત આટર્સ અને કોમસર્  કોલેજ, અમદાવાદ ના િવ ાથીર્ઓ માટે ) અનામત 
રાખવામા ંઆવશે. આ ૩૦ જગ્યાઓ પણ ઉપર પત્રકમા ંદશાર્ યા મજુબ ગજુરાત સરકારની અનામત નીિત 
મજુબ ભરવામા ં આવશે. જો ઉકત ૩૦ જગ્યાઓ  પર  કેટેગરીવાઇઝ  દશાર્ યા મજુબની કોલેજોના 
િવ ાથીર્ઓ પ્રવેશ પરીક્ષાના અંિતમ પિરણામમા ં કેટેગરીવાઇઝ મેરીટ મજુબ ઉપલ ધ નિહ થાય તો ખાલી 
રહતેી જગ્યાઓ  પર અ ય ઉમેદવારોને પ્રવેશ આપવામા ંઆવશે. (૩)  ઉક્ત દશાર્વેલ કેટગરી વાઇઝ 
સખં્યામા ં૩૩% સીટો મિહલાઓ માટે અનામત રાખવામા ંઆવશે. જો કોઈ સજંોગોમા ંમિહલા ઉમેદવારો ના 
મળે તો ખાલી રહતેી જગ્યાઓ  તે કેટેગરીના પરુુષ ઉમેદવારોથી ભરવામા ંઆવશે. વધમુા,ં -તે અનામત 
કેટેગરીના ઉમેદવારો ઉપલ ધ નિહ થાય તો તેવા સજંોગોમા ં તે સીટ પર જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારને 
મેિરટને આધારે પ્રવેશ આપવામા ંઆવશે. (૪) ઉક્ત પીપા, અમદાવાદ (પ્રા. તા. કે. અમદાવાદ સિહત) 
અને તેના િનયતં્રણ હઠેળના અ ય પ્રાદેિશક તાલીમ કદ્રો રાજકોટ, વડોદરા, સરુત તેમજ ગજુરાત કોમસર્ 
કોલેજ, અમદાવાદમા ંિનયત થયેલ કુલ સીટો પૈકી ૩% સીટો શારીિરક િવકલાગં ઉમેદવારો માટે Horizontal 
Reservation થી ભરવામા ંઆવશે. શારીિરક િવકલાગં ઉમેદવાર  કેટેગરીના હોય તેમને તે કેટેગરીમા ં
ગણવાના રહશેે. (૫) િબન-અનામત કક્ષાના આિથર્ક રીતે નબળા વગર્ના ઉમેદવારોએ સામાિજક યાય અને 
અિધકાિરતા િવભાગ, સિચવાલય, ગાધંીનગરના તા.૦૬-૦૫-૨૦૧૬ ના ઠરાવક્રમાકં: 

સશપ/૧૨૨૦૧૬/૨૭૧૪૩૬/અ ના ઠરાવના મુ ા ન.ં૨ થી ઠરાવેલ પિરિશ ટ – અ મજુબનુ ં પ્રમાણપત્ર 
આપવાનુ ંરહશેે. (૬) ગજુરાત સરકારની અનામત નીિત મજુબ એસસી(SC) કેટેગરી ને ૭%, એસટી(ST) 
કેટેગરીને ૧૫%, એસઈબીસી કેટેગરી ને(SEBC) ૨૭%, જનરલ કેટેગરી(Unreserved) ને ૪૧% અને િબન 
અનામત આિથર્ક રીતે નબળા વગ  (UEWS)* કેટેગરીને ૧૦% અનામત પ્રમાણે પ્રવેશ મળશે. (*મુ ા ન.ં ૪, 
વયમયાર્દામા ંદશાર્વેલ ન ધ યાને લેવા િવનતંી છે.) 

 

 

૩.  શૈ ણક લાયકાત અને પા તા  
1. શૈ ણક લાયકાત: કે દ્ર સરકાર કે રા ય સરકાર વારા કાયદાથી થાિપત મા ય 

યિુનવસીર્ટી/ડી ડ યિુનવસીર્ટીમાથંી નાતક કરેલુ ંહોવુ ંજોઇએ. 
2. રા યતા: ઉમેદવાર ભારતનો નાગિરક હોવો જોઇએ. 



3. આ તાલીમમા ં  ઉમેદવારોની માતભૃાષા ગજુરાતી હોય અથવા  ઉમેદવારોએ મા યિમક 
અથવા ઉ ચતર મા યિમક પરીક્ષા ગજુરાતમાથંી પાસ કરી હોય અથવા નાતક કક્ષાની 
પરીક્ષા ગજુરાતમાથંી પાસ કરેલ હોય અથવા ગજુરાતમા ં પાચં વષર્નો સળંગ વસવાટ 
કરેલ હોય અને હાલ ગજુરાતમા ં થાયી હોય તેવા ઉમેદવારો આ તાલીમવગર્મા ંદાખલ 
થવા માટે લેવામા ંઆવતી પ્રવેશ પરીક્ષામા ંબેસી શકશે.  

4. જાહરેાતમા ં દશાર્વેલ તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોના ં િક સામા ં શૈક્ષિણક લાયકાત, 
વયમયાર્દા અને સામાજીક શૈક્ષિણક પછાતવગર્ના ઉમેદવારનુ ંનોન-ક્રીમીલેયર સટ  તેમજ 
સબંિંધત જાિત પ્રમાણપત્રો તથા અ ય તમામ ડો મેુ સ અને અ ય જ રી લાયકાત માટે 
સં થા ારા  તારીખે રજુ કરવા જણાવવામા ંઆવે તે તારીખની િ થિતને યાનમા ંલેવામા ં
આવશે. 
 

૪.  વયમયાદા: (તા.૦૧/૦૬/૨૦૧૭ની થિતએ) 
 

1. ઓછામા ંઓછા ૨૧ વષર્ અને વધમુા ંવધ ુ૩૨ વષર્ સધુી 
2. સામા ય વગર્ (General  Category)  ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દામા ં ટછાટ 

મળવાપાત્ર થશે નહીં.  
3. સામાજીક અને શૈક્ષિણક પછાતવગર્ (SEBC)  અને િબન અનામત આિથર્ક રીતે નબળા વગ  

(UEWS)* ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દામા ં વધમુા ં વધ ુ ત્રણ વષર્ની ટછાટ 
મળવાપાત્ર થશે.  

4. અનસુિૂચત જાિત (SC) અને અનસુિૂચત જનજાિત (ST)  ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દામા ં
વધમુા ંવધ ુપાચં વષર્ની ટછાટ મળવાપાત્ર થશે.  

5. અંધ ઉમેદવાર અને શારીિરક ખોડખાપંણ ધરાવતા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમયાર્દામા ં
વધમુા ંવધ ુદસ વષર્ની ટછાટ મળવાપાત્ર થશે.  

 

*ન ધ: * ગજુરાત સરકારના ંસામાિજક યાય અને અિધકાિરતા િવભાગ, સિચવાલય, ગાધંીનગરના તા. 
૦૬-૦૫-૨૦૧૬ ના ઠરાવક્રમાકં: સશપ/૧૨૨૦૧૬/૨૭૧૪૩૬/અ થી નક્કી થયાનસુાર, િબનઅનામત 
કક્ષાના ંઆિથર્ક રીતે નબળા વગ  (UEWS) માટે ૧૦% જગ્યાઓ પ્રવેશ માટે અનામત રાખવામા ંઆવેલ 
છે, અને આ જ ઠરાવની જોગવાઈ મજુબ, રા યમા ંસામાિજક અને શૈક્ષિણક રીતે પછાતવગર્ (SEBC) ને  
માપદંડો લાગ ુપડે છે તે જ માપદંડો આ હતે ુમાટે લાગ ુપાડવાના ં રહતેા હોઈ, િબનઅનામત કક્ષાના ં
આિથર્ક રીતે નબળા વગ  (UEWS)ને ઉપલી વયમયાર્દામા ંત્રણ વષર્ની ટછાટ તેમજ મુ ાન.ં ૨ ના 
પત્રકમા ંદશાર્ યાનસુાર પ્રિશક્ષણવગર્ ૨૦૧૬-૧૭ માટેની કુલ જગ્યાઓની ૧૦% જગ્યા ઉપર અનામતનીિત 
અનસુાર આ પ્રિશક્ષણવગર્મા ં પ્રવેશ આપવામા ં આવશે, પરંત ુ આ અનામતનો લાભ મેળવી પ્રવેશ 
મેળવનાર ઉમેદવારે આગામી વષર્ની યપુીએસસીની િપ્રિલમ પરીક્ષામા ંઉપિ થત રહવેા સારુ, યપુીએસસી 



ારા બહાર પાડવામા ંઆવતા નોટીિફકેશનમા ંદશાર્વતી વયમયાર્દાને યાને લઈ ઉમેદવાર પોતે િપ્રિલમ 
પરીક્ષામા ં ઉપિ થત થવા પાત્રતા ધરાવે છે કે કેમ? તે નક્કી કરવાનુ ં રહશેે, તે માટે સં થાની કોઈ 
જવાબદારી રહશેે નહી.         

 

૫. વેશ પર ા: 
 

1. પીપાની પ્રવેશ પરીક્ષા બે તબક્કામા ંલેવામા ંઆવશે.  નીચે મજુબ છે.  
2. થમ તબ ો: પીપાની પ્રથમ તબક્કાની પ્રવેશ પરીક્ષા તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૬ને રિવવારના 

રોજ લેવામા ંઆવશે. ની િવગત નીચે મજુબ છે. 
 

3. હ લુ ી પર ા (Multiple Choice Question) 

તાર ખ સમય િવષય ણુ 

૨૧/૦૮/૨૦૧૬ 

૧૧-૦૦ થી ૧૩-૦૦ 
પેપર ૧. સામા ય અ યાસ 

General Studies-1 
૨૦૦ 

૧૪-૦૦ થી ૧૫-૩૦ 
પેપર ૨. સામા ય અ યાસ 
General Studies-2 (CSAT) 

૧૦૦ 

ુલ ણુ  ૩૦૦ 

વેશ પર ા માટ ુ ંક : અમદાવાદ, વડોદરા, રુત, રાજકોટ અને મહસાણા (િવગતવાર કે દ્રની 
જાણ પ્રવેશપત્ર (Hall Ticket) ઉમેદવાર http://ojas.gujarat.gov.in/વેબસાઇટ ઉપરથી 
તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૬ થી તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૬ ધુી (સવારના ૧૦.૩૦ વા યા ધુી)ડાઉનલોડ કરી મેળવી 
શકશે.)   
ન ધ :-  (૧) ખોટા જવાબ બદલ અથવા એક પ્ર મા ંએક કરતા ંવધારે જવાબ બદલ પ્ર ના ૩૩% 

      ગણુ બાદ કરવામા ંઆવશે. 
 (૨) પેપર ૧ અને પેપર ૨ ના સયંકુ્ત માક્સર્ને આધારે મેિરટ તૈયાર કરવામા ંઆવશે.  
 (૩) અંધ ઉમેદવારને પ્ર યેક પેપરમા ંવધારાના સમય તરીકે ૨૦ િમિનટઆપવામા ંઆવશે. 
         (૪) બનેં પ્ર પત્રો (ગજુરાતી અને અંગે્રજી મા યમમા)ં હતેલુક્ષી પ્રકારના હોય છે  

 

4. હોલ ટ ક ટ ડાઉનલોડ/િ ટ આઉટ કરવા બાબત: 
 

 તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૬ને રિવવારના રોજ યોજાનાર પ્રથમ તબક્કાની પરીક્ષા માટેના 
પ્રવેશપત્ર (Hall Ticket) ઉમેદવાર http://ojas.gujarat.gov.in/ વેબસાઇટ ઉપરથી 
તા.૧૨/૦૮/૨૦૧૬(બપોર ૨.૦૦ કલાક) થી તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૬ ધુી (સવારના ૧૦.૩૦ વા યા ધુી) 
ડાઉનલોડ કરી િપ્ર ટ આઉટ મેળવી લેવાની રહશેે. 
 

5. થમ તબ ાની પર ાનો અ યાસ મ:  
પપેર િવષય પર્શ્નો ગણુ સમય 

પેપર-૧ જનરલ સ્ટડીઝ, જેનો િસલેબસ આ મજુબ નો રહેશે
(1) Current events of national and international importance. 

(2) History of India and Indian national movement. 
૧૦૦ ૨૦૦ ૨ કલાક



(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. 

પેપર-૨  એપ્ટીટયુડ, 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 
 

6. િ ય તબ ો:િનબધં કસોટ   
 

7. પ્રથમ તબક્કામા ં પેપર-૧ જનરલ ટડીઝ અને પેપર -૨ એ ટીટ ડુના પેપરમા ં મેળવેલ 
ગણુના આધારે કેટેગરી વાઇઝ મેરીટ મજુબ પરીક્ષા સિમિત ારા િનયત  થયેલ 
સખં્યાબળના આધારે િ િ ય તબક્કા માટે બોલાવવામા ં આવશે. િ િ ય તબક્કા માટે 
પસદંગી પામેલ ઉમેદવારોને અતે્રથી પત્ર યવહાર ારા અથવા ઇ-મેઇલથી અથવા ફોન 
ારા જાણ કરવામા ંઆવશે. 

 

8. િ ય તબ ો: િનબધં કસોટ   (Essay Test), ણુ: 100,    સમય: ણ કલાક 

(બે િનબધં લખવાના રહશે. યેક િનબધં ૫૦ ણુનો રહશે.) 
 

9. િ મ પર ણામ: પ્રથમ તબક્કા(પેપર-૧ જનરલ ટડીઝના ૨૦૦ ગણુ + પેપર-૨ 
એ ટીટ ડુના ૧૦૦ ગણુ = ૩૦૦ ગણુ) અને િ િ ય તબક્કો (િનબધં કસોટી - ૧૦૦ ગણુ) 
એમ બનેં તબક્કાના મળીને કુલ ૪૦૦ ગણુના આધારે કેટેગરીવાઇઝ મેરીટ પ્રમાણે આખરી 
યાદી તૈયાર કરવામા ંઆવશે. 

 



૭. અર  કરવાની ર ત :-  

1. આ જાહરેાતના સદંભર્મા ંફક્ત ઓનલાઇન જ અરજી વીકારવામા ંઆવશે. ઉમેદવારે 
જાહરેાતમા ં દશાર્વેલ તારીખ મજુબતા.૧૬/૦૭/૨૦૧૬થી તા.૨૯/૦૭/૨૦૧૬ ધુી ( સમય 
રાત્રીના ૧૧.૫૯ કલાક સધુી) દર યાન http://ojas.gujarat.gov.in/વેબસાઇટ પર ઓન-લાઇન 
અરજીપત્રક ભરી શકશે. ઉમેદવારે (૧) સૌ પ્રથમ http://ojas.gujarat.gov.in/ વેબસાઇટ પર 
જવુ.ં હવે (૨) “Apply  On  line” પર Clickકરવુ.ં (૩) જાહરેાત ક્રમાકં:SPIPA/201617/2 
“ .ુપી.એસ.સી. િસિવલ સિવસીઝ પર ા ૨૦૧૭ માટના િશ ણવગ ૨૦૧૬-૧૭” પર 
“Details”  પર િક્લક કરવાથી કેટેગરી પ્રમાણે જગ્યાની િવગતવાર માિહતી વાચંી શકશો  અને 
(૪) “Apply  now” પર Click કરવાથી Application  Format ખલુશે મા ંસૌ પ્રથમ “Personal 
Details”  ઉમેદવારે ભરવી. (અહીં લાલ ંદડી (*) િનશાની હોય તેની િવગતો ફરિજયાત 
ભરવાની રહશેે.) ઉમેદવારે પોતે ઉપયોગમા ં લેતા હોય તેવા મોબાઈલ નબંર અને ઈમેલ 
આઈડી અરજીમા ંદશાર્વવાના રહશેે થી સં થા ારા પરીક્ષા સબંિંધત અગ યની માિહતીથી 
તેઓને વાકેફ કરી શકાય. (૫). Personal  Details ભરાયા બાદ “Education  Details” ભરવા માટે 
“Education  Qualification” પર click કરવુ.ં  “Education  Qualification”  પરની િવગતોમા ં
ઉમેદવારે પોતાની નાતક લાયકાતમા ંCollege Name and University મા ંજો તેઓ ગજુરાત 
કોમસર્ કોલેજ, અમદાવાદ અથવા ગજુરાત આટર્સ અને સાય સ કોલેજ, અમદાવાદ અથવા 
ગજુરાત આટર્સ અને કોમસર્ કોલેજ, અમદાવાદ અથવા અ ય બીજી કોઈ કોલેજના િવ ાથીર્ઓ 
હોય તો તે પ ટપણે દશાર્વવાનુ ંરહશેે. જો ગજુરાત કોમસર્ કોલેજ, અમદાવાદ અથવા ગજુરાત 
આટર્સ અને સાય સ કોલેજ, અમદાવાદ અથવા ગજુરાત આટર્સ અને કોમસર્ કોલેજ, 
અમદાવાદ ના િવ ાથીર્ઓ ારા સબંિંધત કોલેજના નામ સામે િવગત દશાર્વેલ નિહ હોય તો 
તેઓને મુ ા ન.ં ૨ની ન ધમા ંદશાર્ યા મજુબની ગજુરાત કોલેજની ૩૦ જગ્યાઓના અનામતનો 
લાભ મળવાપાત્ર રહશેે નિહ. (૬) જો વધ ુલાયકાત દશાર્વવા માગંતા હો તો “Add  More 

Education”  પર click કરવુ.ં(૭) તેની નીચે “Self‐Declaration”  પર click કરવુ.ં યારબાદ (૮) 
“Self‐Declaration”  ની શરતો વીકારવા માટે “Yes”  પર click કરવુ.ં હવે અરજી પણૂર્ રીતે 
ભરાઇ ગયેલ છે. (૯) હવે “Save”  પર click કરવાથી તમારી અરજીનો Online  “Save” થશે. 
(૧૦) અરજી કયાર્ બાદ ઉમેદવારનો “Application  Number”  Generate  થશે.  ઉમેદવારે 
સાચવીને રાખવાનો રહશેે. (૧૧) હવે Upload  Photograph  પર click કરો અહીં તમારો 
Application  Number  type કરો અને તમારી  Birth  date  type કરો . યાર બાદ ok  પર click 
કરવુ.ં અહીં photo અને signature  upload  કરવાના છે. ( photoનુ ંમાપ ૫ સે.મી. ઉંચાઇ અને 
૩.૬ સે.મી. પહોળાઇ અને signature નુ ંમાપ૨.૫ સે.મી. ઉંચાઇ અને ૭.૫ સે.મી. પહોળાઇ 
રાખવી. ) ( Photo અને Signature  Upload  કરવા સૌ પ્રથમ તમારો Photo અને Signature  jpg 
format  (10  kb)  સાઇઝથી વધારે નિહ તે રીતે Computer  માહંોવા જોઇએ.) “Browse  button” 



પર Click  કરો. હવે  Choose ફાઇલના ક્રીનમાથંી  ફાઇલમા ં jpg  format  મા ંતમારો photo 
store  થયેલ છે., તે ફાઇલને select  કરો અને “Open”  button  ને Click કરો. હવે “browse” 
buttonની બાજુમા ં“Upload”  button  પર Click કરો. હવે બાજુમા ંતમારો photo  દેખાશે. હવે 
આજ રીતે Signature  પણ upload  કરવાની રહશેે. (૧૨) હવે પેજના ઉપરના ભાગમા ં“Confirm 

Application”  પર Click કરો અને “Application  number”  તથા Birth  Date  type  કયાર્ બાદ OK 
પર Click કરવાથી ત્રણ બટન (૧) OK  (૨) Show  Application  Preview  અને (૩)  Confirm 

Application  દેખાશે. ઉમેદવારે Show  Application  Preview  પર Click કરી પોતાની અરજી જોઇ 
લેવી. અરજીમા ંસધુારો કરવાનો જણાય તો Edit  કરી લેવુ.ં Confirm  કયાર્ પહલેા કોઇપણ 
પ્રકારનો સધુારો થઇ શકશે. પરંત ુ ં ક ફમર્ થયા બાદ કોઇપણ પ્રકારનો સધુારો શકય બનશે 
નહી. સપંણૂર્ ચકાસણી બાદ જો અરજી સધુારવાની જ ર ન જણાય તો જ Confirm  Application 

પર Click કરવુ.ં તેથી ઉમેદવારની અરજીનો Online વીકાર થઇ જશે. અહીં  “Confirmation 

Number”  Generate  થશે.  હવે પછીની બધી જ કાયર્વાહી માટે જ રી હોઈ, ઉમેદવારે 
સાચવીને રાખવાનો. (૧૩) હવે Print  Application  પર Click  કરવુ.ં અહીં તમારો Confirmation 

Number  ટાઇપકરવો. અને Print  પર Click  કરી અરજીની નકલ કાઢી સાચવી રાખવી. (૧૪) 
પ્રવેશ પરીક્ષા ફી ભરવા માટેનુ ંચલણ મેળવવા માટે હવે Print  Challan  પર Click  કરવુ.ં અહીં 
તમારો Confirmation  Number  ટાઇપકરવો અને Print  Challan  પર Click  કરી ચલણની નકલ 
કાઢી ગજુરાત રા યની કોઇપણ કો યટુરાઇઝડ પો ટ ઓિફસમા ંજઇને સામા ય વગર્ (General 

Category) ના ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી પેટે !.૩૦૦/- + પો ટલ ચાજ સ  અને અનામત 
કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા શારીિરક િવકલાગં ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી પેટે !.૧૦૦/- + પો ટલ 
ચાજ સ ભરવાના રહશેે. (૧૫) લાલ દડીવાળી (*) માિહતી આપવી ફરજીયાત છે. આ માિહતી 
ફોમર્મા ંભરવામા ંનહીં આવે યાસંધુી ફોમર્ સબમીટ થઇ શકશે નહીં. (૧૬) નોનક્રીમીલેયરની 
િવગતો ફરજીયાતપણે આપવાની રહશેે. નહીં આપનાર ઉમેદવારોનુ ંફોમર્ સબંિંધત કેટેગરીમા ં
સબિમટ  થશે નિહ તેમજ તેઓએ જનરલ કેટેગરીમા ંફોમર્ ભરવાનુ ંરહશેે. 

 

૮.  વેશ પર ા ફ : 
 

1. તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ પ્રવેશ પરીક્ષાની ફી ભરવી ફરિજયાત છે. અ યથા પ્રવેશ 

પરીક્ષામા ંબેસી શકાશે નહીં.  

2. પ્રવેશ પરીક્ષા માટેની ફી ભરવા માટે ઉમેદવારો યારે OJAS ની વેબસાઇટ પર પોતાની 
અરજી સબમીટ કરે યારે તેઓને અરજી ફી ભરવા માટે OJAS ની વેબસાઇટ પર ત્રણ 
નકલોની એક પાના ઉપર િપ્ર ટ મેળવવાની સચૂના મળશે  ઉમેદવારોએ મેળવી લેવાની 
રહશેે.  પ્રવેશ પરીક્ષા ફી ભરવા માટેનુ ંચલણ છે.  



3. ઉમેદવારે પ્રવેશ પરીક્ષા ફી ભરવા માટેનુ ંચલણ ગજુરાત રા યની કોઇપણ કો યટુરરાઇઝડ 
પો ટ ઓિફસમા ં જઇને સામા ય વગર્ (General Category) ના ઉમેદવારો પરીક્ષા ફી પેટે 
!.૩૦૦/- + પો ટલ ચાજ સ  અને અનામત કેટેગરીના ઉમેદવારો તથા શારીિરક િવકલાગં 
ઉમેદવારોએ પરીક્ષા ફી પેટે !.૧૦૦/- + પો ટલ ચાજ સ ભરવાના રહશેે. 

4. પ્રવેશ પરીક્ષા ફી ભરવાના ત્રણ નકલ પૈકી એક નકલ પો ટ ઓિફસ પોતાની પાસે રાખશે અને 
બે નકલ ઉમેદવારને ટીકીટ લગાવીને પરત કરશે.  

5. તમામ કેટેગરીના ઉમેદવારોએ પ્રવેશ પરીક્ષાના રોજ પરીક્ષા ફી ભયાર્ની પીપાની નકલ સાથે 
લઇને આવવાનુ ંરહશેે અને પરીક્ષાખડંમા ંસપુરવાઈઝરને રજૂ કરવાની રહશેે. અ યથા પ્રવેશ 
પરીક્ષામા ંબેસવા દેવામા ંઆવશે નહીં.  

6. અ ય કોઇ રીતે ફી વીકારવામા ંઆવશે નહીં.  
7. કો યટુરાઈ ડ પો ટ ઓિફસમા ંફી ભરવાની છે લી તાર ખ ૦૧/૦૮/૨૦૧૬ (પો ટ ઓિફસના 

કામકાજના સમય દર યાન) ની રહશેે.  
 

૯.  સામા ય ચૂનાઓ :  
 

1. પ્રવેશપત્ર વગર પરીક્ષાખડંમા ંપ્રવેશ આપવામા ંઆવશે નહીં અને પ્રવેશ પરીક્ષા ફી ભરેલ 
ચલણની નકલ પરીક્ષાખડંમા ંસપુરવાઇઝરને રજૂ કરવાની રહશેે. ફી ભયાર્ની ચલણની નકલ 
રજૂ નહીં કરનાર ઉમેદવારને પરીક્ષાખડંમા ંબેસવા દેવામા ંઆવશે નહીં. 

2. પરીક્ષાના સમય પહલેા ંપદંર િમિનટ અગાઉ ઉમેદવારે પોતાની બેઠક પર બેસી જવાનુ ંરહશેે. 
3. ઉમેદવાર પોતાની સાથે પરીક્ષા ખડંમા ં કે લેુટર, મોબાઇલ વગેરે વા કોઈપણ ઈલેક્ટ્રીક 

સાધનો, પુ તક, ગાઇડ, કાપલી કે તેવા કોઇપણ છાપેલુ ં કે હ તિલિખત સાિહ ય રાખી શકાશે 
નહી.  

4. પરીક્ષા શ  થયા પછી પણૂર્ થાય યા ંસધુી પરીક્ષા ખડં છોડવા દેવામા ંઆવશે નહીં.   
5. અનઅિધકૃત પુ તક, પેપર, લેખમાથંી કે અ ય ઉમેદવારોમાથંી નકલ કરવી નહીં, કે નકલ 

કરવા માટે પ્રયાસો કરવા નહીં. તેમજ તમારા પેપરમાથંી અ ય ઉમેદવારોને નકલ કરવા દેવી 
નહીં. આ સચૂનાના ભગં બદલ પરીક્ષા માટે ગેરલાયક ગણવામા ંઆવશે.  

6. પરીક્ષા પણૂર્ થવા માટેનો બેલ વાગ્યાથી તરુત ઉ રવહી િનરીક્ષકને સ પી દેવી.  
7. પ્રથમ તબક્કાના સફળ ઉમેદવારોને પત્રથી અથવા ઈ-મેલથી અથવા ફોનથી અથવા 

વેબસાઈટ પર માિહતી મકૂી જાણ કરવામા ંઆવશે અને પ્રથમ અને િ િતય તબક્કાના સયંકુ્ત 
ગણુના આધારે તૈયાર થનાર અંિ મ પરીણામની જાણ પણ ઉમેદવારોને પત્રથીઅથવા ઈ-
મેલથી અથવા ફોનથી અથવા વેબસાઈટ પર માિહતી મકૂી જાણ કરવામા ંઆવશે. તેમજ 
પરીણામ પીપાની વેબસાઇટ www.spipa.gujarat.gov.inઉપર મકૂવામા ં આવશે. અંિતમ 



પિરણામની સાથે બં ે તબક્કાની પરીક્ષાના માક્સર્ તેમજ ઉમેદવાર પ્રથમ તબક્કાની પોતાની 
OMR Sheet જોઈ શકશે. 

8. સં થા  કોઇ ઉમેદવારને (૧) તેને ઉમેદવારી માટે કોઇપણ પ્રકારે ટેકો મેળવવા માટે કોઇ 
અિધકારી પર પ્ર યક્ષ કે પરોક્ષ લાગવગ લગાડવાનો પ્રયાસ કરવા માટે (૨) બીજાનુ ંનામ 
ધારણ કરવા માટે (૩) બીજા પાસે પોતાનુ ંનામ ધારણ કરાવવા માટે (૪) બનાવટી ખોટા 
દ તાવેજો અથવા ની સાથે ચેડા કરવામા ંઆ યા હોય તેવા દ તાવેજો સાદર કરવા અથવા 
ગેરરીિત આચરવા માટે (૫) યથાથર્ અથવા ખોટા અથવા મહ વની માિહતી પાવતા હોય 
તેવા િનવેદનો કરવા માટે (૬) પરીક્ષા માટે તેની ઉમેદવારીના સબંધંમા ંઅ ય કોઇ અિનયિમત 
અથવા અયોગ્ય સાધનોનો આ ય લેવા માટે (૭) પરીક્ષા દર યાન ગેર યાજબી સાધનોનો 
ઉપયોગ કરવા માટે એટલે કે અ ય ઉમેદવારની ઉ રવહીમાથંી નકલ કરવાકે લેુટર, 
મોબાઇલ વગેરે વા કોઈપણ ઈલેક્ટ્રીક સાધનો,પુ તક, ગાઇડ, કાપલી કે તેવા કોઇપણ 
છાપેલા કે હ તિલિખત સાિહ યની મદદથી અથવા વાતચીત વારા નકલ કરવા કે ઉમેદવારને 
નકલ કરાવવાની ગેરરીિતઓ પૈકી કોઇપણ ગેરરીિત આચરવા માટે (૮) લખાણોમા ંઅિ લલ 
ભાષા અથવા િબભ સ બાબત સિહતની અપ્ર તતૃ બાબત લખવા માટે (૯) પરીક્ષાખડંમા ંઅ ય 
કોઇ રીતે ગેરવતર્ણકુ કરવા માટે (૧૦) પરીક્ષાના સચંાલન કરવા માટે રોકેલા ટાફને સીધી કે 
આડકતરી રીતે હરેાન કરવા અથવા શારીિરક રીતે ઇજા કરવા માટે (૧૧) પવૂર્વતીર્ ખડંોમા ં
િનિદર્ ટ કરેલ તમામ અથવા કોઇપણ કૃ ય કરવા માટે અથવા યથા પ્રસગં મદદગીરી કરવા 
માટે અથવા (૧૨) પરીક્ષા આપવા માટે તેને પરવાનગી આપતા તેના પ્રવેશપત્રમા ંઆપવામા ં
આવેલી કોઇપણ સચૂનાનો ભગં કરવા માટે દોિષત ઠયાર્ હોય તો અથવા દોિષત હોવાનુ ંજાહરે 
કયુર્ હોય તો તે ફોજદારી કાયર્વાહીને પાત્ર થવા ઉપરાતં સં થા, સબંિંધત 
ઉમેદવારનેપરીક્ષામાથંી ગેરલાયક ઠરાવી શકશે. 

9. ઉમેદવારે અરજીપત્રકમા ં બતાવેલી કોઇપણ િવગત અને ડો મેુ ટ વેિરિફકેશન સમયે 
ઉમેદવારે રજૂ કરેલ જ મ તારીખ, શૈક્ષિણક લાયકાત, વય, જાિત, અનભુવ વગેરેને લગતા 
પ્રમાણપત્રો ભિવ યમા ં  તે તબકે્ક ચકાસણી દર યાન ખોટા માલમુ પડશે તો તેની સામે 
કાયદેસરની કાયર્વાહી કરવામા ંઆવશે. આવા ઉમેદવારની ઉમેદવારી સં થા વારા “રદ” 
કરવામા ંઆવશે.  

10. સં થા વારા લેવાનાર પ્રથમ તબક્કાની વૈકિ પક અને િ િ ય તબક્કાની િનબધં ક્સોટીમા ં
ઉ ીણર્ થવાથી જ ઉમેદવારને િનંમણકૂ માટેનો હક મળી જતો નથી. િનંમણકૂ સમયે સક્ષમ 
સ ાિધકારીને ઉમેદવાર બધી જ રીતે યોગ્ય છે તેમ સતંોષ થાય તો જ ઉમેદવારને પ્રિશક્ષણ 
વગર્મા ંપ્રવેશ આપવામા ંઆવશે.  

11. પસદંગી પામેલ ઉમેદવારને સં થાના વખતોવખતના/પ્રવતર્માન િનયમો મજુબિનિ ત 
શરતોને આિધન પ્રિશક્ષણ વગર્મા ંપ્રવેશ મળશે. 



12. ઉમેદવાર પોતે પરીક્ષામા ંસફળ થયો હોવાના કારણે જ પ્રિશક્ષણ વગર્મા ંપ્રવેશ માટે  દાવો 
કરવાને હકદાર થશે નહીં, પરંત ુઉમેદવારની અરજીને યાને લઈ તેની કેટેગરી, ઉંમર, શૈક્ષિણક 
લાયકાત વગેરે િવગતો અ વયે તૈયાર થયેલ આખરી કેટેગરીવાઈઝ મેરીટને સક્ષમ 
સ ાિધકારી ારા મજૂંરી મ યા બાદ જ પ્રવેશ આપવામા ંઆવશે.   

13. આ જાહરેાત તથા પ્રિશક્ષણ વગર્મા ંપ્રવેશ માટે કોઇપણ કારણોસર તેમા ંફેરફાર કરવાની કે રદ 
કરવાની આવ યક્તા ઉભી થાય તો તેમ કરવાનો સં થાને સપંણૂર્ હક્ક/અિધકાર રહશેે અને આ 
માટે કારણો આપવા સં થા બધંાયેલ રહશેે નહીં.   

14. સં થા ખાતે પ્રવેશ મેળવેલ ઉમેદવારો ચાલ ુતાલીમ દર યાન ગેરપ્રવિૃ  કરશે કે કરાવશે, 
ઉ કેરણીજનક કે વાધંાજનક ભાષણો કે લખાણો કરશે અથવા િવ ાથીર્ઓ પાસે કે અ ય ત્રાિહત 
યિક્ત પાસે કરાવશે, િવ ાથીર્ સગંઠનો/કિમટી/યિુનયન બનાવી યપુીએસસીના અ યાસ ને 
યાનમા ંન રાખતા ંઅ ય પ્રવિૃ ઓ કરશે એટલે કે એવી પ્રવિૃ ઓ કે  અ ય િવ ાથીર્ઓ કે 
સં થાને નકુસાનકતાર્ કે હાિનકતાર્ હશે તો તેવા સજંોગોમા ંચાલ ુતાલીમ દર યાન પણ પ્રવેશ 
મેળવેલ િવ ાથીર્ કે િવ ાથીર્ઓનો પ્રવેશ રદ કરવાની અબાિધત સ ા સં થાના સક્ષમ 
સ ાિધકારીને રહશેે.  

15. આખરી પિરણામ જાહરે થયા બાદ કેટેગરી વાઈઝ મેિરટમા ંઉમેદવારે મેળવેલ ગણુ ને આધારે 
ક્રમશ: પીપા મેઈન સે ટર+પ્રા. તા. કે. અમદાવાદ, ગજુરાત કોમસર્ કોલેજ, અમદાવાદ અને 
પીપાના તાબા હઠેળના પ્રાદેિશક તાલીમ કે દ્ર રાજકોટ, વડોદરા અને સરુત ખાતે સદર 
જાહરેાતના મુ ા ન.ં ૨ના પત્રકમા ં દશાર્વેલ જગ્યાઓની િવગતે પ્રવેશ મળવાપાત્ર થશે, 

ત વયે ઉમેદવારોએ િદન-૧૫ મા ં િડપોઝીટ ભરીને અચકૂ પ્રવેશ મેળવવાનો રહશેે અ યથા 
તેમનો પ્રવેશ આપોઆપ રદ ગણાશે અને તેમની જગ્યાએ પ્રિતક્ષાયાદીમાથંી અ ય 
ઉમેદવારોને કેટેગરી વાઈઝ મેિરટ પ્રમાણે બોલાવીને તે જગ્યાએ પ્રવેશ આપવામા ંઆવશે. 
કોઈપણ સજંોગોમા ંસે ટર બદલી આપવામા ંઆવશે નિહ.  

16. પીપા ખાતે હાલમા ં ચાલી રહલે િરનોવેશનને કારણે પીપા મેઈન સે ટરના (૧૦૦ 
િવ ાથીર્ઓ) અને પ્રા.તા.કે. પીપા અમદાવાદના(૬૦ િવ ાથીર્ઓ) એમ મળીને બ ે સે ટરના 
કુલ ૧૬૦ િવ ાથીર્ઓને એલ. . લૉ કોલેજ, એલ.  કે પસ, સરખેજ, અમદાવાદ ખાતે 
તાલીમવગર્, િરિડંગ મ અને લાયબે્રરીની સવલત પરૂી પાડવામા ંઆવશે. વધમુા ંઆ સે ટસર્ 
ખાતે પ્રવેશ મેળવેલ િવ ાથીર્ઓએ વખચેર્ તાલીમ થળે પહ ચવાનુ ંરહશેે.  

17. પ્રા. તા. કે. રાજકોટ, વડોદરા અને સરુત ખાતે હાલમા ંપ્ર યક્ષ યાખ્યાનથી લેક્ચસર્ લેવામા ં
આવે છે, પીપા, અમદાવાદ ખાતે િરનોવેશનની કામગીરી પણૂર્ થયેથી પીપા તેના મેઈન 
કે પસમા ં કાયર્રત થતા ં રાબેતા મજુબ િવિડયો કો ફરસીંગ મારફત પીપા મેઈન સે ટરથી 
લેકચર પ્રા.તા.કે. રાજકોટ, વડોદરા અને સરુત ખાતે લાઇવ રીલે કરવામા ંઆવશે. મા ં
ઉમેદવાર પ્ર ો રી પણ કરી શકશે.  



18. પીપા, અમદાવાદ અને તેના પ્રા. તા. કે. રાજકોટ, વડોદરા અને સરુત ખાતે ચાલી રહલે 
િરનોવેશનને કારણે કોઈપણ તાલીમાથીર્ને કોઈપણ સે ટર ખાતે હો ટેલમા ં રહવેાની તથા 
જમવાની સવલત મળવાપાત્ર નથી, ત નવયે િવ ાથીર્ઓએ વખચેર્ તેની યવ થા કરવાની 
રહશેે. 

19. પીપાની પ્રવેશ પરીક્ષામા ંઅંિતમ પસદંગી મ યેથી પ્રવેશ મેળવનાર ઉમેદવારે અંદાિજત 
.૩૨૦૦/-િરફંડેબલ િડપોઝીટ સં થા ખાતે ભરીને પ્રવેશ મેળવવાનો રહશેે, તાલીમ પણૂર્ 
થયેથી િડપોઝીટ પરત કરવામા ંઆવશે. 
 

૧૦.  ાથિમક કસોટ  માટના પ  ગેની ખાસ ચૂનાઓ:- 
 
 

1. પ -૧જનરલ ટડીઝ પેપર -૧: ૨૦૦ માકર્સનુ ંરહશેે. પ્ર ો હતેલુક્ષી પ્રકારના (Multiple 

Choice Questions)રહશેે.  
2. પ -૨જનરલ ટડીઝ પેપર -૨: ૧૦૦ માકર્સનુ ંરહશેે. પ્ર ો હતેલુક્ષી પ્રકારના (Multiple 

Choice Questions)રહશેે. 
(ઉ ત બનેં પર ા આપવી ફર જયાત છે. બં ે પેપરના માકસને આધાર મે રટ બનશે.) 

3. પ્ર ોના જવાબો અલગ આપેલ ઉ રવહીમા ં જ લખવાના રહશેે. જવાબો બોલપેન 
( ય/ુકાળી)થી ફક્ત () કરીને આપવાના છે. પ્ર પત્રની ભાષા ગજુરાતી અને અંગે્રજી રહશેે. 
ગજુરાતી ભાષાતંરમા ંકોઇ ગુચંવણ જણાય તો અંગે્રજીમા ંપછૂાયેલ પ્ર ની ભાષાનુ ંઅથર્ઘટન 
આખરી ગણાશે.  

4. ઉ રવહીમા ંજવાબ આપવા માટે માત્રબોલપેન( ય/ુકાળી)નો જ ઉપયોગ કરવો.  
5. ઉ રવહીમા ં િનયત જગ્યાએ તમારો બેઠક નબંર, નામ અને કેટેગરી (Category) અવ ય 

લખવી.   
6. ઉ રવહીમા ં જવાબ માટે બોલપેન ( ય/ુકાળી)થી કરેલ િનશાની િસવાયનુ ં () કોઇપણ 

પ્રકારનુ ંલખાણ અથવા એક કરતા ંવધ ુવૈકિ પક ઉ રો ગણુને પાત્ર થશે નહીં.  
7. ઉ રવહી ઉપર િનરીક્ષકની સહી છે કે નહીં તેની ખાત્રી કરી લેવી. જો તમારી ઉ રવહી ઉપર 

િનરીક્ષકની સહી નહીં હોય તો તેવી ઉ રવહી મ ૂ યાકંન માટે ગણાશે નહીં.  
8. ખોટા જવાબ બદલ અથવા એક પ્ર મા ંએક કરતા ંવધારે જવાબ બદલ પ્ર ના ગણુના ૩૩% 

ગણુ બાદ કરવામા ંઆવશે.  પ્ર નો જવાબ આપવામા ંનહીં આવે તેની કોઇ પેન ટી થશે 
નહીં.  

9. ઉમેદવારે સાચો બેઠક નબંર અને અરજીમા ંદશાર્વેલ કેટેગરી ઉ રવહીમા ંઅવ ય દશાર્વવાની 
રહશેે. બેઠક નબંર િસવાય અથવા ખોટા નબંરની ઉ રવહીની ચકાસણી કરવામા ંઆવશે નહીં. 

10. પ્રથમ તબક્કાનુ ં પરીણામ આકિ મક સજંોગો િસવાય તા. ૩૧/૦૮/૨૦૧૬ના રોજ સં થાના 
નોટીસ બોડર્ અને સં થાની વેબસાઇટ ઉપર જાહરે કરવામા ંઆવશે. 



11. જૂના પ્ર ોપત્રો પીપાની વેબસાઇટ પર ઉપર મકૂવામા ંઆ યા છે. ના આધારે પ્ર ોપત્રો 
િવશેની સમજ પ ટ થશે.  
 

૧૧ . સામા ય શરતો : 
1. અનામત વગર્ના ઉમેદવારો જો િબન અનામત જગ્યા માટે અરજી કરશે તો આવા ઉમેદવારોને 

વયમયાર્દામા ં ટછાટ મળશે નહીં.  
2. સામાજીક અને શૈક્ષિણક પછાતવગર્ના ઉમેદવારોનો ઉ ત વગર્મા ં સમાવેશ ન થતો હોવા 

અંગેનુ ં નોન-િક્રિમનીલેયર સટ િફકેટ {નાણાક ય વષ ૨૦૧૫-૧૬ માટ ુ}ં સં થા વારા 
મગંાવવામા ંઆવે યારે રજૂ કરવાનુ ંરહશેે. 

3. િબન-અનામત કક્ષાના આિથર્ક રીતે નબળા વગર્ના ઉમેદવારોએ સામાિજક યાય અને 
અિધકાિરતા િવભાગ, સિચવાલય, ગાધંીનગરના તા.૦૬-૦૫-૨૦૧૬ ના ઠરાવક્રમાકં: 
સશપ/૧૨૨૦૧૬/૨૭૧૪૩૬/અ મા ં ઠરાવ ન.ં૨ મા ં ઠરાવેલ પિરિશ ટ – અ મજુબનુ ં
પ્રમાણપત્ર આપવાનુ ંરહશેે. 

4. અરજદારના અસલ પ્રમાણપત્રો સં થા વારા મગંાવવામા ંઆવે તે સમયે રજુ કરેલ નહીં હોય 
તો તેઓની અરજી િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં. 

5. પરીક્ષા ફી ભયાર્ બાદ ફી રીફંડ મળવાપાત્ર નથી તથા અરજી કયાર્ બાદ તેને પરત ખેંચી શકાશે 
નહીં.  

6. ફી ભયાર્ િસવાયની અરજી મળેલ હશે તો િવચારણામા ંલેવામા ંઆવશે નહીં.  
7. સં થા તરફથી આપવામા ં આવતી અ તન સચૂનાઓ જોવા માટે જાહરેાતમા ં દશાર્વેલ 

વેબસાઇટ અવારનવાર જોતા રહવે ુ.ં 
8. પ્રવેશ પરીક્ષાની જાહરેાત અ વયેના ંમ ૂઝંવતા પ્ર ોના િનરાકરણ માટે ટોલ  નબંર ૧૮૦૦-

૨૩૩-૫૫૦૦નો ઉપયોગ કરવો.   
 

Sd/- 
તારીખ:૧૬/૦૭/૨૦૧૬              સયંકુ્ત િનયામક, ( ટડી) 
થળ: અમદાવાદ         સરદાર પટેલ લોકપ્રશાસન સં થા, 

     અમદાવાદ 
 


